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1 Johdanto 

 

Suomen väestö on yksi Euroopan nopeimmin vanhenevista. Tilastollisesti Suomessa 

ikääntyneiksi luokitellaan 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Tämä luokittelu perustuu yleiseen 

eläkeikään. Vuonna 2020 ennustetaan väestöstä jo noin yli viidenneksen (23 %) olevan yli     

65-vuotiaita (Tilastokeskus, 2019). Kasvanut elinajanodote yhdessä hedelmällisyysasteen 

laskun kanssa on johtanut myös globaalisti väestörakenteen muutokseen kohti väestön 

ikääntymistä. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vuoteen 2050 mennessä ennustetaan joka 

kuudennen henkilön täyttäneen 65 vuotta (YK, 2019). Yksilön näkökulmasta ilmiö on 

myönteinen; yhteiskunnallisella tasolla ilmiö aiheuttaa haasteita esimerkiksi 

terveydenhuollolle ja vanhustenhuollolle (Clegg ym. 2018). Huoltosuhteen muuttuessa on 

ikääntyvän väestön terveyden edistäminen entistäkin tärkeämpää, jotta mahdollisimman moni 

pysyisi toimintakykyisenä ja aktiivisena pitkälle vanhuuteen. Ikääntyneiden ravitsemusta ja 

ruokailua tulisikin kehittää osana laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.  

Ikääntymiseen liittyy erilaisia fysiologisia, psykologisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia, 

jotka voivat vaikuttaa ravitsemustilaan (Räihä, 2012). Liikunnan vähenemisen ja 

perusaineenvaihdunnan hidastumisen ohella ikääntymiseen liittyy hormonaalisia ja 

metabolisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ravinnontarpeeseen. Ikääntyneillä tärkeää on 

kunnioittaa heidän makutottumuksiaan ja ruokailun merkitystä myös muun kuin 

energiantarpeen tyydyttäjänä, kuten yhteisöllisyyden, kulttuuristen ja sosiaalisten merkitysten 

välittäjänä. 

Ikääntyvän väestön ravitsemusongelmiksi nousevat usein energian- ja proteiinin saanti sekä 

muiden ravintoaineiden riittävä saanti. Ikääntyneillä tehtyjen tutkimusten mukaan heidän 

ravitsemustilaansa voidaan usein parantaa melko yksinkertaisinkin keinoin, mikäli 

virheravitsemus ei liity vaikeaan sairauteen. Olennaista on energian- ja proteiinin saannin 

lisääminen, mutta myös energiantarpeen kasvattaminen liikunnan avulla.  

Optimaalinen elimistön proteiiniravitsemus saavutetaan tilanteessa, jossa proteiinin ja 

energiansaanti vastaa tarvetta. Suositeltavasta proteiinin saantimäärästä ei ole tiedeyhteisössä 

löydetty yksimielisyyttä, mutta yleinen kanta on, että proteiinin tarve lisääntyy ikääntyessä 

(Suominen ym. 2010; Bauer ym. 2013). Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan 65 vuotta 

täyttäneiden proteiinin saantisuositus on 1,2-1,4 g/kg vuorokaudessa (VRN, 2014).  
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Aiemmissa tutkimuksissa proteiinilla täydennetyt välipalat ovat olleet käyttökelpoinen idea 

ikääntyneiden proteiinin saannin lisäämiseksi (Nykänen ym. 2018; Dashti ym. 2017). 

Täydennysravintovalmisteista on toteutettu lukuisia tutkimuksia, mutta systemaattinen tieto 

ikääntyneiden suosimista proteiinipitoisista välipaloista uupuu. Lisäksi tutkimusnäyttöä 

kasviperäisistä proteiininlähteistä ikääntyneiden välipaloissa tarvitaan lisää.  

Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, voidaanko välipalainnovaatioiden 

avulla lisätä yli 65-vuotiaiden proteiinin saantia. Pilottitutkimuksen tavoitteena on tarkastella 

sitä, voidaanko kasviproteiineja yhdistämällä kehittää ikäihmisille soveltuvia 

proteiinivälipaloja. Lisäksi tutkimuksessa halutaan selvittää, minkälaiset proteiinia sisältävät 

välipalatuotteet koetaan käytettävyydeltään ja hyväksyttävyydeltään sopiviksi ikäihmisten 

ruokavaliossa.  

