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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ohjelehtinen alakouluikäisen lapsen ter-
veellisestä ravitsemuksesta, liikunnasta ja levosta. Opinnäytetyön teoriaosuu-
dessa käsiteltiin lisäksi lapsen ylipainoa. Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää, 
millainen on alakouluikäisen lapsen terveellinen ravitsemus, miten ravitsemus, 
liikunta ja uni tukevat alakouluikäisen lapsen normaalia kasvua ja kehitystä, se-
kä mitkä tekijät ennaltaehkäisevät lapsen ylipainoa. Ohjelehtinen tehtiin yhteis-
työssä Tampereen kaupungin kouluterveydenhuollon kanssa. Opinnäytetyö oli 
yksiosainen tuotokseen painottuva opinnäytetyö.  
 
Opinnäytetyön tuotos suunnattiin kolmasluokkalaisille lapsille ja heidän van-
hemmilleen. Tuotos tehtiin A5-kokoon. Tuotoksesta oli tarkoituksena tehdä lap-
sille selkeä, helppolukuinen ja innostava tietopaketti terveellisestä ravitsemuk-
sesta, ateriarytmistä sekä liikunnasta ja levosta. Tuotoksen ensimmäisellä sivul-
la käsiteltiin lapsen ravitsemusta ja ateriarytmiä sarjakuvan muodossa. Kääntö-
puolelle koottiin tietoa lapsen terveellisestä ravitsemuksesta ravintoaineryhmit-
täin sekä lyhyesti tietoa liikunnasta ja levosta.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä ohjelehtisen avulla lasten tietämystä terveel-
lisestä ravitsemuksesta ja ateriarytmistä, sekä muistuttaa vanhemmille ravitse-
muksen perusteita yksinkertaisessa muodossa. Ohjelehtinen tehtiin työväli-
neeksi terveydenhoitajien käyttöön helpottamaan ravitsemus- ja liikuntaohjaus-
ta. 
 
Kehittämisehdotuksena on, että kouluikäisille lapsille tehtäisiin omat ravitse-
mussuositukset. Lisää tutkimustietoa tarvitaan siitä, mitä eri-ikäiset lapset todel-
lisuudessa syövät, sekä tietoa lasten ravitsemus- ja liikuntaohjauksesta. 
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______________________________________________________________ 
 
The purpose of this study was to make an instruction leaflet for primary school-
aged children on healthy nutrition, physical activity and rest. The instruction 
leaflet was produced in collaboration with the school health care services in the 
city of Tampere. The thesis was output-oriented.  
 
The output of this thesis was aimed at children in the third grade and their 
parents. The leaflet was A5 in size. The output was intended to be a clear, 
easy-to-read, and inspiring information package on healthy nutrition, regular 
eating, exercise, and rest for children.  
 
The aim of the thesis was to increase the children’s understanding of healthy 
nutrition and regular meal rhythm, and to remind the parents of the basics of 
nutrition in a simple way using the instruction leaflet. The leaflet was designed 
as a tool for nurses to be used in facilitating the guidance related to nutrition 
and exercise, and thus in promoting children’s health. 
  
The development proposal for future studies would be to produce separate nu-
tritional recommendations for school aged children. More research is needed on 
what children actually eat in different ages, as well as information on instructing 
children. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
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1 JOHDANTO 
 

 

Terveellinen ja monipuolinen ravitsemus, säännöllinen liikunta ja riittävä lepo 

tukevat yhdessä lapsen normaalia kasvua ja kehitystä. Nykypäivän kiireinen 

elämäntyyli altistaa lasten ravitsemuksen epäsuotuisaan suuntaan. Epäsään-

nölliset ruoka-ajat lisäävät lasten napostelua, ja lisäksi kiireessä sorrutaan os-

tamaan pikaruokaa, mitä saadaan helposti ja nopeasti. Säännöllinen ateriarytmi 

on kuitenkin hyvän ravitsemuksen perusta. Tämänhetkiset voimassaolevat ra-

vitsemussuositukset ovat valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimat suosi-

tukset vuodelta 2005. Suositusten mukaan energian tulisi jakautua päivän aika-

na tasaisesti pääaterioiden ja välipalojen välillä (Suomalaiset ravitsemussuosi-

tukset 2005, 39). 

 

Finravinto 2007 -tutkimuksen mukaan aikuisten ravinnon ongelmakohtia ovat 

rasvan laatu, liiallinen suolan ja sokerin saanti sekä liian vähäinen kuidun, D-

vitamiinin ja folaatin saanti (Paturi, Tapaninen & Pietinen 2008, 145–146). Näi-

hin ravitsemuksen epäkohtiin tulisi kiinnittää huomiota myös lasten ravitsemuk-

sessa, sillä kouluikäiset lapset syövät käytännössä samaa ruokaa kuin heidän 

vanhempansakin. Huolestuttavaa on, että viimevuosien aikana ylipainoisten 

lasten määrä on lisääntynyt. Ylipainon taustalla on pitkäaikainen liiallinen ener-

giansaanti, eli energiaa saadaan ravinnosta enemmän kuin kulutetaan. (Käypä-

hoitosuositus 2005; Taulu 2010, 148.) Ylipainon yleistyessä tulee kiinnittää yhä 

enemmän huomiota sen ennaltaehkäisyyn kaikkien lasten kohdalla. Ruokavalio- 

ja liikuntaohjaus ovat ylipainon ehkäisyn perusta terveydenhuollossa. (Käypä-

hoitosuositus 2005.)  

 

Lasten terveysseurantatutkimuksen (LATE-tutkimuksen) mukaan (Mäki ym. 

2010, 55–56) ensimmäisen luokan oppilaista 16 % ja viidennen luokan oppilais-

ta 15 % on ylipainoisia tai lihavia.  Lasten ylipainon lisääntyminen johtunee an-

noskokojen suurentumisesta, herkkujen sekä sokeripitoisten juomien nauttimi-

sesta ja arkiliikunnan vähentymisestä. Lasten varsinainen liikunnan harrastami-

nen ei ole kuitenkaan vähentynyt, mutta arkipäivään kuuluva normaali liikunta ja 

fyysinen aktiivisuus ovat hyvin vähäistä. (Opetusministeriö & Nuori Suomi ry 

2008, 10.)  
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Oma kiinnostuksemme lasten ravitsemukseen sekä ylipainoon johdatti meitä 

ottamaan yhteyttä Tampereen kaupungin kouluterveydenhuoltoon. Tarkoitukse-

na on tehdä ohjelehtinen alakouluikäisen lapsen terveellisestä ravitsemuksesta, 

ja sitä tukevista osa-alueista liikunnasta ja levosta. Ohjelehtinen on suunnattu 

erityisesti kolmasluokkalaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen, ja se on tarkoi-

tettu ohjausmateriaaliksi kouluterveydenhuollon käyttöön. Työ on yksiosainen 

tuotokseen painottuva opinnäytetyö. Terveellisen ravitsemuksen, liikunnan ja 

unen lisäksi opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään lasten ylipainoa. Työssä 

keskitytään lasten ylipainon ennaltaehkäisevään näkökulmaan. Työstä on rajat-

tu pois alipaino sekä erityisruokavaliot. Opinnäytetyön teoriaosa on rajattu käsit-

telemään alakouluikäisiä 7–12 -vuotiaita lapsia. 
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä ohjelehtinen kolmasluokkalaisille 

lapsille ja heidän vanhemmilleen lapsen terveellisestä ravitsemuksesta, ja sitä 

tukevista osa-alueista liikunnasta sekä levosta. Lisäksi teoriaosuudessa käsitel-

lään lasten ylipainoa.  

 

Opinnäytetyön tehtävät: 

   1. Millainen on alakouluikäisen lapsen terveellinen ravitsemus? 

   2. Miten ravitsemus, liikunta ja lepo tukevat alakouluikäisen lapsen normaalia 

       kasvua ja kehitystä? 

   3. Mitkä tekijät ennaltaehkäisevät lapsen ylipainoa? 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä ohjelehtisen avulla lasten ja van-

hempien tietoa terveellisistä elämäntavoista, säännöllisestä ateriarytmistä sekä 

monipuolisesta ravitsemuksesta, ja siten edistää lasten terveyttä. Lisäksi halu-

amme kehittää ammatillista osaamista tulevina hoitajina, lisäämällä teoreettista 

tietoutta lapsen ravitsemuksesta sekä ylipainosta. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Opinnäytetyön aiheena on alakouluikäisen lapsen terveellinen ravitsemus, joten 

teoreettisiksi lähtökohdiksi nousevat terveellinen ravitsemus, liikunta ja lepo se-

kä ylipaino (kuvio 1). Lapsen ohjausta käsitellään opinnäytetyössä ravitsemus- 

ja liikuntaohjauksen osalta. Opinnäytetyön aihe on osa lasten terveyden ja hy-

vinvoinnin edistämisen kokonaisuutta. Seuraavaksi käsitellään teoreettiset läh-

tökohdat yksityiskohtaisemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 

LAPSEN  
OHJAUS 

ALAKOULU- 
IKÄINEN LAPSI 
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4 LASTEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ OHJAAMINEN 

 

 

Asiakkaiden ohjaaminen on osa hoitotyön ammatillista toimintaa ja hoitoproses-

sia, sekä tärkeä osa asiakkaiden ja potilaiden hoitoa (Kääriäinen & Kyngäs 

2006; Kyngäs & Hentinen 2008, 77). Opinnäytetyömme tuotos tulee kouluter-

veydenhuollon käyttöön ohjausmateriaaliksi, joten on tärkeä käsitellä tarkemmin 

lasten ohjaamista lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

 

4.1 Ohjauksen määrittäminen 

 

Ohjaus käsitteenä tarkoittaa terveydenhuoltohenkilöstön ja asiakkaan välistä 

aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, jossa pyritään antamaan asiakkaalle tiedol-

lista, emotionaalista ja konkreettista tukea. Nykyään ohjauksessa keskeisinä 

asioina pidetään asiakaslähtöistä ohjausta, asiakkaan ja ohjaajan jaettua asian-

tuntijuutta sekä ohjaajan ja asiakkaan vastuullisuutta (Kyngäs & Hentinen 2008, 

77). Asiakas ymmärretään oman tilanteensa asiantuntijana ja hoitajan työnä on 

auttaa asiakasta käsittelemään omaa tilannettaan, löytämään voimavaroja ja eri 

tapoja toimia ongelman ratkaisemiseksi. Asiakkaalla itsellään on oma vastuu 

ohjauksessa tapahtuvasta oppimisesta ja tehdyistä valinnoista. (Kääriäinen & 

Kyngäs 2006.) 

 

Ohjaus -käsitteen synonyymeinä pidetään kasvatusta, opetusta, koulutusta se-

kä valmennusta. Ohjaus -käsitettä voidaan käyttää rinnakkain myös neuvonnan 

sekä tiedonantamisen kanssa.  Kuitenkin ohjaus eroaa neuvonnasta, sillä siinä 

vältetään antamasta suoria neuvoja. Neuvonnan tarkoituksena on, että ihminen 

valitsee sen, mitä hän itse arvostaa eniten. Tiedon antamisessa vähenee vuo-

rovaikutus ja siinä korostuu kirjallisen materiaalin käyttö. (Kääriäinen & Kyngäs 

2005a, 253.) 

 

Ohjauksessa yhdessä asetetut tavoitteet ovat tärkeitä, sillä ne määräävät työs-

kentelyn tarkemman sisällön. Ohjauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi tuntei-

den, asenteiden ja käyttäytymisen muutosten edistäminen, päätöksenteon op-

piminen, sosiaalisten suhteiden muuttaminen, selviytymiskyvyn ja elämänlaa-
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dun parantaminen. (Kääriäinen & Kyngäs 2005a, 254–255.) Ohjauksen seura-

uksena tapahtuu oppimista sekä ohjaajalle ja ohjattavalle, ja tarkoituksena on 

saavuttaa asetetut tavoitteet. Jotta ohjattava voi muuttua, tulee hänen omaksua 

uusia näkökulmia, tehdä havaintoja, toimia ja tuntea. Ohjauksen on todettu 

edistävän ohjattavan terveyttä, toimintakykyä sekä elämänlaatua, hoitoon sitou-

tumista, itsehoitoa, itsenäistä päätöksentekoa sekä tietoutta sairauden hoidosta. 

(Kääriäinen & Kyngäs 2005a, 256.) 

 

 

4.2 Lapsen ja perheen ohjaus 

 

Lasta ohjattaessa on huomioitava lapsen kehitystaso, joka rajaa lapselle annet-

tavan tiedon määrää. Lisäksi on arvioitava lapsen iän mukaan, millä tavoin lasta 

valmistetaan ja ohjataan. (Hiitola 2009, 133.) Myös Suomen laki potilaan ase-

masta ja oikeuksista (1992/785) määrää, että lapsella on oikeus saada ikäänsä 

ja kehitystasoonsa vastaavaa ohjausta ja tietoa hänen hoidostaan. Useimmiten 

ohjauksessa mukana ovat myös vanhemmat tai joku aikuinen, jolloin ohjauk-

sessa huomioidaan koko perhe (Kyngäs & Hentinen 2008, 84).  

 

Kouluterveydenhuollon laatusuositus täsmentää, että kouluterveydenhuollossa 

terveysneuvonnan ja -ohjauksen tulee olla lapsen kehitysasteen mukaista sekä 

lapsen ja hänen perheensä tulee saada riittävästi tietoa terveyteen ja hyvinvoin-

tiin liittyvistä asioista ja niihin vaikuttamisesta (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2004, 30–31). Lapsen ohjauksen tulee olla perhekeskeistä ja voimavaralähtöis-

tä. Ohjauksessa huomioidaan perheen ja lapsen yksilölliset tarpeet sekä vahvis-

tetaan heidän vastuunottamista omasta ja koko perheen terveydestä. Samalla 

kartoitetaan perheen voimavarat ja kuormittavat tekijät. Voimavaralähtöisissä 

haastatteluissa ja menetelmissä toimitaan lapsen ja perheen ehdoilla, jolloin 

perhe pystyy itse hahmottamaan elintapoihinsa liittyvät muutoshaasteet. (THL 

2011.)  

 

Lasten terveyden edistämisen kannalta ravitsemus- ja liikuntaohjaukseen tulisi 

kiinnittää enemmän huomiota kouluterveydenhuollossa. Kouluterveydenhuolto 

on merkittävässä osassa lapsuusiän lihavuuden ehkäisyssä, ylipainoisten lasten 

yksilöllisen ohjauksen antamisessa sekä riskiryhmään kuuluvien lasten löytämi-
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sessä. (Käypähoitosuositus 2005.) Tehostettu elintapaohjaus tuottaa tuloksia, 

mutta sopivia ohjausmenetelmiä on vähän, ja lisäksi terveystottumusten pu-

heeksi ottaminen voi olla hankalaa (Sosiaaliportti 2010).  

 

Yksi esimerkki voimavaralähtöisistä menetelmistä on Neuvokas perhe -

ohjausmenetelmä, joka on tarkoitettu terveydenhoitajien apuvälineeksi liikunta- 

ja ravitsemusohjaukseen alakoulujen terveydenhuoltoon. Työvälineenä on Neu-

vokas perhe -kortti, joka sisältää kysymyksiä perheen ravitsemus- ja liikuntatot-

tumuksista sekä tieto- ja kuvakansio ohjauksen tueksi. Tarkoituksena on, että 

perhe tuo täytetyn kortin terveydenhoitajan vastaanotolle, jolloin ohjauksessa on 

helppo keskittyä perheelle tärkeisiin asioihin. Menetelmä aktivoi perhettä otta-

maan vastuuta omista terveystottumuksistaan. Neuvokas perhe -menetelmän 

tarkoituksena on ylläpitää ja edistää perheiden hyviä liikunta- ja ruokatottumuk-

sia. (Sosiaaliportti 2010.) 

 

Oman opinnäytetyömme tarkoituksena on tuottaa ohjausmateriaalia kouluter-

veydenhoitajille, jonka avulla he voivat antaa tietoa lapsille ja vanhemmille ter-

veellisistä elämäntavoista. Ajatuksena on myös, että ohjelehden avulla lasten 

ravitsemus- ja liikuntatavoista olisi helpompi keskustella terveystarkastuksien 

yhteydessä. Ohjelehtisen tavoitteena on lasten terveyden edistäminen ravitse-

mus- ja liikuntasuositusten avulla, sekä lasten ylipainon ennaltaehkäisy. Ohje-

lehtisen on tarkoitus aktivoida lapsen kiinnostusta omaan terveyteen. 

