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Eeva Nykänen,  

laill. ravitsemusterapeutti, 

KSSHP  

Maistuva ruokailu 

Kuva: Virtuaalista ruokaseuraa 

https://www.voimaaruuasta.fi/site/assets/files/1122/voimaa_ruuasta_3

_19_low.pdf 

 

Kuva: Kimpassa syömään 

https://www.voimaaruuasta.fi/site/assets/files/1122/voimaa_ruua

sta_3_19_low.pdf 
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Ruokailu on enemmän kuin lounas lautasella 
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Maistuuko ruoka ? 

• Millä mielellä odotat tulevaa ruokailua? 

• Mikä Sinulle tuo ruokahalua? 

• Tänään lounaaksi on …,  

• Mitä tuoksuja? Mitä makuja? Mitä värejä? Millaista 
suutuntumaa odotat? 

• Mikä on mieleinen tunne ennen ruokailua, entä ruokailun 
jälkeen? 

• Mitä voisimme yhdessä tehdä, jotta ruokailutilanteet ovat 
mukavia ja maistuva? 

•    

•    

 

No jaa..  



1. Maistuva ruokailu 

• Maistuva ruokailu tukee hyvää 

ravitsemusta 

• Ravitsemuksella tarkoitetaan ruoan ja 

syömisen fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia 

ja kulttuurisia vaikutuksia 

 

  IKÄRUOKA –hanke: Ikääntyneiden  

  ruokapalveluiden nykytila ja kehittäminen 
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Maistuva ruokailu 

Mistä tunnet ruokailoa? 
- nälkä ja kylläisyys 

- yhdessä syöminen 

- virkistyy syödessä 

- kaunis ruoka 

- värikäs ruoka 

- kaunis kattaus 

- uusi ruoka 

- sesongin mukaista 

- tuoreet mustikat metsässä 

- toisen tekemä ruoka 

- ajan kanssa ja hartaudella tehty 

     ruokats 

 Henkilöstökoulutusten 
 vastauksia, 2017-19 

 

Mitä ikääntyneet 

ruokailussa arvostavat? 

• Mahdollisuus valita 

• Yhdessä ruokailu 

• Kaupassa käynti  

• Ruuan ravitsevuus 

• Ruuan maku 

• Osallistuminen 

• Itse tekeminen 
 Ikäihmisten ruokapalvelut 
 muuttuvassa toiminta- 
 ympäristössä, 2018 
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2. Maistuvan ruokailun haastajat 

21.02.2020 Etunimi Sukunimi Kotona asuvien ikääntyneiden ruoanvalintaan vaikuttavia tekijöitä 



Ikääntyneiden kokemat haasteet kotona 

tapahtuvassa ruokailussa 
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Huonon ruokahalun taustalla yksipuoliset 

ruokavalinnat, epävarmuus ja huoli  

• Joka neljännellä vastaajista ruokahalu keskinkertainen 
tai huono 
• yleisempää yli 75-vuotiailla, yksin asuvilla ja henkilöillä, jotka 

eivät pystyneet liikkumaan kodin ulkopuolella ilman apua 

• Joku erityisruokavalio joka neljännellä 

• Ruuanvalmistukseen kaivattiin ohjausta, reseptejä ja 
vinkkejä  
• erityisesti pienen perheen tai yksin asuvan tarpeisiin 

• Uudet elintarvikkeet ja niiden käyttötavat 

• Ruoka- ja ravitsemusviestinnän ’lukutaito’ 

• 20% vastasi käyttävänsä valmisruokia viikoittain 
• Niitä ei koeta ’kunnolliseksi’ ateriaksi sellaisenaan 

 
IKÄRUOKA –hanke: Ikääntyneiden ruokapalveluiden nykytila ja kehittäminen 



Aistimuutokset ja ruokahalu 

• Makusilmujen määrä laskee 

• Syljen eritys usein vähenee  

• Suun kuivuminen (lääkkeet, sairaudet) 

• Makujen aistiminen edellyttää myös hajuaistin 

aktivoimista  

• Moni kokee ruuan maistumattomuutta johtuen 

puutteellisesta hajuaistista, ei niinkään makuaistin 

muutoksista 
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Ikääntyneiden ryhmät ja keskeiset 

ravitsemukselliset huomiokohdat kotona 

asuvien ikääntyneiden ryhmissä. 



Keinoja maistuvaan ruokailuun: muutokset 

ruokaympäristössä 
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Ruokaympäristö: omatoimisuus, 

itsemääräämisoikeus, valinnan mahdollisuus, 

yhdessä syöminen  

• Itse tehden tai valmistukseen osallistumalla 

• Omat valinnat 

• Monipuolisuus ja vaihtelevuus 

• Ruokaseura 



Joustavia ratkaisuja ruuan hankintaan, 

valmistukseen ja ruokailuun 

- Apua kaupassa käyntiin 

- Kun kaupassa käynti ei enää onnistu, ensimmäisenä 
kotiin tuotavana tukimuotona ajatellaan ruokatarvikkeiden 
tuomista kotiin 
- Silloinkin ikääntynyt haluaa vaikuttaa siihen, mitä hänelle 

kaupasta tuodaan 

- Ulkopuolisen tahon kotiin tarjoama ruokapalvelu koetaan 
passivoivana 

- Yhdessä ruokailua halutaan toteuttaa monin tavoin 

- Ikäihmiset toivovat ruokapalveluja, joissa on 
valinnanvaraa 
- Ikääntyneet haluavat valita kotiin tuotavan aterian ruokalistalta 