Pro gradu -työni pohjautuu Fazer Groupin ja Fazer Food Services Oy:n yhteistyönä 

toteutettavaan Voimavälipalat-pilottitutkimukseen.  
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2 Katsaus kirjallisuuteen  

 

2.1 Ikääntyminen ja ravitsemus  

 

Hyvä ravitsemustila on terveyden ja hyvinvoinnin edellytys läpi elämänkaaren (Suominen ym. 

2010).  Hyvä ravitsemustila myös ylläpitää toimintakykyä ja elämänlaatua sekä nopeuttaa 

sairauksista toipumista (Suominen ym. 2010). Vanhenemiseen liittyy kuitenkin monia 

fysiologisia, psykologisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa 

ravitsemustilaan (Räihä, 2012).  Ikääntyneiden ravitsemukseen liittyvät ongelmat ovatkin 

toisenlaisia kuin nuoremman väestön. Esimerkiksi lihavuus ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt 

eivät enää ole niin keskeisiä ravitsemusongelmia ikääntyneillä, vaan ongelmaksi nousee 

energian ja ravintoaineiden riittävä saanti (Räihä, 2012). Vaikka vaikea ravitsemuksellinen 

puutostila on länsimaissa ikääntyneillä suhteellisen harvinainen, ravinnon saanti voi silti olla 

liian vähäistä tai yksipuolista (Räihä, 2012).  Tämä voi johtaa ravitsemustilan heikkenemiseen 

tai yksittäisten ravintoaineiden puutteeseen. 

Eurooppalaisittain vertailtuna väestömme koulutukseen, tulotasoon ja ammattiin liittyvät 

terveyserot ovat suuria, mikä onkin suomalainen erityisongelma (Huttunen, 2018). Tämä 

ongelma näkyy myös ravitsemuksessa, jossa korostuu ikääntyneiden keskinäinen vaihtelevuus. 

Vaikka elinajanodote on kasvanut, monien ihmisten viimeisten vuosien laatu ei ole parantunut 

(Clegg ym. 2018). Koska ikääntyneet ovat monin tavoin heterogeeninen ryhmä muun muassa 

terveyden, toimintakyvyn, taloudellisen tilanteen, asuinmuodon ja -alueen suhteen, 

ikääntyneiden ryhmittely terveydentilan ja toimintakyvyn mukaan on olennaisempaa kuin 

vaikkapa kronologisen iän mukaan (Paavola ym. 2018). Niin ikään ravitsemuksesta 

puhuttaessa ikääntyneiden jaottelu terveydentilan ja toimintakyvyn mukaan on 

rationaalisempaa. Kuvassa 1 on esitetty ikääntyneiden ryhmät ja ravitsemuksessa 

huomioonotettavat asiat Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) Ikääntyneiden 

ravitsemussuositusten mukaan (Suominen ym. 2010). Tässä pro gradu -työssä käsitellään 

ravitsemusta lähinnä kuvassa 1 esitetyn ryhmittelyn mukaisesti kahden alimman ryhmän 

osalta.  
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Kuva 1. Ikääntyneiden jaottelu terveydentilan ja toimintakyvyn mukaan (Suominen ym. 2010). 

 

Ikääntyminen ei sinänsä välttämättä heikennä elämänlaatua, mutta ikääntymisen myötä kasvaa 

todennäköisyys sairastua kroonisiin sairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, syöpätauteihin, 

sydän- ja verisuonitauteihin ja muistisairauksiin. Lisäksi ikääntymiseen liittyy monia 

muutoksia kehossa ja toimintakyvyssä.  

Koettu terveys ja toimintakyky ovat ikääntyneillä yhteydessä koko elämänaikaisiin 

elintapoihin, kuten ravitsemukseen, liikuntaan ja alkoholin käyttöön. Itse asiassa 

ikääntymisprosessissa elintapojen ja ympäristötekijöiden vaikutuksen on arvioitu olevan jopa 

suurempi kuin perintötekijöiden (Mangino, 2014). Aikaisessa ikääntymisen vaiheessa aloitetut 

terveyttä edistävät toimenpiteet voivat hidastaa vanhuuteen liittyvien sairauksien 

ilmaantumista. Ravitsemustilaa parantamalla voidaan saavuttaa konkreettisia hyötyjä 

ehkäisemällä tai siirtämällä sairauksien puhkeamista tai hidastamalla niiden pahenemista 

(Milne ym. 2009). 
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2.1.1 Ikääntyneen ravitsemustilaan vaikuttavia tekijöitä 
 

Ikääntyneen ravitsemustilaan vaikuttavat monet fysiologiset, psykologiset, sosiaaliset ja 

taloudelliset tekijät (Räihä, 2012). Terveydentila ja toimintakyky ovat niin ikään kiinteästi 

yhteydessä ravitsemustilaan ja ravinnonsaantiin (Paavola ym. 2018).  