 

     

4.3 Kirjallinen ohjausmateriaali 

 

Kirjallisen ohjausmateriaalin käyttäminen asiakkaan ohjauksessa on merkityk-

sellistä, koska nykyään suulliselle ohjaukselle jää yhä vähemmän aikaa. Kirjalli-

sella ohjausmateriaalilla tarkoitetaan kirjallisia ohjeita ja oppaita, joiden pituus 

vaihtelee yhden sivun mittaisista ohjeista useampisivuisiin pieniin oppaisiin. 

(Kyngäs ym. 2007, 124.) Informaatiolehtisten vahvuutena pidetään sitä, että 

lapsi tai vanhempi pystyy itse vaikuttamaan tiedon saannin ja omaksumisen 

määrään. Lapsi voi palata materiaaliin uudelleen, kun hän haluaa kerrata, tar-

kastaa tai päivittää tietojaan. (Hiitola 2009, 140–141.) 
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Ohjausmateriaalin on oltava helposti luettavaa, sisällöltään ymmärrettävää sekä 

asiakkaan tiedon tason ja tarpeiden mukainen (Kyngäs & Henttinen 2008, 115). 

Vaikeaselkoiset ohjeet saattavat heikentää muuten hyvin annettua suullista oh-

jausta ja asiakas saattaa ymmärtää ohjeet väärin. Ohjausmateriaalin sanojen ja 

lauseiden tulee olla melko lyhyitä ja mahdolliset lääketieteelliset termit tulee 

määritellä. (Kyngäs ym. 2007, 126–127.) 

 

Ohjausmateriaalin haasteena voidaan pitää sen tuottamista sekä päivittämistä 

ja yksilöllisyyttä. Nykyään tietotekniikka mahdollistaa sen, että ohjausmateriaa-

lien tekeminen on helpompaa kuin aiemmin. (Kääriäinen & Kyngäs 2005b, 213–

214.) 
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5 KOULUIKÄISEN LAPSEN TERVEELLINEN RAVITSEMUS 

 

 

Terveellinen ja monipuolinen ruoka tukee osaltaan lapsen normaalia kasvua ja 

kehitystä. Ravitsemus on keskeinen tekijä terveyden edistämisessä ja sairauk-

sien ennaltaehkäisyssä. (Taulu 2010, 58.) Antamalla tietoa vanhemmille ja lap-

sille terveellisestä ravitsemuksesta ja oikeista ruokavaihtoehdoista, voidaan pa-

rantaa ravinnon laatua ja mahdollistaa koko perheen terveelliset elämäntavat.   

 

 

5.1 Lapsen energian tarve  

 

Ihminen tarvitsee energiaa perusaineenvaihduntaan, liikkumiseen sekä ruoan 

aiheuttamaan lämmöntuotantoon. Perusaineenvaihdunnalla (PAV) tarkoitetaan 

välttämättömien elintoimintojen tarvitsemaa energiaa levossa. Sen suuruuteen 

vaikuttaa esimerkiksi ikä, sukupuoli, perintötekijät, hormonit sekä fyysinen kun-

to. Esimerkiksi unen aikana perusaineenvaihdunnan kulutus on 10 % alhaisem-

pi kuin hereillä ollessa. (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 10.) 

 

Lapsilla ja nuorilla suurin osa energiasta kuluu kasvuun sekä kehitykseen. Kou-

luikäisten ravinnontarve on tämän vuoksi hyvin yksilöllistä, sillä jokainen kehittyy 

omassa tahdissaan. (Haglund, Huupponen, Ventola & Hakala-Lahtinen 2010, 

134.) Lapset liikkuvat luonnostaan paljon, joten lasten energian tarve kehon 

painokiloa kohden on suurempi kuin aikuisilla. Esimerkiksi 9–vuotiaan tytön 

(paino 28,7 kg) energiatarpeen viitearvo olisi 1820 kcal/vrk, kun taas saman-

ikäisellä pojalla (paino 29,1 kg) energiatarpeen viitearvo olisi 2060 kcal/vrk. 

(Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 11–12.) Liian vähäinen energian-

saanti voi aiheuttaa lapselle kasvun ja kehityksen häiriöitä ja liian runsas ener-

giansaanti aiheuttaa lihomista, eli rasvan kertymistä elimistöön (Taulu 2010, 

37). Lasten tulisi syödä energiantarvettaan vastaava ruokamäärä. Energian tar-

vetta lisää liikunta ja fyysinen aktiivisuus. (Suomalaiset ravitsemussuositukset 

2005, 10–12.)  
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5.2 Ravintoaineet 

 

Suomalaisten lasten ruokavaliossa on havaittavissa terveydelle huolestuttavia 

piirteitä. Lapset saavat ruoasta suolaa huomattavasti enemmän verrattuna ra-

vitsemussuosituksiin. Tyydyttyneen eli kovan rasvan saanti ylittyy, ja sen saanti 

on suurempaa pojilla kuin tytöillä. Lisäksi lapset saavat ravinnosta sokeria yli 

suositusten. (Kiiskinen 2008; Kiiskinen ym. 2009, 144.) Lasten liikunta ja ravit-

semus – hankkeen pilottitutkimuksessa (Kiiskinen 2008) kävi ilmi myös, että 

lapset saavat ravinnosta liian vähän kuitua, D-vitamiinia ja folaattia. Lasten ra-

vitsemukseen liittyvät ongelmat ovat samansuuntaisia, mitä tutkimuksissa on 

havaittu myös aikuisilla (Paturi ym. 2008, 145–146).  

 

Ravintoaineiden saantiin tulisi siis kiinnittää entistä enemmän huomiota lasten 

ruokavaliossa. Terveellisten ruokavalintojen ohjaaminen vanhemmille on erityi-

sen tärkeää, sillä alakouluikäiset lapset syövät käytännössä samaa ruokaa kuin 

heidän vanhempansakin. Lisäksi tulee lisätä lasten tietämystä terveellisestä 

ravitsemuksesta, sillä lapsena opitut tavat säilyvät aikuisiälle. (Kiiskinen 2008.)     

 

 

5.2.1 Hiilihydraatit ja ravintokuitu  

 

Ravitsemussuosituksien mukaan hiilihydraattien osuus tulisi olla 50–60 % päi-

vittäisestä energiansaannista. Kuitupitoisten hiilihydraattien määrää tulisi ravin-

nossa lisätä ja puhdistettujen sokereiden kuten sakkaroosin ja fruktoosin (he-

delmäsokeri) määrää vähentää. (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 17.) 

 

Hiilihydraatteja ovat sokerit, tärkkelys ja ravintokuitu. Hiilihydraatteja saadaan 

pääsääntöisesti viljatuotteista, perunasta, vihanneksista, marjoista ja hedelmis-

tä. Hiilihydraattien tehtävänä on toimia solujen energianlähteenä. Aivokudos ja 

hermosto sekä lihakset tarvitsevat glukoosia eli rypälesokeria energialähtee-

nään. Hiilihydraattien tehtävänä on myös turvata veren sokeritasapainoa, osal-

listua rasvojen aineenvaihduntaan ja toimia energiavarastona. (Haglund ym. 

2010, 26–27.) 
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Sokeri eli sakkaroosi on glukoosista ja fruktoosista koostuva disakkaridi. Sokeri 

sisältää runsaasti energiaa, mutta ei lainkaan suojaravintoaineita, joten runsas 

sokerin ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden käyttö heikentää ruokavalion ra-

vintotiheyttä. (Haglund ym. 2010, 28.) Sokeroitujen juomien ja makeisten run-

sasta käyttöä tulisi rajoittaa lapsilla, sillä suurkulutus aiheuttaa hampaiden rei-

kiintymistä ja ne ovat riski ylipainolle (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 

18). Sokeripitoiset elintarvikkeet nostavat veren sokeripitoisuuden nopeasti, 

mutta vaikutus on lyhytaikainen, sillä lisääntynyt insuliinin eritys tasaa verenso-

kerin nopeasti. Sokeri pitää näläntunteen poissa vain hetkellisesti. (Haglund ym. 

2010, 28.) Tästä syystä runsaasti sokeria sisältäviä elintarvikkeita ei suositella 

lasten välipaloina.  

 

Tärkkelys koostuu glukoosin muodostamista pitkistä ketjuista. Tärkkelys hajoaa 

suolistossa, jolloin glukoosi vapautuu ja imeytyy verenkiertoon. (Mustajoki 2008, 

29.) Tärkkelystä on eniten perunassa ja viljojen jyvissä. Perunajauho on esi-

merkiksi puhdasta tärkkelystä. Glykogeeni on eläintärkkelystä ja glukoosi varas-

toituu glykogeeninä maksaan ja lihaksiin. Lihasten glykogeeni käytetään ener-

giaksi. Maksan glykogeenivarastot ovat merkittävä veren sokeripitoisuuden yl-

läpitäjä etenkin paaston aikana. (Haglund ym. 2010, 29.)   

 

Ravintokuidun suositeltava saanti on 25–35 g (Suomalaiset ravitsemussuosi-

tukset 2005, 17). Kuitupitoinen ruoka on lapsen terveydelle edullista ja se pitää 

kylläisenä pitkään. Ravintokuidut ovat ravinnon imeytymättömiä hiilihydraatteja, 

joista osa on veteen liukenevia ja osa veteen liukenemattomia. Veteen liukene-

mattomia kuituja on pääasiassa täysjyväviljavalmisteissa, leseissä ja juureksis-

sa. Nämä ravintokuidut lisäävät ulosteen massaa ja pehmentävät sen rakennet-

ta, joka edistää suolen toimintaa. Imeytymätön ravintokuitu pitää suolen tervee-

nä, vähentää ummetusta ja suojaa suolistosyöviltä. (Suomalaiset ravitsemus-

suositukset 2005, 18; Haglund ym. 2010, 29–30.)  

 

Veteen liukenevia kuituja on runsaasti esimerkiksi marjoissa, hedelmissä ja 

kaurassa. Nämä kuidut vaikuttavat glukoosi- ja rasva-aineenvaihduntaan. Kui-

dut hidastavat mahalaukun tyhjenemistä, mikä tasaa aterian jälkeistä veren so-

kerin nousua ja insuliinivastetta. Rasva-aineenvaihduntaan ravintokuitu vaikut-

taa alentamalla veren kokonaiskolesterolin ja LDL-kolesterolin määrää. LDL -
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kolesterolilla tarkoitetaan haitallista kolesterolia, joka kuormittaa elimistöä ker-

tymällä verisuonten seinämiin. Kuitu vähentää suolen sappihappojen ja koleste-

rolin imeytymistä ja edistää niiden poistumista elimistöstä.  (Suomalaiset ravit-

semussuositukset 2005, 18; Haglund ym. 2010, 29–30.)  

 

 

5.2.2 Rasvat 

 

Rasvan osuuden kokonaisenergiansaannistamme tulisi olla 25–35 %, josta ko-

van rasvan osuus noin 10 % (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 14).  

Kovalla rasvalla tarkoitetaan tyydyttyneitä rasvahappoja ja transrasvahappoja, 

joita saadaan eniten juustoista, jäätelöistä, jogurteista, ravintorasvoista ja lei-

vonnaisista, suuri osa piilorasvana. Lasten kohdalla tyypilliseksi piilorasvan läh-

teeksi on viimeaikoina noussut jogurtti, joka on lasten suosima välipala. Koska 

jogurtti on hyvä kalsiumin lähde, tuotteista tulisi valita vähärasvaisia tai rasvat-

tomia. Liiallinen kovan rasvan saanti ravinnosta lisää sydän- ja verisuonitautien, 

tyypin 2 diabeteksen, sappikivien ja joidenkin syöpien vaaraa. Runsas rasvan-

saanti altistaa myös lihomiselle. (Margariinitiedotus 2007, 4; Haglund ym. 2010, 

33.) Kouluikäisten lasten ruokavalion huono rasvanlaatu johtuu rasvaisten liha- 

ja maitovalmisteiden sekä maitorasvapohjaisten leipärasvojen kulutuksesta. 

Lisäksi lasten suosimat suolaiset naposteltavat sisältävät runsaasti kovaa ras-

vaa. (Kiiskinen 2008.) 

  

Suurin osa elimistön ja ravinnon rasvoista on triglyseridejä (yli 95 %). Lipideihin 

eli rasva-aineisiin luokitellaan myös sterolit, joista tunnetuin on kolesteroli. Ras-

vat eivät liukene veteen, vaan niitä kuljettaa verenkierrossa lipoproteiinit. Kole-

sterolia kuljettavat LDL (low density lipoprotein) ja HDL (high density lipopro-

tein). HDL- kolesteroli kuljettaa veressä kolesterolia maksaan eritettäväksi, joten 

sitä kutsutaan hyväksi kolesteroliksi. (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 

15; Haglund ym. 2010, 33–34.) 

 

Pehmeä rasva sisältää paljon kerta- ja monityydyttymättömiä rasvahappoja. 

Yleisin kertatyydyttämätön rasvahappo on öljyhappo, jota löytyy runsaasti rypsi- 

ja oliiviöljystä. Monityydyttymättömät rasvahapot linolihappo (omega-6-

rasvahappo) ja alfalinoleenihappo (omega-3-rasvahappo) ovat elimistölle vält-
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tämättömiä rasvahappoja. Niitä tarvitaan elimistössä solukalvojen rakentami-

seen ja solusignaalien välittymiseen. Elimistö ei pysty itse tuottamaan näitä ras-

vahappoja, joten ne on saatava ravinnosta. Kalan rasva sisältää runsaasti moni-

tyydyttymättömiä rasvahappoja, samoin kasviöljyt erityisesti auringonkukka-, 

maissi- ja soijaöljy. Kalan sekä kalaöljyjen käyttö on suositeltavaa niiden terve-

yttä edistävän vaikutuksen vuoksi. (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 

15; Aro, Mutanen & Uusitupa 2007, 128–129; Haglund ym. 2010, 35–39.) 

 

Kerta- ja monityydyttymättömillä rasvoilla on monia terveyttä edistäviä vaikutuk-

sia, siksi niiden osuutta suositellaan lisättäväksi rasvan kokonaissaannissa. Ne 

edistävät sydän- ja verisuoniterveyttä laskemalla seerumin LDL-kolesteroli pitoi-

suutta, parantavat elimistön insuliiniherkkyyttä, mikä pienentää riskiä sairastua 

tyypin 2 diabetekseen, sekä vaikuttavat edullisesti verenpaineeseen. Pehmeäs-

tä rasvasta saadaan myös rasvaliukoisia vitamiineja. (Haglund ym. 2010, 41–

42.) Kalasta saatavien rasvojen ja kalaöljyjen on todettu estävän sepelvaltimo-

potilaiden äkkikuolemia ehkäisemällä sydämen rytmihäiriöitä. Erityisesti kalasta 

saatavien omega-3-rasvahappojen EPA:n (eikosapentaeenihappo) ja DHA:n 

(dokosaheksaeenihappo) runsas saanti alentaa verenpainetta ja seerumin trig-

lyseridipitoisuutta, sekä vähentää veren hyytymistaipumusta. (Suomalaiset ra-

vitsemussuositukset 2005, 15.)  

 

Kova rasva on huoneenlämmössä kiinteää, ja se sisältää runsaasti tyydyttynei-

tä- ja transrasvahappoja. Tyydyttyneitä rasvahappoja on eläinrasvoissa ja esi-

merkiksi kookosrasvassa. Palmitiinihappo ja steariinihappo ovat yleisimpiä tyy-

dyttyneitä rasvahappoja. Transrasvahappoja syntyy muun muassa öljyjen teolli-

sen kovettamisen aikana. Tyydyttyneet rasvahapot ja transrasvahapot lisäävät 

seerumin LDL-kolesterolipitoisuutta, joka on merkittävä riskitekijä sydän- ja ve-

risuonisairauksille. (Haglund ym. 2010, 35–38.)   