- Haja-asutusalueille tarvitaan ja toivotaan uudenlaisia 
palveluita 
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’Kotiruoka on parasta mutta 

kaupassakäynti raskasta’ 

Ikääntyneet haluavat käydä itse kaupassa 

mahdollisimman pitkään 

• Yleisin ruokaan liittyvä toimintakykyongelma oli 

ruokakaupassa asioiminen 

• Toivotaan: ’Ihmisten kuljettamista aterioiden sijaan’ 

• Perinteisten taksiseteleiden lisäksi toivotaan erilaisia 

”kauppakaveri”-palveluja (vapaaehtoinen tai 

tukityöllistetty) 
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• https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-kaupassa/pieni-

suuri-teko-mummobussi 
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Ruuanvalmistus yhdessä 

 

Kuva: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/broschyr_maltider_aldreomsorg.pdf 
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Yhdessä syöminen 

Kotona tai kodin ulkopuolella 

• Yhteisöruokailu 

• Virtuaalinen ruokaseura 

• Syömiseen ’rohkaisu’  

• Saattaminen ruokailemaan lähiruokapaikkaan 

• Sukulaiset, järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoiset 

 

• Sosiaalisten kontaktien vähyys ja yksinäisyyden 
kokemus ovat yhteydessä vähäisempään 
energiansaantiin ja ruokavalion heikompaan laatuun 

• Yksinäisyys yhteydessä ruokavalion yksipuolisuuteen  
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Kuvat: Voimaa ruuasta lehti 3/2019 

https://www.voimaaruuasta.fi/voimaa-

ruuasta-lehti/ 
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Ostoslistan teko yhdessä nettiä hyödyntäen, ostosten 

teko netissä, mukaan ostoksille. 

Ohjausta ruokien ja välipalojen valitsemisessa 

ravitsemuksellisesti tarkoituksenmukaisina. 

Kuva: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/broschyr_maltider_aldreomsorg.pdf 
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Kiinnostuksen herättäminen, ruoka- ja 

ravitsemustiedon tarpeeseen vastaaminen 

• Ruokakoulut, ruokakurssit:  

• ruuanvalmistusta  

• ikääntymisen ravitsemustarpeet ja ruokarytmi 

• uudet ruokaohjeet ja valmistustavat, uusiin 

ruokiin ja elintarvikkeisiin tutustuminen 
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Keinoja maistuvaan ruokailuun:  

muutokset lautasella 

• Aistispesifinen kylläisyys 
• Maku, muoto, rakenne 

• Ruuan ulkonäöllä on suuri merkitys ruuan maun ja tuoksun 
’käsittämiseen’ (muistisairaat) 

• Tarjolla olevien ruokalajien määrän vaikutus syömiseen 

• Variaatio väreissä ja mauissa 
• Kontrastit, voimakkaat värit 
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Keinoja maistuvaan ruokailuun:  

muutokset lautasella 

• Ateria tuunataan huomioiden ruokailijan makutoiveet 

• Mahdollisuus valita aterialle ’makulisäke’ 
• puolukkasurvos, maustekurkut, voisilmä, mieleinen yrttimauste, 

sinappi  

• Mahdollisuus tilata aterian osa vaihtoehdoista:   
• Peruna / perunamuusi 

• Lihapullat / karjalanpaisti 

• Kasvisvaihtoehto tai erilaiset kastikkeet 

• Jälkiruualla suuri merkitys myös pääruuan syömiseen, 
voi toimia myös ruokahalun herättäjänä 

• Aterian mukana vinkkejä tuunaamiseen  

• Juoman merkitys ruokailussa  
• Punaiset ruoan lisäkkeet herättävät kiinnostuksen ruokaan 

(muistisairaat) 
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EU-maiden vertailussa esiinnousseita tekijöitä, joilla 

parannetaan ikäihmisten ruokapalveluiden laatua 

Suomessa 
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Maistuva ruokailu ravitsee fyysisiä, 

psyykkisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita 
Sopiva     Ruokaseura: kotona, kodin  

• Ruoka-aika    ulkopuolella, virtuaalisesti  

• Annoskoko   

• Rakenne    Aistimuksia voimistavien 

    tekijöiden huomioiminen  

Oikea     yksilöllisesti: 

• Lämpötila    Syljen eritystä lisäävät tekijät 

    Makujen tunnistusta lisäävät tekijät 

 

Yksilöllisyys   Ruuan ulkonäkö ja tuoksu 

• Itse valittu ateria   Kiinnostuksen herättäminen 

• Ruokakulttuuri huomioitu  

• Makuelementit:  Hyvä mieli 
• umami, makea, hapan..     
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IKÄRUOKA –hankkeen kehittämiskohteet   

ruokailua tukeville palveluille 

• Valinnanvapaus 

• Yhdessä ruokailu 

• Aterioiden ravitsemuslaatu & kulinaarinen laatu 

• Koko päivän aterioiden turvaaminen 

• Kaupassa käynnin mahdollistaminen 

• Kuljetuspalvelut 

• Ruokapalveluiden tarjoaminen jo ’nuoremmille 

ikääntyneille’ 

• Palveluiden joustavuus ja joustava yhdistely 
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