Ikääntyneen ihmisen ravitsemustilaan vaikuttavia fysiologisia tekijöitä ovat esimerkiksi 

muutokset maku- ja hajuaistissa sekä ruoansulatuselimistön toiminnassa, hormonaaliset 

muutokset sekä kehon koostumuksen muutokset (Räihä, 2012; Paavola ym. 2018; Suominen 

ym. 2010). Muutokset maku- ja hajuaistissa voivat johtaa heikentyneeseen ruokahaluun, mikä 

voi osaltaan johtaa vähentyneeseen ravinnonsaantiin. Ruoansulatuselimistön toiminnan 

muutoksia ovat esimerkiksi hidastunut mahalaukun tyhjeneminen ja suolahapon erityksen 

väheneminen sekä mahalaukun fundus-osan laajenemiskyvyn huonontuminen ruokailun 

jälkeen (Ahmed ym. 2010; Räihä, 2012). Erityisesti viimeiseksi mainittu aiheuttaa 

kylläisyyden tunteen varhaisemmin kuin nuoremmilla ihmisillä (Räihä, 2012). 

Hormonaalisia muutoksia esiintyy esimerkiksi suolistohormonien pitoisuuksissa: glukagoni, 

kolekystokiniini- ja leptiinitasot nousevat ja greliinitaso laskee (Suominen ym. 2010). Nämä 

hormonaaliset muutokset muuttavat osaltaan kehon energiatasapainonsäätelyä. Ikääntyminen 

ja vanheneminen myös muuttaa kehon koostumusta tavalla, joka altistaa ravitsemushäiriöille 

ja toiminnallisille muutoksille (Räihä, 2012). Veden osuus elimistössä vähenee ja luuston 

mineraalipitoisuus pienenee. Rasvakudoksen suhteellinen osuus lisääntyy, ja rasvattoman 

kudoksen, pääasiassa lihaskudoksen määrä, vähenee (Räihä, 2012). Yhdistettynä 

vähentyneeseen liikuntaan nämä kehonkoostumuksen muutokset laskevat 

perusaineenvaihdunnan tasoa. Mikäli yhdessä lihasvoiman vähenemisen henkilön lihasmassa 

ja/tai lihasten laatu heikkenee, tilaa kutsutaan sarkopeniaksi (Cruz-Jentoft ym. 2019 [lähde A]). 

Eurooppalaisen sarkopenian työryhmän (The European Working Group on Sarcopenia in Older 

people, EWGSOP2) mukaan vuonna 2018 laadittujen sarkopenian diagnostisten kriteerien 

mukaan sarkopenian ensimmäinen parametri on heikko lihavoima, mutta sarkopenian kriteeri 

täyttyy vasta yhdessä heikon lihasmassan tai lihaslaadun varmistuttua (Cruz-Jentoft ym. 2019 

[lähde A]). Sarkopenian taustalla olevia riskitekijöitä ovat esimerkiksi vähentynyt fyysinen 

aktiivisuus, liian vähäinen proteiinin ja/tai energiansaanti, ikääntyneen anoreksia ja tahaton 

laihtuminen sekä hormonaaliset muutokset (Cruz-Jentoft ym. 2019 [lähde A]). Käytännössä 

sarkopenian arviointiin ei ole käytettävissä täsmällisiä mittareita, mutta SARC-F -kysely 

soveltuu lihaskadon epäsuoraan arviointiin (Cruz-Jentoft ym. 2019 [lähde B]). Kliinisesti 
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lihasten määrää voidaan arvioida DXA-mittauksella (eng. dual energy X-ray absorptiometry) 

tai bioimpedanssianalyysilla (Cruz-Jentoft ym. 2019 [lähde B]). 