 

Rasvan kokonaissaanti tulisi pitää kohtuullisena. Kovan rasvan vähentäminen ja 

sen korvaaminen pehmeillä tyydyttymättömillä rasvoilla pienentää ravinnosta 

saatavan kolesterolin määrää. Se parantaa lisäksi ruoan ravitsemuksellista laa-

tua ja vaikuttaa edullisesti terveyteen. (Suomalaiset ravitsemussuositukset 

2005, 15.)  Etenkin lihavuuden ehkäisemiseksi rasvan laatuun ja määrään tulee 

kiinnittää huomiota myös lasten ruokavaliossa.  
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5.2.3 Proteiinit 

 

Proteiinien kulutus on suurimmillaan imeväisiässä, jolloin päivittäinen tarve on 

noin kaksi grammaa proteiinia painokiloa kohden. Hieman isommat lapset tar-

vitsevat vuorokaudessa proteiinia 0,8 g per painokilo, eli esimerkiksi 40 kiloa 

painava poika tarvitsee proteiinia 32 g päivittäin. Yli 10-vuotiaden proteiinien 

tarve vuorokaudessa on noin 50 g, joka vastaa aikuisen naisen proteiinin tarvet-

ta. (Ruokatieto yhdistys ry.) Suositusten mukaan proteiinin saanti tulisi olla 10–

20 % kokonaisenergiansaannista. Energiansaannin ollessa hyvin vähäistä, pro-

teiinien saantisuositus on 15–20 % kokonaisenergiansaannista.  Sairaan lapsen 

proteiinin tarve voi olla suurempi kuin terveellä lapsella. (Suomalaisten ravitse-

mussuositukset 2005, 20.) Suomalaisten proteiinin saanti on väestötasolla riit-

tävää (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 20; Paturi ym. 2008, 48). 

 

Proteiinit koostuvat useista aminohapoista. Elimistö valmistaa proteiineja pilk-

koutuneista aminohapoista. Elimistö ei pysty valmistamaan kaikkia välttämättö-

miä aminohappoja itse, joten ne tarvitsee saada ravinnosta. Aikuisille välttämät-

tömiä aminohappoja on yhteensä kahdeksan, lisäksi kasvavalle lapselle arginii-

ni ja histidiini ovat välttämättömiä aminohappoja. (Haglund ym. 2010, 45–46.) 

 

Proteiineja saadaan runsaasti eläinkunnantuotteista kuten lihasta, kalasta, ka-

nanmunasta sekä maidosta. Ne pystyvät yksinään ylläpitämään elimistön prote-

iinituotantoa. Siksi eläinproteiinia kutsutaan hyvälaatuiseksi proteiiniksi. Prote-

iineja saa myös kasvikunnan tuotteista kuten viljavalmisteista, herneistä, pa-

vuista sekä pähkinöistä. Muissa kasviksissa on vähemmän proteiinia. Pelkästä 

kasvisruoastakin voi saada riittävästi proteiineja, kunhan ateriaan sisältyy moni-

puolisesti eri kasviksia, joiden sisältämät proteiinit täydentävät toistensa amino-

happokoostumusta. (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 20–21; Ruoka-

tieto ry.) 

 

Proteiinien tehtäviin kuuluu rakentaa soluja, hormoneja ja vasta-aineita puolus-

tusjärjestelmään, ylläpitää soluja, sekä toimia energianlähteenä. Kasvuiässä 

proteiinien tarve on erityisen suuri, koska silloin solut uusiutuvat nopeasti, sekä 

lihasten ja elinten koko kasvaa. Proteiinin puute ja mahdollisesti myös samanai-

kainen energian puute voi altistaa kasvun ja kehityksen hidastumiseen, sekä 
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infektiotaudeille, ja johtaa rasva- ja lihaskudoksen vähenemiseen. (Haglund ym. 

2010, 45–48.) 

 

 

5.2.4 Kivennäisaineet 

 

Kivennäisaineet tarkoittavat ravinnon sisältämiä epäorgaanisia alkuaineita, jotka 

ovat ruoassa epäorgaanisina suoloina tai sitoutuneina orgaanisiin yhdisteisiin. 

Kivennäisaineista parikymmentä on ihmiselle välttämättömiä, joten ne tulee 

saada ravinnosta. Ne ovat kudosten, hormonien, entsyymien ja vitamiinien ra-

kennusosia. Kivennäisaineet voidaan jakaa makro- tai mikrokivennäisaineisiin, 

sen mukaan, kuinka paljon niitä on elimistössä. Makrokivennäisaineita tarvitaan 

vuorokaudessa vähintään 100 mg vuorokaudessa, kun mikrokivennäisaineita 

tarvitaan vuorokaudessa vähemmän, alle 100 mg. Esimerkiksi kalsium on mak-

rokivennäisaine ja rauta mikrokivennäisaine. Kivennäisaineilla on ainakin yksi 

yhteinen piirre, sillä ne kaikki ovat metalleja. (Haglund ym. 2010, 68–69.) Seu-

raavaksi käsitellään alakouluikäisille lapsille tärkeimpiä kivennäisaineita. 

 

Kalsium on elimistön yleisin kivennäisaine. Suurin osa kalsiumista on luustossa 

ja hampaissa. Suurin osa ravinnosta saatavasta kalsiumista osallistuu luuston 

ja hampaiden uusimiseen sekä rakentamiseen. Loppu osa kalsiumista joutuu 

vereen tai muihin elimistön nesteisiin ja pehmeiden kudosten soluihin. Niissä se 

osallistuu veren hyytymisprosessiin, hermoimpulssien siirtämiseen, lihasten su-

pistumiseen, entsyymien sekä hormonien valmistamiseen ja niiden toiminnan 

välitykseen. (Haglund ym. 2010, 69.) 

 

Kalsiumia tarvitaan runsaasti kasvun ja kehityksen aikana. Kasvun aikana luut 

kasvavat paksuutta, pituutta sekä tiiviyttä. Luiden kasvu on nopeinta kasvupy-

rähdyksen aikana. Päivittäinen kalsiumin tarve riippuu ihmisen kasvun ja kehi-

tyksen vaiheesta. Kasvuikäisellä lapsella ja aikuisella kalsiumin saantisuositus 

on sama eli noin 800-900mg vuorokaudessa. (Haglund ym. 2010, 70–71.) 

 

Hyviä kalsiumin lähteitä ovat maitotaloustuotteet eli esimerkiksi maito, jogurtit 

sekä juusto. Viljavalmisteita ja kasviksia tulisi syödä useita kiloja päivässä, jotta 

niistä saataisiin riittävä määrä kalsiumia. Suomalaiset saavat usein tarpeeksi 
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kalsiumia ravinnosta, sillä käytössä on paljon maitovalmisteita. Jos kalsiumia 

saa kuitenkin liian vähän, se saattaa aiheuttaa luuston riittämätön mineralisaa-

tion kasvuiässä. Osteoporoosi eli luukato voi syntyä, jos kalsiumin ja D-

vitamiinin saanti ravinnosta on hyvin niukkaa. Jos kalsiumia saa liikaa yhdessä 

D-vitamiinin kanssa, voi se aiheuttaa hyperkalsemiaa (liian suuri veren kalsium-

pitoisuus), munuaiskiviä ja jopa munuaisvaurioita. Kalsiumin liikasaantina voi-

daan pitää, jos päivittäinen saanti ylittää 2500 mg. Liikasaanti on mahdollista 

usein silloin, jos henkilö käyttää samanaikaisesti kalkkitabletteja sekä tuotteita, 

joissa on kalsiumia. (Haglund ym. 2010, 71–74.) 

 

Veren kalsiumpitoisuutta säätelevät D-vitamiini, kalsitoniini (hormoni, joka vä-

hentää veren kalsiumpitoisuutta) sekä lisäkilpirauhashormoni. Ravinnosta saa-

dusta kalsiumista imeytyy vain osa ja loput poistuu elimistöstä virtsan, ulostei-

den sekä hien mukana. Jos kalsiumia saa riittämättömästi, horjuttaa se silloin 

kalsiumtasapainoa, jolloin elimistön täytyy irrottaa kalsiumia luustosta elintoi-

mintoihinsa. (Haglund ym. 2010, 69.) 

 

Rauta on elimistön tärkein kivennäisaine. Elimistössä on rautaa 2,5–5 g. Suurin 

osa raudasta on veren punasolujen hemoglobiinissa. Rautaa on myös varas-

tossa esimerkiksi maksassa, pernassa ja luuytimessä. Sen päätehtävänä on 

toimia elimistön hapen kuljettajana punasolujen hemoglobiinissa ja lihasten 

myoglobiinissa, joka huolehtii lihasten hapenkuljetuksesta. Rautaa tarvitaan 

myös verenmuodostukseen, ja sillä on lukuisia tehtäviä solujen sekä entsyymi-

en aineenvaihdunnassa. Rautaa ei eritetä varsinaisesti elimistössä, mutta sitä 

menetetään kuitenkin solujen uusiutuessa sekä hien ja verenvuodon mukana. 

(Haglund ym. 2010, 81–82.) 

 

7–9-vuotiaille lapsille suositeltava raudan määrä on 9 mg vuorokaudessa. 10–

13-vuotiaille lapsille ja kasvuikäisille pojille suositus on 11 mg. Sen sijaan kas-

vuikäisille tytöille suositeltava annos on sama kuin aikuisilla naisilla eli 15 mg 

päivässä. (Remes & Siimes 2009.) Suomalaiset saavat suurimman osan rau-

dasta viljasta sekä lihavalmisteista esimerkiksi maksasta. Erityisesti tytöillä rau-

dan saanti suosituksiin nähden on niukkaa. Raudanpuutetta esiintyy pienillä 

lapsilla (6–24kk) sekä kasvuiässä olevilla nuorilla.  Raudanpuuteanemiaa esiin-

tyy 3 % väestöstä, mutta lievää raudanpuutetta esiintyy jopa kolmasosalla väes-
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töstä. Sen tyypillisiä oireita ovat väsymys, työtehon heikkeneminen, infek-

tioherkkyyden lisääntyminen sekä hengästyminen ja suun haavaumat. Raudan-

puuteanemian mittari on esimerkiksi veren hemoglobiinipitoisuus. Leikki- ja kou-

luikäisillä lapsilla hemoglobiinipitoisuuden tulisi olla yli 115 g/l. (Haglund ym. 

2010, 82–84.) 

 

 

5.2.5 Vitamiinit 

 

Ravinnon vitamiineja tarvitaan kasvuun, elämän ylläpitoon sekä kemiallisten 

reaktioiden säätelyyn. Vitamiinit ovat orgaanisia yhdisteitä ja ne ovat kemiallisel-

ta rakenteeltaan erilaisia, mutta silti niiden tehtävät elimistössä ovat samankal-

taisia. Vitamiinit tulee saada ruoasta valmiissa muodossa tai sellaisessa muo-

dossa, että elimistö voi muuttaa ne toimiviksi vitamiineiksi. Ihmiselle tärkeimpiä 

vitamiineja ovat A-, B-, C-, D-, E- ja K-vitamiinit. Rasvaliukoisia vitamiineja ovat 

A-, D-, E- sekä K-vitamiini ja vesiliukoisia vitamiineja ovat C- ja B-vitamiini. Ras-

valiukoiset vitamiinit varastoituvat elimistössä maksaan ja rasvakudokseen. Ve-

siliukoiset vitamiinit eivät juuri varastoidu, joten niitä tulee saada päivittäin ra-

vinnosta. (Haglund ym. 2010, 49–50.) 

 

A-vitamiinin tärkeimpiä lähteitä ovat maksa, kananmuna, kalanmaksaöljy, pork-

kana, kaalit, pinaatti, salaatti, paprika sekä tomaatti. A-vitamiinin tehtäviin kuu-

luu ylläpitää normaalia kasvua, vaikuttaa kudosten erilaistumiseen, ylläpitää 

ihon ja limakalvojen kuntoa. Lisäksi se on välttämätön hämärässä näkemiselle. 

(Haglund ym. 2010, 56–75.) 7–9-vuotiaille lapsille suositeltava määrä A-

vitamiinia päivässä on 400 µg RE (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 

23). A-vitamiinin puutosoireita ovat esimerkiksi kasvun hidastuminen, infek-

tioherkkyys, ihon kuivuminen ja halkeileminen sekä hämäräsokeus. A-vitamiinin 

ankara puute voi aiheuttaa silmätulehduksia ja kseroftalmia eli silmän sidekal-

von ja sarveiskalvon kuivuutta. (Haglund ym. 2010, 56–57.) 

 

D-vitamiinin tärkeimpiä lähteitä ovat rasvaiset kalat kuten silakka ja lohi, kalan-

maksaöljy, rasvaiset maitovalmisteet, kananmuna, vitaminoitu maito sekä piimä 

ja margariini. Sen tehtäviin kuuluu ylläpitää luuston ja hampaiden normaalia 

muodostumista sekä vaikuttaa kalsium- ja fosfaattiaineenvaihduntaan. (Haglund 
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ym. 2010, 56–57.) D-vitamiinin saantisuositus 2–18-vuotiailla lapsilla on 7,5 µg 

ravintolisänä ympäri vuoden. Liikasaannin riskiä ei ole, vaikka vitamiinivalmis-

teen lisäksi käyttäisi vitaminoituja maitovalmisteita sekä rasvoja. (Valtion ravit-

semusneuvottelukunta 2011.) D-vitamiinin puutosoireita voi olla esimerkiksi luu-

tumishäiriöt, lapsilla riisitauti sekä aikuisilla osteomalasia (luuston pehmenemi-

nen). D-vitamiini on erityisen tärkeä vitamiini lapsille ja vanhuksille. (Haglund 

ym. 2010, 56–57.) 

 

E-vitamiinia saa kasvisöljyistä, vehnänalkioista, täysjyväviljasta, munankeltuai-

sesta, kasvismargariinista sekä pähkinöistä. Sen tehtäviin kuuluu ylläpitää solu-

kalvojen rakennetta, punasolujen hemolyysia sekä toimia antioksidanttina. 

(Haglund ym. 2010, 56–57.) E-vitamiinin saantisuositus 7–9-vuotiaalla lapsella 

on päivässä 6 mg (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 23). E-vitamiinin 

puutosoireita ovat anemia sekä lasten neurologiset oireet. E-vitamiinin puutetta 

esiintyy yleensä keskosilla, mutta sen puute Suomessa on kuitenkin harvinaista. 

(Haglund ym. 2010, 56–57.) 

 

K-vitamiinia saa tummanvihreistä kasviksista runsaasti, kohtalaisesti vaalean-

vihreistä kasviksista, mustaherukasta, kiivistä, viinirypäleistä sekä avokadosta. 

Sen tehtävänä on osallistua luustoproteiinien muodostukseen, ja se on välttä-

mätön tekijä veren hyytymisreaktiossa. K-vitamiinin saantisuositus aikuisilla on 

1µg/painokilo. Sen puutosoireita ovat lisääntynyt verenvuototaipumus ja vas-

tasyntyneillä suolistobakteerien synteesin puuttumisen vuoksi verenvuototauti. 

(Haglund ym. 2010, 56–57.) 

 

C-vitamiinia saa runsaasti marjoista kuten mustaherukasta, suomuuraimesta ja 

mansikasta, hedelmistä kuten appelsiinista ja kiivistä, kasviksista kuten kaalista, 

lantusta, nauriista sekä paprikasta ja perunasta. C-vitamiinin tehtävinä on ylläpi-

tää normaalia kasvua, se on tarpeellinen solujen hapetus-pelkistysreaktioissa, 

lisää vastustuskykyä infektiosairauksissa, parantaa raudan imeytymistä sekä on 

tehokas antioksidantti. (Haglund ym. 2010, 58–59.)  C-vitamiinin saantisuositus 

7–9-vuotiailla lapsilla on 40 mg päivässä (Suomalaiset ravitsemussuositukset 

2005, 23). Sen puutosoireita ovat väsymys, alikuntoisuus, infektioherkkyys ja 

ienten tulehtuminen. C-vitamiinin äärimmäisestä puutteesta voi syntyä keripuk-
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ki, johon liittyy ihon ja limakalvojen verenvuodot, anemia ja yleinen heikkoustila. 

(Haglund ym. 2005, 58–59). 

