
Hyvää oloa ja/vai 
terveyttä 

 Roope Mäkelä ravitsemusterapeutti TtM  

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

   

Ravitsemussuositusten ainoa tavoite on kuitenkin niinkin arkinen asia kuin 

pitkäaikaissairauksien ehkäisy. 



RAVINNON MERKITYS TERVEYTEEN 

• Suomalaisten ravitsemussuositusten (VRNK 2014) mukaisella 

ruokavaliolla: 

• Turvataan riittävä ravintoaineiden saanti 

• Turvataan terveyttä edistävä/ylläpitävä ruokavalio sekä 

ehkäistään yleisten kansansairauksien syntymistä 

• Minimoidaan ravitsemuksesta johtuvat muut terveyshaitat 

VÄESTÖTASOLLA! 

Sepelvaltimotaudin 
ehkäisy 

• Esimerkkinä elintapamuutosten 
toimivuudesta 

o eniten tutkittu sairaus 

o myös ehkäisyä silmällä pitäen  

→ siksi konkreettisia, selviä 
tuloksia osoitettavissa 

 

o sepelv.tauti edelleen 25% FIN 
kuolemista 

• vrt. ↓ 1/10 
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Tarkoittaako hyvä olo 
terveyttä? 

• Hyvässä olossa ja onnellisuudessa on kyse 

enemmän psykologiasta kuin fysiologiasta 

 

• Jos lähdettäisiin tästä logiikasta, kannattaisi 

varmaan suositella viinaa ja huumeitakin, kun 

monet huumeet tuntuu varmasti ihan hyvälle ja 

pienessä tuiskeessakin on kivaa 

 

• Anoreksiaa sairastava kokee mielihyvää 

ketoaineiden vaikutuksesta sekä tähän sekoittuen ja 

monimutkaisesti selitettävissä olevasti laihtumisen 

seurauksista 

suositukset 
• Suomalaiset ravitsemussuositukset tehdään 

pohjoismaisen ministerineuvoston teettämän 

asiantuntijaselvityksen ja väestötutkimusten pohjalta 

 

• Ne ovat liki samanlaiset kuin kaikissa länsimaissa. 

Vihreät asiat, täysjyvät, öljyt ja kala ovat hyväksi, 

liha, vaalea vilja ja virvoitusjuomat pahaksi 

 

• Lopputulos on ruokapyramidi, jonka sisällöstä lähes 

kaikki maailman ravitsemustutkijat ovat samaa 

mieltä 



Ravitsemustiede 
epäluotettavaa? 

• Tieteenalan sisällä ei epäselvyyttä siitä mikä 

väestötasolla terveellistä 

 

• Median rooli? 



• - Otsikon keksijällä ’lähti 

lapasesta’ 
o sisältö ei vastaakaan otsikkoa 

lainkaan 

 

• - Todetaan sama 

suositus päteväksi 

edelleen, korkeintaan 

1/3 kovaa rasvaa, ja 

senkin korvaaminen 

pehmeillä kannattaa 

aina 

Otsikolla tavoitellaan 
klikkauksia… 

…Ei totuutta 



Sensaationälkä 
 

Raflaavaa ja tarkoituksella 
• Media mieluusti siis laittaa asiat 

huonompaan/parempaan valoon, kuin tarpeen 

 

• Esimerkiksi jos vähän tai ei lainkaan maitoa juovista 

kuolee 10 ihmistä 100:sta kymmenen vuoden 

tutkimuksessa ja paljon maitoa juovista kuolee 

12/100:sta niin maito näyttää tällöin lisäävän 

kuoleman riskiä 20 % 

 

• Absoluuttinen riski lisääntyy vain 2% mutta näissä 

tutkimuksissa, koskipa ne ravintoa tai tupakkaa, 

puhutaan lähes aina suhteellisesta riskistä tietyllä 

aikavälillä (20% riskin lisäys 10 vuoden seurannassa) 



Vuoden kohdalla pt 2 

Shai et al NEJM 2008; 359:229-241  

5:2 dieetti, karppaus 
 



A A C A C C 

A: ateria 

C: välipala 

Säännöllisesti syövä saa energiaa tasaisesti 

Ja jaksaa paremmin 

Ruoka jakautuu päivään tasaisesti ja koostuu hyvistä valinnoista useammin 

Miksi syödä säännöllisesti? 

Verensokeritasapaino päivän aikana 



Miksi syödä säännöllisesti? 
Epäsäännöllinen ateriarytmi saa aikaan mm. verensokerin heittelyä: 

- Vetämätön olo ja keskittymisvaikeudet 

- Makean nälkä kasvaa luonnollisesti 

- Syödään useammin välipaloja kuin lämmintä ruokaa 

A C C C C 

Sokerihuiput lisäävät 

insuliinin eritystä,  

Mahdollisesti 

painonhallintaa 

vaikeuttavaa vaikutusta 

kuluttajaliitto: Tiedätkö mitä haukkaat?  

2008 

 



Haasteena 
muutos!  

 

  

 

 

 

 

Tavat 
• 40-vuotias on elämänsä aikana 

syönyt n. 40 000 ateriaa 
o kun kokeillaan uutta tapaa 

ruokailussa esim. 40 kertaa on 
tämä 0,1% vanhasta 
tottumuksesta 

o Silti keskimäärin 10-15 kertaa 
riittää tottumaan uuteen makuun, 
mikä voi olla tottumisen kannalta 
keskeistä 

o Useimmilla hermo menee 
kolmannen kerran jälkeen, 
asennoituminen painonhallintaan 
tämän mukaisesti 

 



Jos ahmiminen/makeanhimo 

on ongelmana 

1) Syö ensin riittävästi ja lopulta nälän ja kylläisyyden 

mukaan 

2) Syö tasaisesti – ½ ennen iltapäivää 

Aika  Ruoka   Nälkä 

 

Aamiainen 7.15 Lautasellinen kaurapuuroa  Pieni 

  Kahvi 

     

Lounas 11.00 Kanasalaatti   Kovahko 

  Pala patonkia 

   

 

Välipala 14.00 2 keksiä   Makean mieliteko 

   

Päivällinen 18.00  

  Palvikinkku-kasvisrisotto 300 g Kova!! 

  Porkkana-appelsiiniraaste 150 g 

  Ranskalainen salaattikastike 1 rkl 

  Patonkia (pieni pala) 

  Margariinia 1 tl 

  Keittokinkkua 1 viipale 

  Vettä 4 dl 

 

Iltapalat 20.00 3 voileipää reilulla juustolla  Nälkä vai  

     mieliteko?? 

 

Iltapala 21.00 Keksejä monta!!   Ähky jo valmiiksi?? 

 

Iltapala 22.00 Jäätelöä iso annos  Makeanhimo 

   

Varoittavia esimerkkejä - nainen 

Klo 16 



Stressistä 
 



Stressilääkkeet  
• Ajanhallinta 

• Liikunta – stressihormoneille vastalääkettä 

• Sosiaalisuus 

• Stressinsietokyvyn nostaminen – asioiden 

hyväksyminen 



Tässäkö mestari?  
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cliffyoung1983.jpg


Uskomukset, arvot 
• Ihminen on kulttuurinsa 

tuote 
o Käyttäytymisen rajat 

o Mikä mahdollista ja mikä ei 

 



 

Uskomukset 
 
 
 

Keskity siihen mitä haluat saavuttaa vs. 

Keskity siihen mitä kaikkea et ainakaan saisi tehdä 
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