Ikääntyneen ravitsemustilaan vaikuttavat myös erilaiset psykologiset, sosiaaliset ja 

taloudelliset tekijät. Psykologisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi koettu yksinäisyys, 

dementia, läheisten ja/tai puolison menetykset, väsymys, apatia ja mielenterveyden sairaudet 

kuten masennus (Suominen ym. 2010; Paavola ym. 2018). Sosiaalisia syitä voivat puolestaan 

olla esimerkiksi köyhyys, eristyneisyys ja laajemmin sosiaalisen verkoston ja tuen 

puuttuminen. Sosiaalisen tuen puute on yhteydessä heikompaan ravitsemustilaan, kun taas 

aktiivinen elämäntyyli voi auttaa säilyttämään toimintakykyä ja tätä kautta ylläpitämään 

ravinnonsaantia ja ravitsemustilaa (Romero-Ortuno ym. 2011).  
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2.1.2 Energiantarve ikääntyessä 
 

Ikääntyneiden ravitsemussuositusten yhtenä keskeisenä painopisteenä on riittävä energian, 

proteiinin, ravintoaineiden, kuidun ja nesteen saannin turvaaminen ravitsemushoidon avulla 

(Suominen ym. 2010).  Toisaalta hyväkuntoiset ikääntyneet saattavat kärsiä muun 

aikuisväestön tavoin yleistyneestä ylipainoisuudesta, jolloin energiansaantia ei kannata 

kasvattaa (Leslie ym. 2015). 

Energiantarve riippuu perusaineenvaihdunnasta (PAV) sekä fyysisestä aktiivisuudesta (PAL). 

Perusaineenvaihdunta puolestaan on verrannollinen elimistön aktiiviseen solumassaan (Räihä, 

2012). Vanhetessa tapahtuvat muutokset kehon koostumuksessa (rasvakudoksen suhteellisen 

osuuden lisääntyminen ja rasvattoman massan väheneminen) alentavat perusaineenvaihduntaa 

noin 2 % kymmentä vuotta kohti (Räihä, 2012).  

Energiansaannin viitearvot on esitetty suomalaisissa ravitsemussuosituksissa vain 

ryhmätasolle johtuen sekä perusaineenvaihdunnan että fyysisen aktiivisuuden tason arvioinnin 

epävarmuustekijöistä (VRN, 2014). Ikääntyneiden ravitsemussuosituksien (Suominen ym., 

2010) mukaan ikääntyneen energiantarpeen arvioimiseen voidaan käyttää kuvassa 2 esitettyä 

kaavaa, jossa huomioidaan henkilön kehonpaino sekä fyysinen aktiivisuus (FAO, 2004). 

Energiansaanti on suhteutettava energiankulutukseen (energiantarve), mikä vaihtelee suuresti 

yksilöiden välillä. Energiansaanti on sopivaa, kun paino pysyy vakaana.  

 

Kuva 2. Kaava ikääntyneen energiantarpeen arvioimiseen (Suominen ym. 2010, mukailtu FAO, 2004). 

Välttämättömien mikroravintoaineiden saannin voidaan arvioida olevan turvattu, kun 

energiansaanti on vähintään 1500 kcal/vrk ja ruokavalion laatu hyvä (VRN, 2014).  
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2.1.3 Proteiinintarve ikääntyessä 
 

Energiaravintoaineista erityisesti proteiinin saantiin on tärkeä kiinnittää huomiota ikääntyessä. 

Proteiineja tarvitaan elimistössä useisiin tehtäviin, kuten proteiinien tuotantoon (rakenteelliset 

proteiinit, kuljetusproteiinit ja säätelytehtäviä hoitavat proteiinit), typpeä sisältävien 

johdannaisten synteesiin sekä energian- ja glukoosintuotantoon. Proteiinien synteesi ja hajotus 

ovat energiaa vaativia prosesseja, joten elimistön energia-aineenvaihdunta on kytköksissä 

proteiinien aineenvaihduntaan. Mikäli energiantarvetta ei tyydytetä hiilihydraateilla ja 

rasvoilla, proteiineja käytetään energiantuotantoon ja veren glukoosipitoisuuden 

ylläpitämiseen (Mutanen, 2014).  

Optimaalinen elimistön proteiiniravitsemus saavutetaan tilanteessa, jossa proteiinin ja 

energiansaanti vastaa tarvetta. Ikääntyneillä tehdyissä tutkimuksissa on huomattu, että 

riittämätön tai tehoton proteiinin saanti voi nopeuttaa lihasten menetystä vaimentamalla 

lihasproteiinisynteesiä, ja siten edistämällä lihasten kataboliaa (Cuthbertson ym. 2005; Symons 

ym. 2007). Vaikka joissakin ikääntyneillä toteutetuissa tutkimuksissa on saatu viitteitä 

lihasproteiinisynteesin vähenemisestä iän myötä, nykyisen näkemyksen mukaan terveillä 

ikääntyneillä aterianjälkeinen lihasproteiinisynteesi toimii kuten nuoremmillakin ihmisillä 

(Paddon-Jones ym. 2008).  