 

B-ryhmän vitamiineihin kuuluu 14 eri vitamiinia, mutta niistä on tutkittu kahdek-

saa tarkemmin. B-ryhmän vitamiinit osallistuvat energia-aineenvaihduntaan, 

verisolujen muodostamiseen sekä proteiiniaineenvaihduntaan. Kaikkia B-

vitamiineja saa tavallisesti samoista lähteistä, joita ovat liha, maksa, kala, täys-

jyväviljavalmisteet, maitovalmisteet, kananmuna, sisäelimet, palkokasvit, pähki-

nät ja hiiva. Yleensä B-ryhmän vitamiinin puutteessa on kyse useamman B-

vitamiinin puutteesta. B-ryhmän vitamiinien puutteista yleisin on foolihapon puu-

te. Folaattia tarvitaan esimerkiksi solujen jakautumiseen sekä verisolujen muo-

dostumiseen. Folaattia tulisi saada vuorokaudessa 300µg, mutta suomalaiset 

miehet saavat sitä tutkimusten mukaan keskimäärin 273 µg/vrk ja naiset 224 

µg/vrk. Folaatin puute voi aiheuttaa esimerkiksi megaloblastisen anemian, jol-

loin punasolujen tilavuus on suurentunut. (Haglund ym. 2010, 61–65.) 7–9 -

vuotiaille lapsille folaatin saantisuositus on 130µg ja 10–13 -vuotiaille 200µg 

vuorokaudessa (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 23).  

 

 

5.2.6 Ruokasuola 

 

Lapset on hyvä opettaa vähäsuolaiseen ruokaan, sillä natriumin runsas saanti 

lapsena ja nuorena voi aiheuttaa kohonnutta verenpainetta aikuisena. Natrium 

on välttämätön ravintoaine, mutta sen päivittäinen tarve on hyvin pieni noin 1,5 

g ja siksi sitä saadaankin ravinnosta helposti liikaa. Runsas natriumin saanti 

nostaa verenpainetta, joka on yksi sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöistä. 

Runsas natriumin saanti on yhteydessä munuaiskivien syntyyn, sekä se lisää 

kalsiumin eritystä virtsaan, joka voi altistaa osteoporoosiin. (Suomalaiset ravit-

semussuositukset 2005, 32.)  

 

Suomen Sydänliitto suosittelee lapsille ruokasuolan eli natriumkloridin saanniksi 

alle 3 g vuorokaudessa. Aikuisilla suositus on enintään 5 g vuorokaudessa.  

Suuri osa päivittäisestä suolasta tulee elintarvikkeista piilosuolana. Runsaasti 

suolaa sisältäviä elintarvikkeita ovat esimerkiksi leipä, leikkeleet ja makkarat, 

juustot ja mausteseokset. Suolaiset herkut kuten sipsit, popcornit ja suolapähki-
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nät sisältävät myös runsaasti suolaa. Suolan saantia voi pienentää valitsemalla 

vähäsuolaisia elintarvikkeita ja käyttämällä ruokasuolaa mahdollisimman vähän 

ruoanlaitossa. Makuaisti tottuu muutamassa viikossa vähäsuolaiseen ruokaan. 

(Suomen Sydänliitto ry.) 

 

 

5.3 Ravintoaineryhmät  

 

Seuraavaksi käsitellään tärkeimmät ravintoaineryhmät, joita opinnäytetyös-

sämme ovat viljavalmisteet, maitovalmisteet sekä kasvikset, marjat ja hedelmät. 

Kyseiset ravintoaineryhmät esitellään myös opinnäytetyömme tuotoksessa. 

 

 

5.3.1 Viljavalmisteet 

 

Viljavalmisteet ovat parhaita hiilihydraatinlähteitä, joten niitä tulisi syödä jokai-

sella aterialla. Viljavalmisteista suositellaan vähäsuolaisia täysjyvävalmisteita 

esimerkiksi tummaa pastaa ja riisiä. Lapsille puuro sekä leipä ovat hyvä täysjy-

väviljan lähde. Leipää tulisi syödä päivässä 6–9 palaa ja leivistä parhaita kui-

dunlähteitä ovat täysjyväleivät, esimerkiksi ruisleipä. Täysjyväjauhosta valmis-

tettu leipä on kuiturikasta, sillä kuitua on eniten jyvien kuorikerroksissa sekä heti 

kuoren alla. Myös vaaleassa leivässä voi olla paljon kuitua, jos siihen on lisätty 

jyvärouhetta tai leseitä. Täysjyvätuotteista saadaan siis paljon kuitua, proteiine-

ja, rautaa, seleeniä ja magnesiumia, sekä B-ryhmän vitamiineja. (Leipätiedotus 

2006, 6-9.) 

 

Leivän kuitupitoisuuden tulisi olla vähintään kolme grammaa sadassa gram-

massa. Suositeltavaa kuitenkin olisi käyttää leipää, jossa kuitua olisi enemmän 

kuin kuusi grammaa sadassa grammassa. (Hakala 2009.) Jotta päivittäinen 

kuidunsaanti olisi riittävää, leseitä ja hiutaleita voi lisätä esimerkiksi jogurttiin, 

taikinaan tai pirtelöön (Leipätiedotus 2006, 7–9). 

 

Suomalaisten kuidun saanti ei yllä suositusten tasolle, miehet saavat ravintokui-

tua keskimäärin 24 g/vrk ja naiset 21 g/vrk (Paturi ym. 2008, 48). Ravintokuidun 

suositeltava saanti vuorokaudessa on 25–35 g (Suomalaiset ravitsemussuosi-
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tukset 2005, 17.) Lasten liikunta- ja ravitsemus -tutkimuksen pilottitutkimuksesta 

käy ilmi, että myös lapset saavat ravinnosta liian vähän kuitua, joka selittyy vä-

häisellä kuitupitoisen leivän ja kasvisten syönnillä (Kiiskinen 2009, 144). 

 

 

5.3.2 Maitovalmisteet 

 

Maitovalmisteita tulisi juoda päivässä noin puoli litraa (Suomalaiset ravitsemus-

suositukset 2005, 37). Maitovalmisteet ovat tärkeitä kouluikäisten lasten päivit-

täisessä ruokavaliossa, koska niistä saadaan esimerkiksi kalsiumia ja D-

vitamiinia, energiaa, ja proteiineja. Lisäksi maitovalmisteet sisältävät tärkeitä 

vitamiineja ja kivennäisaineita, kuten B-vitamiineja, sinkkiä, jodia, fosforia ja 

magnesiumia. (Peltosaari, Raukola, Partanen 2002, 224–225.) Maitovalmistei-

den sisältämä proteiini on hyvänlaatuista proteiinia. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

proteiini koostuu kaikista ihmiselle välttämättömistä aminohappomolekyyleistä. 

Maitovalmisteita on sekä rasvaisia että vähärasvaisia. Niistä suositeltavaa olisi 

käyttää vähärasvaisia maitotaloustuotteita. (Maito ja terveys ry 2008.) 

 

Vuoden 2002 WHO – koululaistutkimuksen mukaan vähintään viitenä päivänä 

viikossa vähärasvaista tai rasvatonta maitoa joi 71 % tytöistä ja 75 % pojista 

(Ojala 2004, 92). LATE – tutkimuksessa käy ilmi, että rasvaton maito on nyky-

ään yleisin maitolaatu lasten käytössä kotona ja koulussa. Tutkimuksessa tulee 

esille myös, että tytöt juovat vähemmän maitoa kuin pojat. 6–10 % koululaisista 

ikävaiheesta riippuen ei juo maitoa kotona. (Mäki ym. 2010, 97.)   

 

 

5.3.3 Kasvikset, marjat ja hedelmät 

 

Kouluikäisten lasten tulisi lisätä kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä. Nii-

den suositusannos on viisi – kuusi kourallista päivässä, eli noin 500 g. (Haglund 

ym. 2010, 135.) Kasvikset kuuluvat tärkeänä osana monipuoliseen ja terveelli-

seen ravitsemukseen, ja lisäksi niillä on lukuisia terveyttä edistäviä vaikutuksia. 

Kasvikset sisältävät vähän energiaa, niiden rasvapitoisuus on hyvin pieni ja ne 

eivät sisällä kolesterolia laisinkaan.  Kasvisten ravintoainetiheys on suuri, sillä 

niistä saadaan runsaasti vitamiineja, kivennäisaineita, hivenaineita sekä kuitua.  
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Ravinnon kasviksista, marjoista ja hedelmistä saadaan esimerkiksi C-vitamiinia, 

foolihappoa, sekä A-vitamiinin esiastetta beetakaroteenia. (Aro ym. 2007, 59; 

Taulavuori 2001.) 

 

Kasvikset, hedelmät ja marjat ovat erinomainen välipala koululaisille. Lapset 

syövät vihanneksia, kunhan niitä on helposti saatavilla ja niiden syömiseen 

kannustetaan. Kasviksia voi syödä rajattomasti ja niiden saantisuositus täyttyy 

ainoastaan jos kasviksia, hedelmiä ja marjoja syödään jokaisella aterialla. (Tau-

lavuori 2001; Jämsén & Koivisto 2007.) Täysmehujen käyttö on noussut koulu-

laisten, etenkin nuorten keskuudessa suosioon (Mäki ym. 2010, 98). Lasten 

suun terveyden ja painonhallinnan kannalta mehujen tilalla on syytä suosia ko-

konaisia hedelmiä ja marjoja. 

 

WHO-koululaistutkimuksen mukaan vuonna 2002 vähintään viitenä päivänä 

viikossa hedelmiä söivät 11-vuotiaista pojista 36 % ja tytöistä 47 % (Ojala 2004, 

88–89). Viimeisimmän WHO- Koululaistutkimuksen vuodelta 2006 tulokset eivät 

näytä kasviksien ja hedelmien käytön suhteen yhtään paremmilta, sillä suoma-

laiset lapset syövät muita tutkimusmaita selvästi huonommin hedelmiä ja muita 

kasviksia. Päivittäin hedelmiä söivät 11-vuotiaista pojista vain 24 % ja tytöistä 

27 %. (World health organization 2008.) Tutkimukset osoittavat, että tytöt syövät 

hedelmiä ja vihanneksia yleisemmin kuin pojat (Ojala 2004, 88).   

 

 

5.4 Koululaisen ateriat – säännöllisyys ratkaisee 

 

Aterioiden säännöllisyys ehkäisee jatkuvaa napostelua ja auttaa siten painon-

hallinnassa. Lisäksi se estää lasten hampaiden reikiintymistä, koska syöminen 

ei ole jatkuvaa vaan painottuu suunnilleen tiettyihin kellonaikoihin. Lisäksi sään-

nölliset ateriat ovat yhteydessä hyviin veren rasva-arvoihin. (Suomalaiset ravit-

semussuositukset 2005, 39.) Säännöllinen syöminen edistää kouluikäisen kes-

kittymistä, jaksamista ja vaikuttaa oppimiseen niin koulussa, harrastuksissa kuin 

kotonakin (Jämsén & Koivisto 2007). Koululainen tarvitsee ravintoa useammin 

ja säännöllisemmin kuin aikuiset, koska lapset eivät syö kerrallaan suuria an-

noksia. Energian tulisi siis jakautua päivän aikana tasaisesti pääaterioiden ja 

välipalojen välillä. (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 39.) 
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5.4.1 Ateriarytmi 

 

Ateriarytmillä tarkoitetaan sitä, että koululainen syö päivittäin säännöllisesti aa-

mupalan, koululounaan, välipalan, päivällisen ja iltapalan. Hyvä ruokavalio 

koostuu kahdesta lämpimästä ateriasta ja useasta pienemmästä välipalatyyppi-

sestä ateriasta. Lapsen aterian kokoamiseen voidaan käyttää apuna lautasmal-

lia, joka on esimerkki monipuolisesta ja ravitsevasta ateriasta. Lautaselle vali-

taan perunaa, pastaa tai riisiä noin yksi neljännes. Kala, liha tai kanaruokaa 

myös yksi neljännes lautasesta, ja suurin osa noin puolet lautasesta täytetään 

lapsen maun mukaan mieleisillä kasviksilla. Lapsille ruokajuomaksi suositellaan 

rasvatonta maitoa tai piimää. Aterialla syödään myös leipää, jonka päälle suosi-

tellaan kasvisrasvalevitettä. (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 35–39; 

Margariinitiedotus 2007, 8.)  

 

Ateria-ajat ja tottumukset ovat erilaisia eri kulttuureissa, joka saattaa aiheuttaa 

haasteita lasten ravitsemusohjauksessa. Terveyden kannalta oleellista on syö-

dä säännöllisesti sekä kiinnittää huomiota ruoan määrään ja laatuun. Kiireinen 

elämäntyyli on muuttanut perheiden syömisen epäsäännölliseksi sekä tervey-

delle ja ravitsemukselle epäedulliseksi. Ruoka-ajat ovat unohtuneet ja sen 

vuoksi jatkuva napostelu on lisääntynyt. (Suomalaiset ravitsemussuositukset 

2005, 39; Jämsén & Koivisto 2007.) Tämä muutos on hyvin huolestuttavaa lap-

sen terveellisen ja monipuolisen ravitsemuksen kannalta. 

 

Lapsille tulisi opettaa säännöllinen ateriarytmi jo varhain, sillä lapsena ja nuore-

na opitut tavat antavat pohjan aikuisiän tasapainoiseen ravitsemukseen ja ter-

veyteen. Säännölliset ateriat ovat myös perheen yhteistä aikaa. (Suomalaiset 

ravitsemussuositukset 2005, 39; Jämsén & Koivisto 2007.)  

 

 

5.4.2 Aamupalan ja välipalojen merkitys lapsen ruokavaliossa 

 

Hyvällä ja monipuolisella aamupalalla kouluikäinen jaksaa keskittyä aamupäi-

vän tunnit koululounaaseen saakka. Ravitsevan aamupalan avulla lapsen on 

helpompi välttää herkkuja, joita lapset ostavat herkästi näläntunteen vallassa. 

(Janson & Danielsson 2005, 114.) Osa lapsista kuitenkin jättää aamupalan 
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syömättä. Lasten terveys LATE- tutkimuksen (Mäki ym. 2010, 95) mukaan aa-

mupalan jätti syömättä jonakin arkiaamuna 4 % ensimmäisellä luokalla, 16 % 

viidennellä luokalla ja 35 % kahdeksannella luokalla, ja aamupala jätetään her-

kemmin syömättä murrosiässä.  

 

Koululainen tarvitsee välipalan tullessaan koulusta kotiin, jotta lounaan ja päi-

vällisen välinen aika ei veny liian pitkäksi. Terveellinen aamupala ja välipala 

koostuvat yhdestä annoksesta kasviksia, vihanneksia, marjoja tai hedelmiä, 

lisäksi valitaan annos runsaskuituista viljavalmistetta, sekä annos vähärasvaista 

maitovalmistetta. Välipalan kanssa paras juoma on vesi. (Jämsén & Koivisto 

2007; Suomensalo 2011.)  

 

 

5.4.3 Lasten kouluruokailu  

 

Kouluikäinen lapsi syö päivän toisen lämpimän aterian eli lounaan koulussa. 

Kouluruoka on koululaiselle maksuton ja sen tarkoituksena on olla monipuolinen 

ja terveellinen ateria. Ateria on täysipainoinen, kun lapsi valitsee ja syö kaikki 

aterian osat eli pääruoan, salaatin, leivän ja ruokajuoman. (Haglund ym. 

2010,135–136.)  

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemassa kouluruokailusuosituksessa 

(2008) kerrotaan, että koulussa syötävän aterian tulisi täyttää noin kolmasosa 

kouluikäisen lapsen päivittäisestä energiantarpeesta. Kouluruoassa energiara-

vintoaineiden kuten proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen osuudet tulisi olla 

ravitsemussuosituksien mukaisia, etenkin rasvan laatuun ja määrään sekä suo-

lan käyttöön on kiinnitettävä huomiota. Suosituksen mukaan kouluruoan tulee 

sisältää monipuolisesti kasviksia, vihanneksia ja hedelmiä, runsaskuituista ja 

mieluiten vähäsuolaista leipää, pehmeää kasvisrasvalevitettä ja kasvisöljypoh-

jaista salaatinkastiketta, vähärasvaista lihaa tai leikkelettä, kalaa vähintään ker-

ran viikossa tai useammin, perunaa/pastaa/riisiä, sekä rasvattomia tai vähäras-

vaisia maitotaloustuotteita. Janojuomana suositellaan vettä. Erikseen mainitaan, 

että puuro- tai keittoaterian lisänä tulisi tarjota lapsille leikkeleitä sekä marjoja, 

hedelmiä tai kasvislisäkkeitä. (Kouluruokailusuositus 2008, 7-10.)  
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Kouluruokailun tarkoituksena on edistää koululaisten tervettä kasvua ja kehitys-

tä ja edistää lasten hyvinvointia. Tarkoituksena on myös ylläpitää koululaisten 

työvireyttä päivän aikana ja vähentää levottomuutta oppitunneilla. Täysipainoi-

nen ja terveellinen kouluruoka auttaa myös lapsia sisäistämään terveellisiä ruo-

kailutottumuksia. (Kouluruokailusuositus 2008, 5.) 

