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Ravitsemustilan merkitys 

ikääntyneelle

 Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

 Nopeuttaa sairauksista toipumista

 Antaa mielihyvää ja kohentaa elämänlaatua

 Mahdollistaa kotona asumisen mahdollisimman pitkään
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Vanhenemisen vaikutus

ravitsemustilaan

 Aineenvaihdunta hidastuu, fyysinen aktiivisuus laskee ja 
energiantarve vähenee

 Yleinen toimintakyky heikkenee

 Ruokahalun muutoksiin vaikuttavat:

 sairaudet ja lääkkeet

 ruoansulatuskanavan oireet

 kivut

 mieliala ja yksinäisyys

 Suun oireet ja huonot hampaat vaikeuttavat syömistä

 Varattomuus ja nuukuus vaikuttavat ruoan hankintaan

Laihtuminen ei kuulu asiaan! 
-Yli 65-vuotialla sopiva painoindeksi on 24-29
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Muistisairaan ravitsemuksen 

erityispiirteitä

 Muistisairailla on erityinen riski vajaaravitsemukseen

 Ruokavalion laatu on yleensä heikentynyt jo ennen 
diagnoosin tekoa

 Alipaino voi olla sekä sairauden oire että seuraus 

 Kognitiivisen tason lasku

 vaikeus hankkia ruokatarvikkeita

 vaikeus valmistaa aterioita

 ruokailutaitojen heikentyminen

 syömisaloitteen heikentyminen

 Ruokailun unohtaminen
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 Aivoissa tapahtuvien muutosten seurauksena maku- ja 
hajuaisti heikentyvät ja makumieltymykset muuttuvat

 Vaikeus ilmaista mitä haluaa syödä 

 Käytösoireiden vuoksi

 syömiseen keskittyminen on vaikeaa

 energiankulutus saattaa suurentua

 Muistisairauslääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset 
(pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ruokahaluttomuus yleisimmät)

Muistisairaan ravitsemuksen 

erityispiirteitä
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Keinoja muistisairaan hyvän 

ravitsemuksen ylläpitämiseksi

 Ruoan rikastaminen = pienessä määrässä runsaasti energiaa 
ja riittävästi ravintoaineita

 Pieniä aterioita tasaisesti koko päivälle

 Mahdollisuus valita mieluisia ruokia

 Osallistuminen ruoanvalmistukseen

 Liikunta ja ulkoilu lisäävät ruokahalua

 Täydennysravintovalmisteet ja vitamiinilisät
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Keinoja muistisairaan hyvän 

ravitsemuksen ylläpitämiseksi

 Viihtyisä ja rauhallinen ruokailuympäristö, kiireettömyys

 Sopivat ruokailuvälineet, selkeä kattaus

 Huomio ruoan koostumukseen ja syötävyyteen

 Suun ja hampaiden hoidosta huolehtiminen

 Painon seuranta (1 x kk)

 Ateriointi palvelutalossa tai vastaavassa ruokapaikassa

 Ateriapalvelu
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 Riittävästi energiaa

 Riittävästi proteiinia

 Riittävästi kalsiumia, D-

vitamiinia ja B12-

vitamiinia

 Riittävästi pehmeää

rasvaa

Ravitsemuksen kulmakivet
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Proteiini

 Ylläpitää lihaskudosta, joka auttaa liikunta- ja toimintakyvyn 
säilymisessä sekä kehonhallinnassa, jolloin kaatumis- ja 
murtumisvaara pienenee 

 Vähentää tulehdusriskiä

 Erityisen tärkeää on huolehtia proteiinin saannista, kun

 paino on pudonnut

 sairastaessa

 sairaalahoidossa ja leikkauksen jälkeen
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Proteiini

 1-1,2 g/kg/vrk

 Proteiinia suositellaan ikääntyneille enemmän kuin 
nuoremmille, koska ikääntynyt keho ei pysty käyttämään 
proteiinia hyväksi yhtä hyvin 

 Hyviä lähteitä esimerkiksi: nestemäiset maitovalmisteet, 
juusto, liha, kala, kana, kananmuna, pavut, linssit, pähkinät

 Puolet proteiinista saa helposti maitovalmisteista

 annos viiliä tai raejuustoa

 3 lasia maitoa tai piimää

 2-3 voileipää juustolla
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Kalsium

 Vaikuttaa lihasten toimintaan,      

veren hyytymiseen ja 

verenpaineen säätelyyn

 Yhdessä D-vitamiinin kanssa 

pitää luuston lujana

800 mg/vrk =

 2 dl viiliä +

 2 dl jogurttia +

 2dl maitoa +

 2-3 viipaletta juustoa 
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D-vitamiini

 20 µg/vrk yli 75-vuotiaille

 Tarvitaan, jotta kalsium imeytyy ja kiinnittyy luustoon

 Hyviä lähteitä:

 kala

 maitovalmisteet

 ravintorasvat

 auringonvalo

 D-vitamiinivalmiste
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B12-vitamiini

 Puute voi aiheuttaa hermosto-oireita ja jopa dementiatasoista 

oireilua

 2 µg/vrk yli 60-vuotiaille

 Hyviä lähteitä: 

 liharuoat   

 kananmunaruoat

 kalaruoat 

 maitovalmisteet
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Rasvat

 Suositellaan pehmeitä tyydyttymättömiä rasvoja

 Kovien tyydyttyneiden rasvojen vaikutus aivoihin ja 
muistitoimintoihin on epäsuotuisa

 Lisäävät energiansaantia ruoasta

 Hyviä lähteitä: 

 kalat

 rypsiöljy 

 pähkinät ja siemenet

Monipuoliseen ruokavalioon kuuluu kohtuullinen määrä 
rasvaa
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Kuitu ja neste

 Edistää vatsan toimintaa, ehkäisee ummetusta

 Pitää verensokerin tasaisena ja lisää hyödyllisten 
suolistobakteerien kasvua

 Saantisuositus 25-35 g/vrk

 Hyviä lähteitä: täysjyväviljavalmisteet, hedelmät, kasvikset, 
siemenet, pavut

 Kuidun lisäksi nestettä 1-1,5 l/vrk

 Nestevajaus voi aiheuttaa väsymystä ja sekavuutta
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Ravitsemuksen tehostettua hoitoa

tulee pitää yhtä tärkeänä kuin 

lääketieteellistä ja muuta hoitoa.
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

 http://www.gery.fi/

 http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/
attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
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