Riittävä proteiinin saanti ja hyvä ravitsemustila ylläpitävät vastustuskykyä; erityisesti 

proteiinialiravitsemus voi johtaa elimistön immuunivasteen heikkenemiseen (Lesourd, 2006). 

Tämä johtaa kasvaneeseen tulehdusriskiin ja heikentyneeseen haavojen paranemiseen. Liian 

vähäinen proteiinin saanti myös kiihdyttää lihaskatoa ja lihasvoiman heikkenemistä sekä 

haurastumista (Bauer ym. 2013).  

Suositeltavasta proteiinin saannista ei ole tiedeyhteisössä löydetty yksimielisyyttä, mutta 

yleinen kanta on, että proteiinin tarve lisääntyy ikääntyessä (Suominen ym. 2010; Bauer ym. 

2013). Proteiinin saantisuositus esitetään suomalaisissa ravitsemussuosituksissa yli                   

65-vuotiaille ryhmätason suosituksena energiansaantiin suhteutettuna 15–20 % 

kokonaisenergian saannista (VRN, 2014). Lisäksi suositukset ohjeistavat yli 65 vuotta 

täyttäneitä huolehtimaan nauttimaan proteiinia 1,2-1,4 g/kg vuorokaudessa. Ikääntyneen 

proteiinintarve absoluuttisesti tarkoittaa käytännössä noin 70–100 g proteiinia vuorokaudessa. 

Ruokapalveluiden ateriatarjonnan suunnittelussa tavoite yli 65-vuotiaille on 18 E%.  
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Liikuntaa harrastavat ja fyysisesti aktiiviset ikääntyneet hyötyvät runsaammasta proteiinin 

saannista (Paavola ym. 2018). Akuutissa sairaus- tai stressitilassa, loukkaantumisessa tai 

merkittävässä aliravitsemustilassa proteiinin tarve voi olla jopa 2,0 g/kg vuorokaudessa (Bauer 

ym. 2013).  

FinRavinto2017-tutkimuksen mukaan 65-74-vuotiaiden miesten keskimääräinen proteiinin 

saanti oli 76 g/vrk ja naisten 66 g/vrk (Valsta ym. 2018). Tämän aineiston perusteella 19 % 

miehistä ja 15 % naisista 65-74-vuotiaiden ikäryhmässä saa alle suositusten proteiinia.  

Kunvik ym. (2017) puolestaan huomasivat ikääntyneillä omaishoitajilla toteutetussa 

tutkimuksessaan, että suuri osa (79,7 %) yli 65-vuotiaista ei saanut päivittäin suositeltua 

proteiinin vuorokausiannosta 1,2 g/kg ruokavaliostaan. Tässä tutkimuksessa keskimääräinen 

proteiinin saanti oli miehillä 0,9 g/ihannekehonpaino (kg) ja naisilla 1,0 g/ihannekehonpaino 

(kg).  

Samansuuntaisia tuloksia saivat myös Jyväkorpi ym. (2015) ikääntyneillä suomalaisilla 

toteutetussa poikkileikkaustutkimuksessaan. He huomasivat tutkimuksessaan, että proteiinin 

saanti jäi liian vähäiseksi peräti 77 % tutkittavista. Tutkimuksen aineisto oli koottu viiden eri 

ikääntyneillä toteutetun tutkimuksen aineistosta, ja tutkittavien keskimääräinen ikä 

tutkimuksessa oli 81 vuotta (SD 7,4 vuotta).  
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2.1.4 Muiden ravintoaineiden tarve ikääntyessä 
 

Ikääntyessä ravinnon laatuun on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota, sillä vaikka 

energiantarve vähenee, ei ravintoaineidentarve vähene (Paavola ym. 2018). Useimpien 

ravintoaineiden saanti on suorassa suhteessa ravinnon energiasisältöön, joten energiantarpeen 

väheneminen kaventaa ravitsemuksen turvamarginaalia (Räihä, 2012). Vaikka klassiset 

mikroravintoaineiden puutostaudit ovat länsimaissa melko harvinaisia, niukka vitamiinien 

saanti on ikääntyneillä kuitenkin yleistä (Räihä, 2012). Vitamiinien vähäisen saannin 

terveydellisiä vaikutuksia ei tunneta kuitenkaan vielä kovin hyvin. Tutkimustieto on niin ikään 

riittämätöntä kivennäisaineiden optimaalisen tason määrittämiseksi vanhenevalle väestölle 

(Räihä, 2012).  