 

 

5.5 Vanhempien vaikutus lapsen ravitsemukseen 

 

Koululaisten ruokatottumuksiin vaikuttavat vahvasti lapsen lähiympäristö, perhe, 

ystäväpiiri ja koulu (Roos & Koskinen 2007, 2051). Lapsille tarjottava kouluruo-

ka on ravitsemuksellisesti terveellistä ja monipuolista, mutta mitä kouluikäiset 

lapset syövät päästyään koulusta kotiin? Niin aamupala, kuin päivällinen, väli-

palat ja iltapala ovat aterioita, joita lapset syövät pääsääntöisesti kotona. Esi-

merkin antajina toimivat siis vanhemmat.  

 

Vanhemmat vaikuttavat lapsen ravintoon ja sitä kautta lapsensa terveyteen mo-

nella tapaa. Lasten terveellistä ravitsemusta voidaan edistää kiinnittämällä 

huomiota perusasioihin, kuten ateriarytmiin ja aterioiden sekä välipalojen sisäl-

töön.  Aikuinen voi antaa hyvää esimerkkiä ostamalla kotiin terveellisiä välipala-

vaihtoehtoja, sekä laittamalla ne lapsille helposti saataville. Aikuinen voi myös 

rohkaista lasta syömään tai ainakin maistamaan lautaselta kaikkea tarjottavaa, 

pääruokaa, salaattia sekä leipää. (Jämsén & Koivisto 2007.) Perheen tavat vai-

kuttavat suoraan lapsen syömistottumuksiin. Aamupala jää herkästi myös lap-

selta väliin, jos perheellä ei ole tapana kokoontua yhteiselle aamupalalle tai 

vanhemmat eivät itse syö aamupalaa. (Suomensalo 2011.) Aamupalan ja kou-

luruokailun jättäminen väliin aiheuttaa usein sen, että lapset syövät valtavia 

määriä iltapäivällä ja illalla. Myös nälän ja kylläisyyden tunne voivat hämärtyä. 

(Janson & Danielsson 2007, 114.) 

 

Vanhempien tietoisuus terveellisistä ruokavalinnoista sekä kiinnostus ja mah-

dollisuudet ylläpitää terveellisiä elämäntapoja vaikuttaa siihen kuinka terveelliset 

elämäntavat kouluikäisellä lapsella on (Taulu 2010, 152–153). Sosioekonomiset 

tekijät kuten ammatti, sosiaalinen asema ja taloudellinen tilanne vaikuttavat ih-

misen terveyttä edistävään käyttäytymiseen. Vanhempien hyvä sosiaalinen 



31 

 

asema antaa paremmat tiedolliset ja taloudelliset edellytykset valita terveyttä 

edistäviä valintoja ruokavalion suhteen. Esimerkiksi kasvisten ja vihannesten 

käytössä on havaittu selviä eroja sosioekonomisten ryhmien välillä. Kasvisten ja 

vihannesten päivittäinen käyttö on yleisempää korkeasti koulutettujen vanhem-

pien lapsilla. Nämä lapset syövät myös muita useammin suositeltavia ruokia. 

(Roos & Koskinen 2007, 2053–2054.)   
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6 LIIKKUMINEN JA LEPO OSANA KOULUIKÄISEN LAPSEN ELÄMÄÄ 

 

 

6.1 Fyysisen aktiivisuuden perussuositus kouluikäisille 

     

Fyysisen aktiivisuuden perussuositus 7–18-vuotiaille on liikkua vähintään yh-

destä kahteen tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Fyysisel-

lä aktiivisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea sitä toimintaa, mikä li-

sää lihasten energiankulutusta. (Opetusministeriö & Nuori Suomi ry 2008, 6, 

88.) Amerikkalaisen liikuntakasvatusliiton (NASPEn) suositukset ovat saman-

suuntaiset. 5–12 -vuotiaiden lapsien tulisi liikkua monipuolisesti ikään sopivalla 

tavalla vähintään tunti päivässä, jokaisena tai useimpina päivinä viikossa (Na-

tional Association for Sport Physical Education 2004). Koululaisen päivittäinen 

fyysinen aktiivisuus muodostuu koulumatkojen liikunnasta, koululiikunnasta, 

välituntiliikunnasta, kerhojen ja seurojen ohjatusta liikunnasta ja vapaa-ajan lii-

kunnasta kavereiden ja perheen kanssa (Opetusministeriö & Nuori Suomi ry 

2008, 27). 

 

Päivittäinen liikunta on kouluikäiselle lapselle terveen kasvun ja kehityksen sekä 

hyvinvoinnin edellytys. Lasten tulisi liikkua useita tunteja päivässä. Liikuntaan 

tulisi sisältyä useita ja vähintään 10 minuutin kestäviä reippaan liikunnan jakso-

ja, jolloin sydämen syke ja hengitys kiihtyvät. Lasten liikkumista ei tarvitse 

yleensä rajoittaa, sillä terve lapsi pysähtyy ja pitää tauon luonnostaan, kun suo-

rittaminen on tullut liian rasittavaksi. Pitkäkestoisia ja liian raskaita liikuntaharjoi-

tuksia lasten tulisi kuitenkin välttää. (Opetusministeriö & Nuori Suomi ry 2008, 

18–19.)  Lasten liikunnan tulisi olla mahdollisimman monipuolista, jotta kaikki 

fyysiseen kuntoon vaikuttavat tekijät kuten lihasvoima, sydämen ja keuhkojen 

kunto, notkeus, nopeus, liikkuvuus, reaktioaika ja koordinaatiokyky kehittyisivät 

(Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, 42).  Alakouluikäiset kehittyvät lii-

kunnassa vielä nopeasti ja oppivat helposti uutta, joten päivittäinen liikkuminen 

on hyvin tärkeätä. Monipuolisuutta lisää lapsen totuttaminen uusiin lajeihin eri-

laisissa ympäristöissä, kuten sisällä ja ulkona. (Opetusministeriö & Nuori Suomi 

ry 2008, 21–22.) 
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Liikunnan tarkoituksena on olla hauskaa ja kivaa tekemistä yhdessä kavereiden 

tai perheen kanssa. Lapsi innostuu yleensä liikunnallisiin leikkeihin tai harras-

tamaan jotakin liikuntalajia, koska se on innostavaa ja antaa onnistumisen tun-

teita. (Stigman 2006, 3.) Vanhemmat voivat monin tavoin edistää lasten liikun-

nallista aktiivisuutta (Opetusministeriö & Nuori Suomi ry 2008, 42). Koko per-

heen yhteinen liikunta kannustaa lasta liikkumaan aktiivisesti. Vanhemmat ovat 

toiminnallaan tärkeä roolimalli lapselle, ja lapsi oppii perheen elämäntavat sekä 

tottumukset jo varhain. Liikkuminen on myös hyvä tapa viettää perheen yhteistä 

aikaa. (UKK-instituutti 2008.) Terveyden edistämisen näkökulmasta olisi tärke-

ää, että lasten liikunnan harrastamisesta muodostuisi aktiivinen elämäntapa, 

joka säilyisi aina aikuisikään asti. Tämä tavoite tulisi huomioida toteuttaessa 

koululiikuntaa sekä harrastustoimintaa ja kannustaessa lapsia ja perheitä li-

säämään liikunnan määrää. (Pediatrics 2006, 1839) Lasten liikunnan merkitys 

nostettiin esille myös opinnäytetyömme tuotoksessa. Ohjelehtisessä käsitellään 

liikuntaa osana terveellisiä elämäntapoja.  

 

 

6.2 Lasten liikunta-aktiivisuus 

 

Lasten terveys LATE – tutkimuksen (Mäki ym. 2010, 104) mukaan 10 % en-

simmäisen luokan oppilaista liikkui arkisin alle suositusten eli alle kaksi tuntia 

päivässä. Viikonloppuisin ulkona leikkiminen ja urheilu olivat yleisempää, sillä 5 

% ensimmäisen luokan oppilaista liikkui viikonloppuisin alle kaksi tuntia päiväs-

sä. Huolestuttavaa on, että liikkuvien lasten osuus laskee iän karttuessa. Viides-

luokkalaisista vain 18 % kertoi harrastaneensa liikuntaa päivittäin vähintään 60 

minuuttia edellisen viikon aikana (Mäki ym. 2010, 104).  

 

Nupposen mukaan liikunta-aktiivisuuden taitekohta on 12-vuoden iässä, jolloin 

liikuntaa harrastaa vähemmän kuin kuusi kertaa viikossa pojista noin kolmasosa 

ja tytöistä noin viidesosa. Liikunta-aktiivisuus laskee iän karttuessa, esimerkiksi 

18-vuotiaiden nuorten liikunta-aktiivisuus on pojilla noin 12 % ja tytöillä 5 %. 

(Nupponen 2010, 5-6.)  Yksilöiden väliset erot on myös otettava huomioon tar-

kasteltaessa kouluikäisten liikunta-aktiivisuutta, sillä lapset jakautuvat erittäin 

aktiivisiin ja lähes täysin passiiviin liikkujiin. Liikunnallisesti passiivisten määrä 

lisääntyy iän mukana. (Telama ym. 2001, 1386; Taulu 2010, 144.)  
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Lasten varsinainen liikunnan harrastaminen ei ole vähentynyt, mutta arkipäi-

vään kuuluva normaali liikunta ja fyysinen aktiivisuus ovat hyvin vähäistä (Ope-

tusministeriö & Nuori Suomi ry 2008, 10). Lasten kestävyyskunto on kuitenkin 

heikentynyt vuosikymmenien aikana, joka selittyy lasten vähäisestä arkiliikun-

nasta, sekä liikuntaharrastusten luonteen muuttumisesta fyysisesti vähemmän 

rasittavaksi (Nupponen 2010, 6-7). Koululaisia kuljetetaan autoilla kouluun ja 

harrastuksiin lyhyitäkin matkoja, josta seuraa, että lapset liikkuvat entistä vä-

hemmän kävellen tai pyörällä. Lisäksi pihaleikit ovat vähentyneet, sillä nykyään 

lapset viettävät paljon aikaa tietokoneen ääressä istuen ja pelaten tietokonepe-

lejä tai katsoen televisiota. (Janson & Danielsson 2005,16–17; Opetusministeriö 

& Nuori Suomi ry 2008, 12.)      

 

 

6.3 Lasten liikunta ja terveys 

 

Lapset tarvitsevat liikuntaa tuki- ja liikuntaelimistön kehittymiseen. Luita vahvis-

tavaa liikuntaa tulisi harrastaa säännöllisesti kasvuiässä, jolloin luun mineraali-

määrän lisääntyminen ja rakenteen vahvistuminen on huomattavasti nopeam-

paa kuin aikuisiässä. Erityisesti erilaisia hyppyjä sisältävät liikuntamuodot ja 

vauhdikkaat pelit sekä leikit ovat hyväksi lasten luustolle. (Nikander 2006, 9.)  

 

Säännöllinen fyysinen aktiivisuus lapsuudessa ennaltaehkäisee lapsuus- ja 

nuoruusiän ylipainoisuutta ja siihen liittyviä sairauksia, kuten hengitys- ja veren-

kiertoelinsairauksia ja tyypin 2 diabetesta. Fyysisen aktiivisuuden vähentymistä 

ja lasten liikkumattomuutta pidetään merkittävänä syynä lasten ja nuorten liha-

vuuteen. (Opetusministeriö & Nuori Suomi ry 2008, 69.) 

  

Yhdessä leikkiminen ja joukkuepelit kehittävät lapsen sosiaalisia taitoja. Lapsi 

oppii noudattamaan sääntöjä, toimimaan ryhmässä ja solmimaan ystävyyssuh-

teita. Liikunnalla on myös vaikutuksia lapsen myönteisen minäkuvan kehityksel-

le edellyttäen, että lapsi saa hyviä kokemuksia ja palautetta liikunnasta. (Tela-

ma ym. 2001, 1382; Fogelholm & Vuori 2005, 165.) Liikunnan harrastaminen 

edistää lisäksi lapsen psyykkistä hyvinvointia ja on todettu, että nuorena harras-

tettu liikunta on yhteydessä aikuisiän psyykkiseen hyvinvointiin (Opetusministe-
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riö & Nuori Suomi ry 2008, 80).  Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että lapsena 

ja nuorena harrastettu liikunta parantaa todennäköisyyttä harrastaa liikuntaa 

myös aikuisiällä (Telama ym. 2001, 1383). Motoristen perustaitojen ja lajitaito-

jen kehittyminen, hyvä kunto ja painonhallinta helpottavat liikunnan harrastamis-

ta (Fogelholm & Vuori 2005, 167).    

 

Liikunta edistää myös lapsen kognitiivista oppimista. On todettu, että liikunta 

vaikuttaa positiivisesti aktivoimalla ihmisen aivotoimintaa, joka edistää näin op-

pimista. Liikunta vaikuttaa myönteisesti lapsen keskittymiskykyyn, muistiin ja 

käyttäytymiseen luokkahuoneessa. Liikunta-aktiivisuus ja fyysinen kunto ovat 

tutkimuksien mukaan yhteydessä hyvään koulumenestykseen. (Opetusministe-

riö & Nuori Suomi ry 2008, 65, 80.)  

 

Liikunnalla on siis lukuisia hyötyvaikutuksia lapsen elämään. Liikunnan avulla 

lapsi muodostaa vahvan luuston ja kerryttää hyvän kunnon. Liikunta edistää 

lapsen terveyttä ja ennaltaehkäisee monia aikuisiän sairauksia ja ylipainoa. Lii-

kunta vaikuttaa positiivisesti lapsen hyvinvointiin, lapsi jaksaa keskittyä parem-

min koulussa, ja se mahdollistaa jopa parempiin koulusuorituksiin. Liikuntahar-

rastus edistää lisäksi lasten sosiaalisia taitoja.  

  

 

6.4 Ruutuaika 

 

Lapset käyttävät vuorokaudessa yhä enemmän aikaa istuen television ja tieto-

koneen ääressä. Fyysisen aktiivisuuden suosituksessa kehotetaan rajoittamaan 

lasten ruutuaikaa viihdemedian ääressä korkeintaan kahdeksi tunniksi päivässä 

ja lisäksi yli kahden tunnin istumisjaksoja tulisi välttää (Opetusministeriö & Nuori 

Suomi ry 2008, 6).  

 

Lasten terveys LATE -tutkimuksen (Mäki ym. 2010, 105) mukaan 95 % ensim-

mäisen luokan oppilaista ja 64 % viidesluokkalaisista katsoi televisiota tai käytti 

tietokonetta arkisin noin yhdestä kahteen tuntia päivässä. Tietokoneen käyttö oli 

tutkimuksen mukaan yleisempää viikonloppuisin, noin 68 % viidesluokkalaisista 

pojista ja 80 % tytöistä käytti tietokonetta korkeintaan kaksi tuntia päivässä vii-

konloppuisin.  
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Useamman tunnin istumisjaksot, vähäinen liikunta ja epäterveellinen ravitsemus 

ovat epäedullisia lapsen kasvulle ja kehitykselle (Opetusministeriö & Nuori 

Suomi ry 2008, 24). Viihdemedian ääressä vietetty aika vähentää lasten liikun-

nallisia ja toiminnallisia leikkejä, joka on ongelmallista painonhallinnan kannalta. 

Television katselu lisää myös lasten syömistä ja napostelua. (Mustajoki 2008, 

218.)    

 

 

6.5 Uni ja lepo 

 

Lapsi tarvitsee unta kasvamiseen, oppimiseen ja palautuakseen päivän rasituk-

silta. Kouluikäiset lapset nukkuivat LATE -tutkimuksen (Mäki ym. 2010, 103) 

mukaan keskimäärin 8,1 – 9,9 tuntia vuorokaudessa. Ensimmäisen luokan oppi-

laat nukkuivat vuorokaudessa keskimäärin 9–12 tuntia ja viidesluokkalaiset 

keskimäärin 9 tuntia. Alakouluikäisten lasten nukkumistottumuksista on tehty 

vähän tutkimuksia (Sirkka 2009, 22). Tutkimuksien huolenaihe siirtyy murros-

ikäisiin, joista yhä useampi nukkuu riittämättömästi. Nuorten nukahtamisvaikeu-

det, myöhästynyt unirytmi, aamuväsyneisyys ja unettomuus ovat yleistyneet. 

(Saarenpää-Heikkilä 2009, 38–41; Sirkka 2009, 22.) Unenpuute häiritsee lap-

sen keskittymistä sekä tarkkaavaisuutta, ja uuden oppiminen voi vaikeutua. 

Lapsi tarvitsee riittävästi unta esimerkiksi aivojen, muistitoimintojen ja tunne-

elämän kehittymiseen. (Saarenpää-Heikkilä 2009, 40.) Yöunen pituuden yhteyt-

tä painoon on myös tutkittu, ja todettu että vähäinen nukkuminen voi altistaa 

ylipainolle tai lisätä ylipainoisuuden riskiä lapsilla (Sirkka 2009, 45–46).   

  

Säännöllinen päivärytmi ja rutiinit antavat perustan lapsen nukkumiselle. Kun 

lapsi on nukkunut riittävät yöunet, hän herää pirteänä ja on vielä iltapäivälläkin 

virkeä. Viikonlopun unirytmi ei saisi poiketa suuresti normaalista unirytmistä, 

sillä jo kahden tunnin poikkeama voi aiheuttaa nukahtamisvaikeutta ja päivävä-

symystä. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2009; Sirkka 2009, 12.)  Unen tarve 

on yksilöllistä, mutta suosituksien mukaan kouluikäisten tulisi nukkua noin 10 

tuntia vuorokaudessa (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2009).  Amerikkalaisen 

National Sleep Foundation uniyhdistyksen suositus yöunen pituudeksi 5–12-

vuotiaille lapsille on 10–11 tuntia (National Sleep Foundation, 2009).  



37 

 

Rauhoittuminen hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa auttaa turvaamaan 

lapsen hyvät yöunet (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2009). Kouluikäisen lii-

kunta pitäisi ajoittaa siten, että se ei häiritse lapsen yöunta. Rasittavaa liikuntaa 

tulisi välttää lähellä nukkumaanmenoaikaa. (Opetusministeriö & Nuori Suomi ry 

2008, 26.) Lisäksi lasten tietokonepelien pelaamista ja televisionkatselua tulisi 

rajoittaa nukkumaanmenoajan lähestyessä. Vanhemman rooli on asettaa rajat 

ja sopia yhdessä lapsen kanssa säännöt nukkumaanmenoajoista ja tavoista. 

(Mannerheimin lastensuojeluliitto 2009; Saarenpää-Heikkilä 2009, 41.)    
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7 LASTEN YLIPAINO 

 

 

Suomessa ylipaino on muodostunut ongelmaksi, sillä sen määrä on kasvanut 

lyhyessä ajassa. 1980-luvulla 5–15-vuotiaista lapsista 7 % oli ylipainoisia ja 

2000-luvulla 15 % oli ylipainoisia. (Salo 2006, 1211.) Lapsen ollessa lihava ala-

kouluiässä, hänellä on 5–15 kertaa suurempi todennäköisyys olla lihava myös 

aikuisena (Taulu, 2010, 36). Ylipaino ja lihavuus on vaikea määritellä.  Maail-

man terveysjärjestö WHO määrittelee ylipainon ja lihavuuden epänormaalina tai 

ylimääräisenä rasvan kertymänä, joka voi olla haitaksi terveydelle. (World 

Health Organization 2006.) Ylipaino ja lihavuus tarkoittavat eri asiaa. Ylipaino 

on riski lihavuudelle, mutta se ei ole sairaus. Lihavuus on puolestaan vakava 

tila, sillä se on sairaus. (Janson & Danielsson 2005, 28.)   

 

 

7.1 Ylipainon määrittäminen 

 

Käytössä on monta erilaista tapaa, miten lapsen lihavuutta ja ylipainoa voidaan 

määritellä. On asetettu erilaisia raja-arvoja sekä määrittelytapoja, jotta lasten 

ylipainoa sekä lihavuutta voidaan vertailla myös kansainvälisesti. (Taulu 2010, 

31.) Seuraavaksi käsitellään tärkeimpiä lasten ylipainon määrittelymenetelmiä. 

 

Suomessa lapsuusiän ylipainon ja lihavuuden määritelmä perustuu pituuden ja 

painon mittaamiseen sekä pituuteen suhteutetun painon (pituuspainon) määrit-

tämiseen.  Pituuspaino tarkoittaa painoa suhteessa samaa sukupuolta olevien 

samanpituisten lasten keskipainoon. Ylipainon ja lihavuuden raja-arvot on mää-

ritetty käyttäen suomalaisten lasten painoindeksijakaumia. Kouluikäinen lapsi 

on ylipainoinen, jos hänen pituuspainonsa on yli 20 %. Kouluikäinen lapsi on 

lihava, jos hänen pituuspainonsa on yli 40 %. Tärkeätä on havaita ajoissa nou-

su lapsen painokäyrässä. Yli 10 %:n nousu painokäyrässä viiden senttimetrin 

pituuskasvun aikana viittaa usein lihomiseen.  (Käypähoitosuositus 2005.) 

 

Kansainvälisesti käytetään ylipainon ja lihavuuden arvioinnissa kehon painoin-

deksiä (BMI = Body Mass Index). Painoindeksi saadaan jakamalla henkilön pai-

no tämän pituuden neliöllä. BMI muuttuu kasvun myötä ja se on erilainen pojilla 
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sekä tytöillä. BMI:tä eli painoindeksiä käytetään Suomessa pituuskasvunsa 

päättäneiden nuorten lihavuuden diagnostiikassa samoin kuin aikuisilla. Eli tuol-

loin normaalipainon ja lievän lihavuuden raja on, kun painoindeksi on 25 kg/m2. 

Merkittävä lihavuus on kyseessä, kun painoindeksi on yli 30 kg/m2. Vaikea liha-

vuus on kyseessä, kun painoindeksi on yli 35kg/m2 ja sairaalloinen lihavuus on, 

kun painoindeksi ylittää 40kg/m2. (Käypähoitosuositus 2005.) 

 

Suomessa lasten painoindeksin laskeminen on melko uutta. Lasten painoindek-

sistä käytetään lääketieteessä nimitystä ISO-BMI. ISO-BMI:tä voidaan käyttää 

kahdesta vuodesta 18 ikävuoteen. Lasten painoindeksi lasketaan samalla taval-

la kuin aikuisten. Laskettu painoindeksiluku ei ole sellaisenaan vertailukelpoinen 

aikuisten indeksin kanssa. Lasten painoindeksi muutetaan aikuista vastaavaksi 

iänmukaisella kertoimella. Tärkeätä on muistaa, että ikäisekseen pitkällä ja li-

haksikkaalla lapsella painoindeksi voi olla ylipainon puolella, vaikka lapsen ras-

vaprosentti olisikin normaali. Lasten mittasuhteet ovat erilaiset kuin aikuisten ja 

mittasuhteet muuttuvat koko ajan kasvun myötä. Rajatapauksissa neuvoloissa 

käytettävät pituus-painokäyrät ja lasten painoindeksi voi antaa eri tuloksia. Erot 

voivat johtua lasten välisistä rakenne-eroista tai siitä, että lasten ylipainon arvi-

ointi ei ole yksinkertaista. (Dunkel, Saarelma & Mustajoki 2010.) 

 

Vaikka BMI ja pituuspaino eivät mittaa suoraan kehon rasvakudoksen määrää, 

ovat ne luotettavia lihavuuden arvioimiseen kliinisessä työssä (Käypä hoito 

2005). Kasvukäyriin perustuva painon määritys sekä painoindeksi eivät kuiten-

kaan ota huomioon ruumiinrakennetta (Janson & Danielsson 2005, 31).  

 

 

7.2 Ylipainoon vaikuttavat tekijät 

 

Opinnäytetyössä on tullut aikaisemmin esille terveellinen ravitsemuksen ja lii-

kunnan merkitys ylipainon ennaltaehkäisyssä. Usein ylipaino johtuu siitä, että 

lapsi saa enemmän energiaa kuin hän kuluttaa. Nykyään myös annoskoot ovat 

suurempia kuin ennen, mikä voi houkutella ylensyömiseen.  Lasten television 

katselu sekä peli- ja viihdelaitteiden käyttö on lisääntynyt, joiden uskotaan ole-

van yhteydessä lasten yleisempään lihavuuteen. 
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Lihavuuden syynä on harvoin somaattinen sairaus. Alle yhdellä prosentilla liha-

vuuden syyksi paljastuu endokriininen tai jokin muu orgaaninen sairaus. Endo-

kriinisiä syitä lapsen lihavuudelle voi olla esimerkiksi Cushingin syndrooma (kor-

tisolin liikatuotanto) tai kasvuhormoninvajaus. Myös jotkut lääkkeet voivat aiheut-

taa lihavuutta. (Salo 2004, 319.)  

Lapsilla on paljon suurempi riski tulla myöhemmässä vaiheessa ylipainoisiksi, 

jos heidän molemmat vanhempansa ovat lihavia, sillä perheessä on samat elä-

mäntavat. Jos äiti on ylipainoinen ennen lapsen syntymää, on todennäköisem-

pää, että lapset ovat myös lihavampia ensimmäisistä elinvuosista aina 31 ikä-

vuoteen saakka. (Taulu 2010, 35.) Lapsuusiän lihavuudessa merkittäviä tekijöi-

tä ovat myös vanhempien sosiaaliluokka, koulutus, lapsen huolenpidon puute 

sekä perheen koko. Perheen ainoa lapsi on alttiimpi lihomaan kuin monilapsi-

sen perheen lapsi. Myös yksinhuoltajien perheessä lapsuusiän lihavuus on ylei-

sempää kuin perheessä, missä on kaksi vanhempaa. (Lagström 2006, 288–

291.) 

Tärkeätä on muistaa, että lasten lihavuuteen ja ylipainoisuuteen voi vaikuttaa 

erilaiset genetiikan ja ympäristötekijöidenvaikutukset, pois lukien harvinaiset 

geenimutaatiot, geneettisiin ja kromosomisiin vajavuuksiin liittyviä syndroomia 

tai endokrinologisia sairauksia (Taulu 2010, 36). 

 

 

7.3 Ylipainon ja lihavuuden seuraukset 

 

Kansainvälisesti huolenaiheeksi on noussut lasten riittämätön liikunta sekä epä-

terveellinen ruokavalio, jotka voivat pidemmällä aikavälillä aiheuttaa ylipainoa 

(WHO:n maailmanlaajuinen strategia: ravinto, liikunta ja terveys 2005, 8). Lap-

silla, joilla on ylipainoa, voi esiintyä enemmän esimerkiksi tyypin 2 diabetesta ja 

uniapneaa kuin normaalipainoisilla kanssatovereillaan (Pediatrics 2006, 1834). 

Ylipaino voi aiheuttaa lapselle myös huonoa itsetuntoa sekä kiusatuksi tulemis-

ta. Huolestuttavaa on, että lapsena hankittu lihavuus säilyy yleensä aikuisuu-

teen. (Salo 2006, 1211.)  
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Kun lihavuus alkaa jo lapsena, voi se altistaa monelle sairaudelle. Terveillä kou-

luikäisillä lapsilla kohonnut verenpaine on hyvin harvinaista. Lihavilla lapsilla 

riski kohonneeseen verenpaineeseen on 6–9 -kertainen kuin terveillä ja saman-

ikäisillä lapsilla. Lapsuusiän lihavuus on siis riski aikuisiän kohonneeseen ve-

renpaineeseen sekä esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen ja heikentyneeseen glu-

koosinsietokykyyn. Nämä lisäävät myös sepelvaltimotaudin määrää. Lihavilla 

lapsilla on normaalipainoisia lapsia yleisimmin suurentunut plasman LDL- kole-

sterolipitoisuus sekä triglyseridipitoisuus ja HDL -kolesterolipitoisuus on puoles-

taan pienentynyt.  (Salo & Mäkinen 2006, 292–294.) 

 

Lihavilla lapsilla esiintyy vähemmän sappikivitauteja kuin lihavilla aikuisilla. Kui-

tenkin puolet teini-ikäisistä sappikivipotilaista on lihavia nuoria. Heillä esiintyy 

myös kohonneita maksan transaminaasiarvoja (asat- ja alat- arvoja). Esimerkik-

si ultraäänellä tutkittaessa, voidaan löytää rasvakertymälöydöksiä, rasvahepa-

tiittia tai kirroosia. (Salo & Mäkinen 2006, 292–294.)  

 

Uniapnean lisääntyvyys on lisääntynyt vaikea-asteisessa lihavuudessa. Uniap-

nean oireita ovat kuorsaus sekä hengityskatkokset. Ne johtuvat hengitysteiden 

tukkiutumisesta osittain tai kokonaan. Tukoksia aiheuttaa kieli, kitalaki tai ah-

tauma rasvan kertymisestä nielun takaosiin. (Salo & Mäkinen 2006, 292–294.)  

 

Lapsen fyysinen jaksaminen voi alkaa heikentyä, kun painoindeksi ylittää 27–30 

kg/ m² (Kaukua 2006, 32). Sekä ylipaino että lihavuus altistavat alaraajojen kas-

vuvaiheessa olevat luut rasitukselle, josta voi seurauksena tulla reisi- ja sääri-

luun taipumisia ja sisäpuolisen sääriluunpään metafyysin (pitkän luun varren ja 

kasvulevyn välissä oleva luun osa) liikakasvua. Lihavilla lapsilla on lisääntynyt 

myös huomattavasti reisiluun pään epifyysin (toiseen luuhun niveltyvä luun pää) 

luiskahduksia. (Salo & Mäkinen 2006, 294.)   

 

Lihavuus voi aikuisiällä altistaa myös erilaisille syöpätaudeille. Esimerkiksi vah-

vin yhteys on havaittu lihavuuden ja kohdunrungon syövän välillä. Lihavuus voi 

aiheuttaa tytöillä myös kuukautishäiriöitä ja suurentunutta riskiä munasarjojen 

monirakkulatautiin. (Ebeling 2010, 32.) 
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Lihavuuden on koettu olevan myös yhteydessä lasten ja nuorten itsetunnon 

heikkenemiseen, ja tyytymättömyys ruumiin kokoon aiheuttaa tutkimuksien mu-

kaan masentuneisuutta sekä ahdistuneisuutta. Ahdistuneisuus ja masentunei-

suus voi lisätä syömistä sekä passivoida ja sitoa lapset sekä nuoret tavallista 

tiukemmin perheisiinsä. Tämä voi estää heitä liittymästä ikäisten lasten ja nuor-

ten aktiiviseen toimintaan sekä liikuntaharrastuksiin. Myös vanhempien asenne 

lihavuuteen vaikuttaa itsetuntoon lihavilla lapsilla. Esimerkiksi vanhempien hy-

väksyntä voi suojata lapsen itsetuntoa. (Ebeling 2010, 32–33; Salo & Mäkinen 

2006, 296.) 

 

 

7.4 Ylipainon ehkäisy 

 

Lihomisen ehkäisyn tulee olla enemmän terveys- kuin painokeskeistä. Koska 

lasten ja nuorten lihavuus on viime vuosikymmeninä yleistynyt, on ehkäiseviin 

tahoihin tullut kiinnittää enemmän huomiota. (Käypähoitosuositus 2005.)  

 

Vanhemmat toimivat lapsilleen mallina omalla toiminnallaan, joka vaikuttaa kes-

keisesti lasten ruoka- ja liikuntatottumuksiin (Käypähoitosuositus 2005). Van-

hempien tulee pitää säännöistä kiinni, esimerkiksi perheen yhteisistä ruoka-

ajoista (Salo 2006, 1212). Vanhempien tulee tukea myös lasten ruokamielty-

mysten ja ruokatottumusten suotuisaa kehitystä.  Vanhempien ravitsemustietoi-

suus mahdollisesti lisäisi kasvisten ja hedelmien syöntiä perheessä, joka puo-

lestaan vähentäisi rasvan saantia. (Käypähoitosuositus 2005.) 