Ikääntyneiden ravitsemussuositukset nostavat myös erikseen keskeiseksi kohdaksi D-

vitamiinilisän käytön (Suominen ym. 2010). Yli 60-vuotiaille suositellaan D-vitamiinilisää   20 

μg/vrk (800 IU) ympäri vuoden riittävän vitamiinin saannin turvaamiseksi (Suominen ym. 

2010). Muiden vitamiinien ja kivennäisaineiden saantisuosituksia ei esitellä tässä, sillä ne eivät 

juurikaan poikkea nuorempien aikuisten suosituksista.   

Ikääntyneiden heterogeenisyys ilmenee myös vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin suhteen 

huomattavasti. FinRavinto2017-tutkimuksessa 65-74 -vuotiaiden ikäryhmässä esimerkiksi     

C-vitamiinin, kalsiumin ja raudan saanti oli keskimäärin riittävällä tasolla. Ikäryhmällä oli 

kokonaisuudessaan parannettavaa folaatin ja A-vitamiinin suhteen, ja lisäksi miehillä E-

vitamiinin saanti ei ollut riittävää (Valsta ym. 2018). Jyväkorpi ym. (2015) huomasivat 

poikkileikkaustutkimuksessaan, että A-, D-, ja C-vitamiinin sekä folaatin, tiamiinin ja raudan 

saanti jäi liian vähäiseksi kaikissa eri tutkimusryhmissä.  Aineisto oli koottu viiden eri 

ikääntyneillä toteutetun tutkimuksen aineistosta.  
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2.1.5 Ikääntyneiden virheravitsemus  
 

Erilaiset ravinnonsaantia ja ravitsemustilaa heikentävät tekijät voivat pitkittyessään johtaa 

virheravitsemukseen, joka puolestaan voi johtaa sairastumiseen. Virheravitsemuksella 

tarkoitetaan pidempiaikaista epätasapainoa ravitsemuksessa, joka voi johtaa ali- tai ylipainoon. 

Virheravitsemus voi kehittyä monia eri teitä, joita on kuvattu kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Virheravitsemuksen kehittyminen (Paavola ym. 2018). 

 

Muutokset sairauksissa ja lääkityksissä sekä toimintakyvyn heikentyminen lisäävät riskiä 

ikääntyneiden virheravitsemukseen (Paavola ym. 2018). Virheravitsemus voi hoitamatta 

jääneenä aiheuttaa esimerkiksi lisääntynyttä onnettomuus- ja sairausalttiutta, lonkkamurtumia, 

lihaskatoa, painehaavaumia, aivohalvauksia sekä muistisairauksia ja masennusta (Milne ym. 

2009). Virheravitsemus on myös yhdistetty suurempaan gerasteniariskiin (Paavola ym. 2018). 

Gerastenialla (hauraus-raihnaus-oireyhtymä, HRO, eng. frailty) tarkoitetaan geriatrista tilaa 

(oireyhtymää), johon kuuluvat uupumus, heikkous, hitaus, tahaton painonlasku ja fyysinen 

inaktiivisuus, ja joka voidaan tunnistaa noin 10-14 %:lla kotona asuvista vanhoista ihmisistä 

(Strandberg ym. 2015). Virheravitsemuksessa erityisesti liian vähäinen energian- ja proteiinin 
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saanti, mutta myös D-vitamiinin ja muiden mikroravintoaineiden vähäinen saanti ovat 

yhteydessä suurempaan gerasteniariskiin.  

Virheravitsemuksen riskiä kasvattavia sairauksia ovat esimerkiksi muistisairaudet ja kognition 

heikkeneminen, neurologiset sairaudet (esim. Parkinsonin tauti), infektiot (esim. 

virtsatieinfektio) sekä muut sairaudet (esim. syöpä) ja häiriötilat, kuten hengitysvaikeudet 

(esim. emfyseema), ruoansulatushäiriöt (esim. imeytymishäiriöt) ja endokriiniset tilat (esim. 

diabetes, kilpirauhasen toimintahäiriöt) (Hickson, 2005). Virheravitsemuksen riskiä 

kasvattavat niin ikään vähentynyt ruokahalu, vaikeudet pureskelussa ja nielemisessä (mm. 

hampaiden kunto), heikentynyt maku- ja/tai hajuaisti, heikentynyt fyysinen toimintakyky ja 

lääkkeiden vaikutukset (mm. syljen eritys), jotka voivat liittyä ikääntymiseen itsenäisesti tai 

välillisesti sairauksien ja/tai häiriöiden kautta (Paavola ym. 2018). 