 

Lapset pitävät siitä, mikä on tuttua. Lapset oppivat pitämään uusista mauista 

tottumuksen myötä. Ennestään oudon ja jopa ei-pidetyn kasviksen maistaminen 

päivittäin usean päivän ajan, on saanut tutkimuksissa lapset syömään sitä 

enemmän ja pitämään siitä. Ruokailutilanteiden miellyttävyys ja perheen yhtei-

set päivälliset ohjaavat lapsia terveyttä edistävien ruokien valintaan. (Käypähoi-

tosuositus 2005.) Lapsille on helppo opettaa uusia makuja, kun ottaa heidät 

mukaan ruoanlaittoon. Silloin lapsi on itse valmistanut ruoka-aineen ja näin 

kynnys maistaa sitä voi olla pienempi. Ruoka-aine voi maistua näin myös pa-

remmalle, kuin että se vain ilmestyisi lautaselle syötäväksi. (Silvola 2010, 28–

31.) 
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Opinnäytetyössä on jo aikaisemmin tullut esille, että ylipainon ehkäisyssä tär-

keimpänä tekijänä pidetään energiansaannin ja kulutuksen välistä tasapainoa. 

Ravitsemuksen ja liikunnan tasapainoa voidaan ohjeistaa lapsille ja vanhemmil-

le ravitsemus- ja liikuntaohjauksessa. Opinnäytetyömme ohjalehtinen on tehty 

ohjausmateriaaliksi tähän tarkoitukseen.   
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8 TUOTOKSEEN PAINOTTUVAN OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

8.1 Tuotokseen painottuva opinnäytetyö  

 

Tämä opinnäytetyö on tuotokseen painottuva opinnäytetyö, jonka aiheena on 

lapsen terveellinen ravitsemus osana lapsen normaalia kasvua ja kehitystä. Li-

säksi opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin lasten ylipainoa. Opinnäytetyön 

tuotoksena tehtiin ohjelehtinen alakouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen 

lapsen terveellisestä ravitsemuksesta, liikunnasta ja levosta. Ohjelehtinen 

suunnattiin erityisesti kolmasluokkalaisille. Opinnäytetyön tuotos tehtiin Tampe-

reen kouluterveydenhuollon käyttöön ohjausmateriaaliksi. 

 

Opinnäytetyön aiheen muotoutuminen oli monivaiheinen prosessi. Hankimme 

itse työelämäyhteyden ja saimme sieltä muutamia aiheideoita opinnäytetyöl-

lemme. Opinnäytetyö muodostui kouluterveydenhuollon toiveiden ja tarpeen 

mukaisesti, sekä omasta kiinnostuksesta lasten ravitsemukseen, liikuntaan ja 

ylipainoon. Valitsimme tuotokseen painottuvan opinnäytetyön, sillä halusimme 

tuottaa opinnäytetyömme tuloksena konkreettista materiaalia, jota voidaan hyö-

dyntää tulevaisuudessa. Lisäksi työelämäyhteys toivoi ohjelehtistä jaettavaksi 

materiaaliksi ja terveydenhoitajien työvälineeksi kolmasluokkalaisten lasten ter-

veystarkastuksiin.    

   

Toiminnallinen opinnäytetyö on ammattikorkeakoulujen vaihtoehto tutkimuksel-

liselle opinnäytetyölle, jossa tarkoituksena on käytännön toiminnan ohjeistami-

nen, opastaminen, tai toiminnan järjestäminen. Opinnäytetyön toteutumistapa 

voi olla kirja, kansio, opas, cd-rom, portfolio, kotisivut, tapahtuman tai näyttelyn 

järjestäminen. Tarkoituksena on, että toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdisty-

vät tutkimusviestinnällinen raportointi ja käytännön toteutus. (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 9.) Työmme tarkoituksena on antaa tietoa ohjelehtisen avulla lapsille 

ja vanhemmille, ja sen myötä vaikuttaa positiivisesti lasten terveyteen. Opinnäy-

tetyö koostuu teoriaosasta, sekä tehdystä tuotoksesta eli ohjelehtisestä. Työn 

teoriaosassa perehdyimme laajasti aihealueen teoriatietoon ja tehtyihin tutki-

muksiin, joiden pohjalta tuotos muodostui. 
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8.2 Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyömme lopullinen aihe muodostui lokakuussa 2010 työelämäpalave-

rissa. Loppuvuosi käytettiin tiedonhakuun, sekä työn teoriaosan kirjoittamiseen. 

Tammikuussa 2011 pidettiin suunnitelmaseminaari, jonka jälkeen työn suunni-

telma lähetettiin työelämään. Kevään 2011 aikana jatkettiin työn teoriaosan kir-

joittamista, sekä samalla aloitettiin ohjelehtisen tarkempi suunnittelu.  

 

Kesällä 2011 työstettiin ohjelehtisen kuvitus ja tekstit valmiiksi. Palautetta tuo-

toksen teksteistä kysyttiin kouluterveydenhuollon ravitsemusterapeutilta, jotta 

opinnäytetyön tuotos olisi selkeä, sekä vastaisi työelämän toiveita. Ohjelehtisen 

kuvituksesta ja teksteistä pyydettiin palautetta yhden Pirkanmaan alakoulun 

kolmannen luokan oppilailta sekä luokan opettajalta. Lasten mielestä kuvat oli-

vat selkeitä ja miellyttäviä. Ensiarvoisen tärkeänä palautteena pidimme sitä, että 

ohjelehtisen tekstit olivat lasten mielestä ymmärrettäviä sekä helposti luettavia. 

Lapset eivät pitäneet tekstiä liian haasteellisena kolmasluokkalaisille lapsille. 

Ohjelehtinen sai valmiin muotonsa syyskuussa 2011 ja teoriaosa viimeisteltiin 

lokakuussa 2011.         

 

Opinnäytetyön ohjelehtisen kuvitti Emma Iivanainen. Hän toteutti tuotoksen ku-

vituksen ja taustat tekijöiden alustavan suunnitelman mukaan. Opinnäytetyön 

työryhmään tekijöiden lisäksi kuuluivat hoitotyön ohjaava opettaja, työelämän 

yhteyshenkilönä kouluterveydenhuollon koordinaattori, kouluterveydenhuollon 

osastonhoitajat ja ravitsemusterapeutti. Ohjelehtistä painatettiin yksi kappale 

paperiversiona sekä ohjelehtinen sähköisessä muodossa työelämäyhteyden 

käyttöön. Opinnäytetyöstä muodostuvat kulut kustansimme itse.  

 

Syyskuussa 2011 pidimme asiantuntijaluennon omalle ryhmälle opinnäytetyön 

teoriaosuudesta. Lisäksi esitämme heille valmiin opinnäytetyömme marras-

kuussa 2011. Esitämme opinnäytetyömme työelämäyhteydessä kaksi kertaa 

marraskuun aikana ja TAMK tutkii ja kehittää – päivässä joulukuussa 2011.  

 

 



46 

 

8.3 Tuotoksen ulkoasu 

 

Tuotoksen kohderyhmänä ovat erityisesti kolmasluokkalaiset lapset, sekä hei-

dän vanhempansa. Työelämän toiveena oli, että ohjelehti olisi houkutteleva ja 

visuaalinen tuotos, joka herättää lasten mielenkiinnon. Kirjallista ohjemateriaalia 

voidaan selkeyttää kuvien, kuvioiden, kaavioiden ja taulukoiden avulla. Niiden 

tulee kuitenkin olla selkeitä, mielenkiintoa herättäviä sekä ymmärrettäviä. Huo-

mioitavia asioita voidaan painottaa tekstissä alleviivauksilla tai muilla korostus-

keinoilla ja ohjeen väritykseen olisi hyvä kiinnittää huomiota. (Kääriäinen & 

Kyngäs 2005b, 211–214; Kyngäs ym. 2007, 127.)  Tuotoksen suunnittelussa 

pyrittiin ottamaan huomioon kohderyhmän ikä.   

 

Ohjelehtisen koko on A5 ja se on kaksipuolinen. Halusimme tehdä tuotoksesta 

persoonallisen näköisen, kuvitusten ja värien avulla kohderyhmälle mielekkään 

ohjelehtisen. Päädyimme suunnittelemaan ohjelehtiseen sarjakuvan säännölli-

sestä ja monipuolisesta syömisestä. Sarjakuvan tarkoituksena on herättää las-

ten mielenkiinto sekä antaa tietoa terveellisestä ravitsemuksesta yhdistettynä 

visuaalisiin keinoihin. Työelämän toiveena oli se, että tuotoksessa korostettai-

siin terveellisiä elämäntapoja sekä säännöllisen syömisen tärkeyttä. Tämä idea 

haluttiin tuoda esille sarjakuvan muodossa. Sarjakuvassa seikkailee koulupoika 

Oskari. Sarjakuvaa suunniteltaessa päädyttiin kuvituksessa lapsihahmoon, sillä 

lasten on helppo samaistua siihen.  

 

Ohjelehtisestä haluttiin tehdä mahdollisimman yhtenäinen kokonaisuus, joten 

kuvitusta jatkettiin tuotoksen toisella puolella. Kuvan lapsihahmoksi valittiin Oo-

na -tyttö, sillä sarjakuvassa seikkailee poikahahmo. Tuotoksen toinen puoli pai-

nottuu tekstiosuudeksi, mutta kuvan ja värityksen avulla siitä tehtiin lukijalle mie-

lekäs. Tilan rajallisuuden vuoksi tekstipuolella on kuvitusta vähemmän.  

 

Ohjelehtisen kuvituksessa tuotiin esille myös liikunta, jonka avulla haluttiin in-

nostaa lapsia liikkumaan. Ohjelehtisen ensimmäisellä puolella on kesä ja toisel-

la puolella talvi. Tämä ratkaisu mahdollisti esittää lapsille liikuntamuotoja vuo-

denajan mukaan, kuten ohjelehtisessä esiintyvät lajit jalkapallo ja luistelu.   
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8.4 Tuotoksen sisältö 

 

Tuotoksen tekstin tulee olla kohderyhmää puhuttelevaa. Kohderyhmän ikä, 

asema ja tietämys aiheesta, sekä tuotoksen käyttötarkoitus pitää ottaa huomi-

oon tekstiosuuksien suunnittelussa. (Kyngäs & Henttinen 2008, 115; Vilkka & 

Airaksinen 2003, 129.) Ohjelehtisen sarjakuvan pääsanomana on säännöllinen 

ja terveellinen syöminen. Koululaisen ateriarytmi (aamupala, koululounas, väli-

pala, päivällinen, iltapala) kerrottiin sarjakuvan avulla. Tekstit kirjoitettiin mah-

dollisimman selkeästi, jotta lasten olisi helppo sitä lukea. Sarjakuvan nimi valit-

tiin siten, että lukija ymmärtäisi sarjakuvan teeman. Sarjakuvan tekstien sisältö 

suunniteltiin harkiten, ja sopivien tekstien valinnassa kuunneltiin kohderyhmän 

lapsien sekä työelämän ravitsemusterapeutin mielipiteitä. Tarkoituksena on ker-

toa mahdollisimman paljon kuvien avulla ja käyttää tekstiä ainoastaan selven-

tämään pääkohtia. Ohjelehtisen otsikot suunniteltiin tarkasti kohderyhmälle so-

piviksi. 

   

Ohjelehtisen toisella puolella käsiteltiin tarkemmin terveellistä ravitsemusta ra-

vintoaineryhmittäin ja lisäksi kerrottiin liikunnan sekä levon merkityksestä koulu-

laiselle. Tuotoksen toinen sivu suunniteltiin lapselle ja vanhemmalle, joten teksti 

oli asiatekstiä. Teksti saattaa olla haastavampaa luettavaa lapselle kuin esimer-

kiksi ohjelehtisen ensimmäinen puoli. Tähän ratkaisuun päädyttiin, jotta myös 

vanhemmat saisivat asianmukaista tietoa ravitsemuksesta.   

 

Ohjelehtiseen on listattu lisäksi tärkeimmät neuvot terveellisestä ravitsemukses-

ta. Näiden ohjeiden avulla annetaan perheelle mahdollisuus toteuttamaan oikei-

ta valintoja ravitsemuksen suhteen. Asettelimme terveyden kannalta oleellisim-

mat asiat omaksi palstaksi selkeästi heti ohjelehtisen tekstipuolen alkuun, ja ne 

ovat erotettu kuvan avulla muusta tekstistä. 

 

Ravintoaineet käsiteltiin kappaleittain, ja ne otsikoitiin, jotta lukija tietää mitä 

seuraavaksi käsitellään. Rakenteellisesti kappaleessa tulisi käsitellä vain yksi 

asia, ja lukijalle tulisi selvitä pääasia jo ensimmäisessä virkkeessä, jolloin hän 

saa käsityksen mitä kyseinen kappale sisältää (Kyngäs ym. 2007, 126–127). 

Jokaisesta ravintoaineryhmästä kerrotaan otsikon alla ravitsemuksen kannalta 

tärkeimmät asiat teoriatietoon pohjaten.  
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D-vitamiinin uusi saantisuositus haluttiin nostaa ohjelehtisessä esille ja muistut-

taa vanhemmille lasten D-vitamiinin tarpeesta ympäri vuoden. Lisäksi pidimme 

tärkeänä käsitellä ohjelehtisessä lasten liikuntaa osana terveellisiä elämäntapo-

ja. Liikunta tukee terveellistä ravitsemusta ja linkittyy ravitsemusohjaukseen. 

Terveydenhoitajan on helpompi ottaa puheeksi myös liikunta ravitsemuksen 

ohella koulun terveystarkastuksessa, kun ne löytyvät samasta ohjelehtisestä.      
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9 POHDINTA 

 

 

9.1 Eettiset kysymykset ja luotettavuus 

 

Etiikka kuvailee ja perustelee hyviä ja oikeita tapoja toimia maailmassa toisten 

ihmisten kanssa. Etiikka koostuu arvoista, ihanteista ja periaatteista, koskien 

oikeata ja väärää, hyvää ja pahaa. (Etene 2001.) ”Etiikka” ja ”moraali” – termejä 

voidaan käyttää tarkoittamaan samaa asiaa. Etiikkaa voidaan ymmärtää myös 

filosofian osa-alueena, joka tutkii moraalia koskevia yleisiä kysymyksiä. (Leino-

Kilpi & Välimäki 2006, 30–31). Etiikka ei anna valmiita ratkaisuja, mutta se 

mahdollistaa ajattelun ja pohtimisen välineitä. Käsitykset hyvästä ja pahasta, 

oikeasta ja väärästä ovat yleismaailmallisia, mutta niiden tulkinnat vaihtelevat 

kulttuurien sekä poliittisten tilanteiden mukaan. (Etene 2001.)  

 

Hoitotyössä eettiset kysymykset nousevat erityisesti esille kun ollaan tekemisis-

sä syntymän, kuoleman, terveiden ja sairaiden ihmisten kanssa. Hoitotyön etii-

kassa käsitellään hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän kysymyksiä hoitotyössä 

(Leino-Kilpi & Välimäki 2006, 19). Eettisten ohjeiden perustana hoitotyössä on 

ihmisarvon kunnioitus riippumatta sukupuolesta, iästä, uskonnosta, mielipiteistä 

tai kyvyistä.  Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saa-

da vaikuttaa kehitystasonsa mukaisesti itseään koskeviin päätöksiin. (Etene 

2001).   

 

Kun mietitään terveyden edistämistä etiikan näkökulmasta, voidaan pohtia sitä 

onko hoitajalla oikeutta puuttua toisen ihmisen näkemykseen terveydestä ja 

vaikuttaa siten terveyteen. Hoitotyön ammattilaisen tulee perustella terveyteen 

liittyvää tietoa mahdollisimman kattavasti, jotta voidaan esimerkiksi ehdottaa 

asiakkaalle elintapojen muutosta. On huomioitava asiakkaan kunnioittaminen, 

mutta myös mahdollisten terveysriskien estäminen. (Leino-Kilpi & Välimäki 

2006, 164.) Opinnäytetyömme tuotos perustuu ajatukseen lasten terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisestä. Tuotos on kohdistettu kolmasluokkalaisille lapsille, 

sekä heidän vanhemmilleen yhteiseksi ohjeeksi, miten toteuttaa käytännössä 

terveellisiä elämäntapoja. Ohjelehtisen tieto on kerätty aihealueen viimeisimmis-

tä tutkimuksista ja suosituksista.    
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Lähdekriittisyys liittyy olennaisena osana työn luotettavuuteen ja laatuun. Läh-

teen auktoriteetti ja tunnettavuus, ikä ja laatu, sekä uskottavuus on arvioitava 

lähteitä valittaessa. Tunnetun tekijän tuore ja ajantasainen lähde on usein paras 

valinta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 72–73.) Opinnäytetyössä käytetyt lähteet on 

valittu huolellisesti. Käytimme mahdollisimman tuoreita lähteitä, enimmäkseen 

alle viisi vuotta vanhoja aineistoja, mutta myös sitä vanhempia lähteitä. Työm-

me aihealuetta on tutkittu paljon, joka mahdollisti sen että kaikki käytetyt lähteet 

ovat 2000-luvulta.  

 

Opinnäytetyössä lähteinä käytettiin tutkimuksia (taulukko 1, s. 58), alan teoksia 

ja artikkeleita, verkkojulkaisuja, oppikirjoja, sekä asiantuntijahaastattelua. Tut-

kimme aihealueen teoksien lähdeluetteloita ja valitsimme siellä usein toistuvien 

tekijöiden lähdemateriaalia, jotta työhön saatiin mahdollisimman luotettavia ar-

tikkeleita ja tutkimuksia. Koska löysimme aihealueesta runsaasti tietoa, pyrim-

me valitsemaan työhön alan asiantuntijoiden kirjoittamia teoksia. Teoreettisen 

viitekehyksen verkkolähteet valittiin luotettavilta, tunnetuilta sivustoilta. Hyödyn-

simme työssämme myös englanninkielisiä alan artikkeleita ja julkaisuja. Pää-

asiassa käytimme suomenkielisiä lähteitä, sillä opinnäytetyö käsittelee suoma-

laisen lapsen ravitsemusta ja sitä tukevia osa-alueita. Työn luotettavuutta lisää 

se, että käytimme työssä mahdollisimman paljon alkuperäislähteitä. Toissijaiset 

lähteet voivat muuttaa ensisijaisen lähteen tietoja, siksi niitä tulisi välttää (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 73).  

 

Ohjelehtisen kuvat ovat suunniteltu ja piirretty opinnäytetyön tuotosta varten, 

koska valmiiden kuvien käyttö suoraan esimerkiksi Internet -sivustoilta ei ole 

tekijänoikeuslain (821/2005) mukaisesti sallittua. Kuvien tekijällä on oikeus ohje-

lehtisen kuvien käyttöön, ja hänen kanssaan on erikseen tehty sopimus kuvien 

käyttöön liittyen. Kuvat on tehty ohjelehtistä varten, ja niiden muusta käytöstä 

tulee neuvotella kuvien tekijän kanssa. 

 

  

9.2 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset  

 

Saavutimme opinnäytetyöllemme asetetut tarkoituksen ja tehtävät. Teimme oh-

jelehtisen kolmasluokkalaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen terveellisestä 
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ravitsemuksesta, liikunnasta ja levosta. Teoreettisessa lähtökohdassa pohdim-

me ravitsemuksen, liikunnan ja levon vaikutuksia alakouluikäisen lapsen kas-

vuun ja kehitykseen. Opinnäytetyössä käsiteltiin myös lasten ylipainoa. Koska 

teimme opinnäytetyön tuotoksena ohjelehtisen, käsittelimme teoreettisessa läh-

tökohdassa lasten ohjaamista.     

 

Tampereen kaupungin kouluterveydenhuolto toivoi ohjausmateriaalia terveelli-

sestä ravitsemuksesta. Lapset ja heidän vanhempansa saavat ohjelehtisestä 

tietoa säännöllisestä syömisestä, terveellisestä ravitsemuksesta, liikunnasta ja 

levosta. Ohjelehtisen avulla kannustetaan lapsia ja vanhempia kohti terveellisiä 

elämäntapoja ja samalla ennaltaehkäistään lasten ylipainoa. Ohjelehtinen on 

työväline ja ohjausmateriaali terveydenhoitajille kouluterveystarkastuksissa.  

 

Terveellinen ravitsemus on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe mediassa. 

Ihmiset ovat enemmän kiinnostuneita ravitsemuksestaan ja siitä miten tulisi 

syödä terveellisesti. Aikuisten ravitsemusta on tutkittu suhteellisen paljon, mutta 

suomalaisten lasten ravitsemuksesta on niukasti tutkimuksia. Tämänhetkiset 

ravitsemussuositukset ovat aikuisille. Olisi tärkeätä saada ravitsemussuosituk-

set erikseen myös kouluikäisille lapsille. Lisää tutkimustietoa tarvittaisiin myös 

siitä, mitä eri-ikäiset lapset todellisuudessa syövät. Tämän tiedon avulla voitai-

siin paremmin kiinnittää huomiota lasten ravitsemuksen epäkohtiin. Lisäksi eri-

ikäisten lasten ohjaamisesta löytyy vähän tutkittua tietoa. Tietoa tulisi saada 

kouluikäisten lasten ohjaamisesta ja siitä, minkälainen ohjausmateriaali olisi 

hyödyllistä heidän ikäisilleen.  

 

 

9.3 Päätäntä 

 

Mielestämme opinnäytetyöprosessimme sujui hyvin aikataulussa ja se oli koko 

ajan johdonmukainen. Olimme säännöllisesti yhteydessä työelämäyhteyteen ja 

kävimme opinnäytetyö-ohjauksessa ahkerasti. Opponenteilta saimme työhöm-

me apua sekä kannustusta, joka motivoi meitä työn tekemiseen. 

 

Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt ohjelehtinen vastaa odotuksiamme. Onnis-

tuimme saamaan ohjelehtisen visuaalisesti houkuttelevaksi, ja se toteutui suun-
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nitelmiemme mukaisesti.  Ohjelehtisessä olevat kuvat ja värit olivat mielestäm-

me selkeät ja ymmärrettävät. Tekstin saimme tuotettua teoriaosuuden pohjalta, 

ja onnistuimme saamaan siitä kolmasluokkalaisille lapsille sekä vanhemmille 

sopivaa ja helppolukuista tekstiä. Ohjelehtisen tekstin helppolukuisuus sekä 

kuvitus testattiin erään kolmannen luokan oppilailla. Heiltä saadun palautteen 

mukaan ohjelehtisen tekstit ja kuvat olivat selkeitä ja lapsia kiinnostavia.  

 

Otsikoiden ja sarjakuvan tekstien keksiminen oli haastavaa, koska yritimme 

saada ne mahdollisimman hyvin suunnatuksi kolmasluokkalaisille lapsille. Lisää 

haastavuutta toi ohjelehtisen toisen puolen tekstiosuudet, jotta ne sopisivat lap-

sille sekä vanhemmille. Tuotoksen tilankäyttö ja sen rajallisuus asetti myös 

hieman vaikeuksia ohjelehden suunnitteluun. Jouduimme jättämään pois paljon 

oleellista tietoa ravitsemuksesta ja tiivistämään ohjelehtiseen valitun tiedon 

mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon. Kuvien ja tekstien asettelu oli myös 

haastavaa ja se vei paljon aikaa, sillä meillä ei ollut kuvien käsittelyyn sopivaa 

ohjelmaa.  

 

Olemme oppineet opinnäytetyötä tehdessä paljon lapsen terveellisestä ravitse-

muksesta, liikunnasta, levon merkityksestä sekä ylipainosta. Lisäksi olemme 

oppineet lasten ohjauksesta uutta tietoa, jota pystymme hyödyntämään tulevas-

sa ammatissamme. Lähteinämme oli tutkimuksia, joten kehityimme myös luke-

maan tutkimuksia. Opinnäytetyöprosessin aikana opimme ryhmätyötaitoja, toi-

sen huomiointia ja joustavuutta.  

 

Opinnäytetyössä käsittelimme aihettamme lasten terveyden edistämisen näkö-

kulmasta, joka näkyy teoriaosuudessa ja tuotoksessa. Tavoitteena oli lasten 

terveys ja hyvinvointi, jota ohjelehtinen omalta osalta edistää. Teoriaosassa kä-

siteltiin lasten ohjausta, joka liittyy lasten terveyden edistämiseen. Lasten ohja-

us tulee näkyviin opinnäytetyössä ravitsemus- ja liikuntaohjauksen kautta. Tule-

vaisuus näyttää sen, pääseekö opinnäytetyömme tuotos levikkiin Tampereen 

alueella, ja toteutuuko siis opinnäytetyömme tavoite edistää lasten terveyttä 

ohjelehtisen avulla.  
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          LIITE 1:1(3) 

TAULUKKO 1. Aiheeseen liittyvät tutkimukset 

 
Tutkimus 
 

 
Tarkoitus 

 
Menetelmä 

 
Keskeiset 
tulokset 

Taulu, Anne  
2010 
 
Pienryhmämuo-
toinen ravitse-
mus- ja liikun-
tainterventio 
lasten ylipainon 
ja lihavuuden 
ehkäisyssä  
 
Väitöskirja 
 
 

Tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli kuvata, 
millaiset tekijät ovat 
yhteydessä esikou-
lu- ja alakouluikäis-
ten lasten nousujoh-
teiseen painonkehi-
tykseen, kuvata ja 
arvioida miten koko 
perheen elintapa-
muutokseen tähtää-
vä pienryhmäryh-
mämuotoinen ravit-
semus- ja liikuntain-
terventio tukee esi-
koulu- ja alakou-
luikäisten lasten 
ylipainon ja lihavuu-
den ehkäisyä 12 
kuukauden pituisen 
ajanjakson aikana.  
Tarkoituksena oli 
myös kuvata ja arvi-
oida, mitkä tekijät 
ennakoivat esikoulu- 
ja alakouluikäisten 
lasten ylipainon ja 
lihavuuden ehkäisyä 
sekä mitkä tekijät 
vaikuttavat tutki-
mukseen osallistu-
matta jättämiseen ja 
sen keskeyttämi-
seen. 

Kvasikokeellinen 
interventiotutki-
mus 
 
Tutkimukseen 
osallistui aluksi 
210 lasta ja hei-
dän 257 van-
hempaansa (n 
467). 
 
Kysely- ja mittari-
aineistot analy-
soitiin käyttämällä 
epäparametrisia 
analyysejä kah-
den ryhmän tois-
tomittauksissa 
sekä logistista 
regressioanalyy-
siä. 

Intervention avulla 
positiivisia muutok-
sia tapahtui 12 kuu-
kauden seuranta-
aikana lasten ja 
vanhempien ravit-
semustottumuksis-
sa, ja 12 kuukauden 
seuranta-aikana 
lasten pituuspaino-
prosentti saatiin las-
kusuuntaan. 
Ylipainon ja liha-
vuuden ehkäisyssä 
onnistumista enna-
koiva tekijä on van-
hempien ravitse-
mustietouden pa-
rantuminen, ja epä-
onnistumista enna-
koiva tekijä on van-
hempien arvio las-
ten ruokavalion 
muuttumisesta epä-
terveellisemmäksi. 
Liikunnallisesti pas-
siiviset lapset hyö-
tyivät enemmän in-
terventiosta, kuin 
liikunnallisesti aktii-
viset lapset. 
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                     2(3) 

           

 
Tutkimus 
 

 
Tarkoitus 

 
Menetelmä 

 
Keskeiset  
tulokset 

Mäki, Päivi ym. 
2010 
 
Lasten terveys-
seurantatutki-
mus (LATE- 
tutkimus) 
 

Tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli saada 
tietoa lasten kasvus-
ta, kehityksestä, ter-
veydestä, terveystot-
tumuksista ja kasvu-
ympäristöstä, sekä 
muodostaa saaduista 
tuloksista kattava tie-
toperusta, johon 
myöhempiä terveys-
seurantatietoja voi-
daan verrata. 

Tiedot kerättiin 
kyselylomak-
keen avulla, 
sekä terveystar-
kastuksissa 
 
Tutkimus toteu-
tettiin lasten-
neuvoloissa ja 
kouluterveyden-
huollossa ympä-
ri Suomea 
(2007–2008). 
Yhteensä tutki-
mukseen osal-
listui 1540 lasta. 

Huoli ylipainosta ja 
lihavuudesta on 
aiheellinen niin 
lasten kuin nuorten 
kohdalla.  
Koululaisilla yleisiä 
oireita ovat pään-
särky, vatsakipu ja 
jännittyneisyys. 
Kasvisten käyttö 
on vähäistä, ja vä-
lipaloilla nautitaan 
runsaasti sokeroi-
tuja elintarvikkeita.  
Lapset nukkuvat 
liian lyhyitä yöunia, 
ja väsymys havait-
tiin yleisenä oiree-
na kouluikäisillä.  
Osa lapsista liikkui 
alle suositusten, ja 
käytti paljon aikaa 
viihdemedian ää-
ressä. 
 
 

Sirkka, Outi 
2009 
 
Ravitsemuksen, 
fyysisen aktiivi-
suuden ja unen 
yhteys painoon 
viidesluokkalai-
silla lapsilla. 

 

Pro gradu – 
tutkielma 

 

Tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli selvittää 
ravitsemuksen, fyysi-
sen aktiivisuuden ja 
unen välistä yhteyttä 
painoon viidesluokka-
laisilla lapsilla. 

Kvantitatiivinen 
kyselytutkimus. 
 
Tutkimukseen 
osallistui 123 
lasta, mutta ky-
selyyn vastasi 
94 lasta. 

Aamiaisen syömi-
sellä ja energia-
juomien käytöllä 
on yhteyttä lasten 
painoon.  
Mahdollisia liha-
vuuden ehkäisy-
keinoja ovat pas-
siivisen ajankäytön 
vähentäminen ja 
riittävän yöunen 
takaaminen. 
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3(3) 
 

 

 
Tutkimus 
 

 
Tarkoitus 

 
Menetelmä 

 
Keskeiset  
tulokset 

Kiiskinen, San-
na 2008 
 
Ruokavalion 
yhteydet pai-
noon ja kehon 
koostumukseen 
7-vuotiailla lap-
silla. Lasten 
liikunta ja ravit-
semus – hank-
keen pilottitut-
kimus 
 
Pro gradu – 
tutkielma 
 
 
 
 

Tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli selvittää 
7-vuotiaiden lasten 
ravinnonsaantia suh-
teessa suomalaisiin 
ravitsemussuosituk-
siin (rasvan, proteii-
nin, hiilihydraattien, 
kolesterolin, kuidun, 
sokerin, kalsiumin, 
natriumin, folaatin, 
raudan, D- ja C-
vitamiinin osalta) ja 
tutkia ruokavalion 
yhteyttä painoon ja 
kehonkoostumuk-
seen. 
 

Pilottitutkimus. 
 
Tutkimukseen 
osallistui 46 lasta, 
joista tyttöjä 22 ja 
poikia 24. 
Tutkimukseen 
osallistuvat lapset 
olivat 
ensimmäisen 
luokan oppilaita. 
 
 
 

Lasten ravintoainei-
den saanti ei vastaa 
suosituksia: lapset 
saavat liikaa kovaa 
rasvaa ja natriumia, 
liian vähän rautaa, 
kuitua ja D-
vitamiinia, sekä fo-
laatin saanti on riit-
tämätöntä. 
Lasten ruokavalios-
sa olevat ongelmat 
ovat samoja kuin 
suomalaisten aikuis-
ten. 
 

Paturi, M. ym. 
2008 
 
Finravinto 2007 
-tutkimus 
 

Tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli selvittää 
suomalaisten aikuis-
väestön ruoankäyt-
töä ja ravintoainei-
den saantia, sekä 
saada tietoja pi-
demmän aikavälin 
ruoankäytöstä ja 
vuodenaikaisvaihte-
lusta. 
 
 
 
 

Ravintohaastatte-
lu ja ravintopäi-
väkirja. 
 
Tutkimusaineisto 
muodostui 25–74 
–vuotiaista väes-
töstä, viidellä tut-
kimusalueella 
ympäri Suomea 
(n= 9 958). Lopul-
linen aineisto 
2039 haastatte-
lua.  
 

Aikuinen söi keski-
määrin 6 ateriaa 
päivässä.  
Energiansaantiin 
suhteutettu kasvis-
ten ja hedelmien 
kulutus oli huomat-
tavasti suurempi 
naisilla kuin miehillä.  
Ravinnon rasvan 
laatu oli parantunut 
ja suolan käytön 
määrä vähentynyt, 
mutta silti ne eivät 
yllä suositusten ta-
solle. Kuidun, folaa-
tin ja D-vitamiinin 
saanti oli liian niuk-
kaa. Sakkaroosin 
saanti tulisi olla pie-
nempää.  
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