Ikääntyneiden ravitsemustilaa tulisi arvioida painonseurannan muodossa kuukausittain ja 

akuuttien sairastumisten yhteydessä useamminkin (Paavola ym. 2018). Ravitsemustilan 

arvioinnintarpeessa tulee huomioida kronologista ikää tärkeämpänä kriteerinä ikääntyneen 

terveydentila ja toimintakyky (kuva 1). Ikääntyneen ravitsemustilaa voidaan arvioida 

esimerkiksi käyttämällä yli 65-vuotiaille kehitettyä MNA-testiä (Mini Nutritional Assessment) 

(Vellas ym. 1999). Testissä on kaksi osaa: seulonta ja arviointi. Jos seulontaosasta saa 12-14 

pistettä, ei tarvitse jatkaa arviointiosaan. Jos seulontaosasta saa alle 12 pistettä, tehdään testi 

loppuun asti. MNA-testituloksen perusteella ikääntyneellä voi olla ’hyvä ravitsemustila’, ’riski 

virheravitsemukselle’ tai ’virheravitsemustila’. Lisäksi MNA-tuloksen on havaittu olevan 

yhteydessä ruokavalion laatuun ja ravintoaineiden saantiin (Jyväkorpi ym. 2016). MNA-

tuloksen perusteella virheravitsemuksesta kärsivillä oli keskimäärin vähäisin ravintoaineiden 

saanti ja sen sijaan hyvän ravitsemustilan omaavilla ikääntyneillä saannit olivat parhaimmat 

(Jyväkorpi ym. 2016). MNA-testi ei ole kuitenkaan välttämättä riittävän herkkä tunnistaan 

varhaista virheravitsemusta: suuri osa ’hyvän ravitsemustilan’ -ikääntyneistä ei saavuttanut 

energian, proteiinin ja suojaravintoaineiden saantisuosituksia (Jyväkorpi ym. 2016).  

Suomalaisessa ikääntyneillä tehdyistä tutkimuksista kootusta aineistoanalyysista 

virheravitsemuksen yleisyys MNA-tuloksen perusteella oli 0-17 % (Jyväkorpi ym. 2015). 

Virheravitsemuksen riski vaihteli ryhmittäin, ja se oli vähäisintä itsenäisesti kotona asuvien 

ryhmässä (7 %). Yleisintä virheravitsemuksen riski oli palvelutalossa asuvilla (68 %). 

Tutkimuksessa virheravitsemus yhdistettiin korkeampaan ikään, laitosasumiseen, matalaan 
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painoindeksiin, naissukupuoleen, sairastavuuteen ja heikentyneeseen kognitioon (Jyväkorpi 

ym. 2016).  

 

 

Kuva 4. Yleisimmät syyt virheravitsemukseen (Räihä, 2012). 
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2.1.6 Ikääntyneiden ruokailutrendit  
 

Ikääntyneiden ravitsemuksellisena haasteena on usein kulutusta vastaavan energian sekä 

riittävän proteiinin ja muiden välttämättömien ravintoaineiden saanti (Paavola ym. 2018). 

Myös hyväkuntoisten kotona asuvien ikääntyneiden kohdalla proteiinin saantiin on tärkeää 

kiinnittää huomiota, koska myös heillä saannin on havaittu olevan suurella osalla suosituksia 

vähäisempää (Paavola ym. 2018). Ikääntyneiden tukeminen varhaisessa vaiheessa hyvien 

ruokatottumusten omaksumisessa ja käytännön toteutuksessa voi hidastaa heikentyneestä 

ravitsemustilasta aiheutuvien ongelmien ilmenemistä terveydessä ja toimintakyvyssä.  

Viimeisimpien suomalaisten väestötutkimusten perusteella ikääntyneiden ruokavalion laatu on 

kehittynyt kasvistensyönnin ja rasvan laadun osalta terveydellisesti epäedulliseen suuntaan.  

(Koponen ym. 2018). Yli 65-vuotiaiden keskuudessa tuoreita kasviksia päivittäin tai lähes 

päivittäin käyttävien osuus on vuoden 2017 FinTerveys-tutkimuksen perusteella vähentynyt 

vuoteen 2011 verrattuna (Koponen ym. 2018). Tässä ikäryhmässä alle puolet käyttää päivittäin 

tuoreita kasviksia, sen sijaan hedelmien ja marjojen päivittäinen käyttö on hieman yleisempää. 

Naisilla sekä kasvisten että hedelmien ja marjojen päivittäinen käyttö on miehiä yleisempää 

(Koponen ym. 2018).  
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2.2 Proteiinit ruokavaliossa  

 

Perinteisesti keskeisiä proteiininlähteitä suomalaisessa ruokavaliossa ovat olleet liha- ja 

kananmunaruoat, maito ja maitovalmisteet sekä viljavalmisteet. Eroja sukupuolittain 

huomattiin esimerkiksi FinRavinto2017-tutkimuksessa, jossa tärkein proteiinia sisältävä raaka-

aine miesten ruokavaliossa oli liha ja naisten ruokavaliossa maito (Valsta ym. 2018). Toisaalta 

markkinoille jatkuvasti saapuneiden uusien innovaatioiden ja kasvavan ilmastohuolen takia 

myös kasviperäisiä proteiininlähteitä kulutetaan nykyisin aiempaa enemmän.  

 

2.2.1 Proteiinin laatu ja suositeltava määrä ruokavaliossa 

 

Ikääntyneiden on havaittu tarvitsevan nuorempia suuremman kerta-annoksen laadukkaita 

aminohappoja lihasproteiinisynteesin tehostamiseksi (Paddon-Jones ym. 2004). Riittävän suuri 

proteiiniannos (30 g lihaproteiiniannos tai 15 g välttämättömiä aminohappoja) tehostaa sekä 

ikääntyneiden että nuorempien proteiinisynteesiä (Paddon-Jones ym. 2004).  Suuri kerta-annos 

lisää proteiinisynteesiä päivän mittaan pieninä annoksina nautittua proteiinia enemmän ja 

stimuloi lihasproteiinisynteesiä myös pidempään (Arnal ym. 2000).  

Proteiinin biologinen arvo vaihtelee saantilähteen mukaan. Biologisen arvon avulla voidaan 

verrata eri proteiinin saantilähteitä. Optimaalisen proteiinilähteen arviointiin on kehitetty 

lukuisia laadunarviointimenetelmiä. Yleisimmin käytetty menetelmä proteiinin laadun 

arvioimiseksi sisältää proteiinin sulavuudella korjatun aminohappopistemäärän (PDCAAS) tai 

DIAAS-arvon laskemisen (FAO, 2011). Proteiinin sulavuudella korjattu 

aminohappopistemäärä lasketaan vertaamalla arvioitavan proteiinin aminohappokoostumusta 

sopivaan vertailukoostumukseen ja ottamalla huomioon arvioitavan proteiinin sulavuus.  

Ensimmäinen vaihe laskennassa on aminohapposuhteen (amino acid score, AAS) laskeminen 

kullekin aminohapolle seuraavasti:  

AAS = aminohapon pitoisuus arvioitavassa proteiinissa (mg/g) / kyseisen aminohapon 

pitoisuus vertailukoostumuksessa (mg/g) 

Sitä aminohappoa, jonka pitoisuus arvioitavassa proteiinissa on suhteellisesti pienin 

vertailukoostumuksen vastaavan aminohapon pitoisuuteen nähden, eli jonka AAS on pienin, 

kutsutaan rajoittavaksi aminohapoksi (eng. limiting amino acid).  
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PDCAASin laskennassa otetaan huomioon arvioitavan proteiinin rajoittavan aminohapon 

AAS-arvo ja proteiinin kokeellisesti mitattu sulavuus.  

Laskentakaava on:  

PDCAAS = rajoittavan aminohapon AAS x sulavuuskerroin 

Jos laskutulos on enemmän kuin yksi, PDCAAS:lle annetaan arvo 1. PDCAAS voidaan laskea 

myös proteiinien seoksille ottamalla huomioon proteiinien suhteelliset osuudet. 

PCDAAS ja DIAAS-arvot eivät kuitenkaan kerro proteiinipitoisuudesta. Yleisesti ottaen 

eläinperäiset ruuat tunnustetaan ylivoimaisemmiksi proteiininlähteiksi, koska niillä on 

täydellinen koostumus välttämättömiä aminohappoja sekä hyvä biologinen imeytyvyys (Van 

Vliet ym. 2015). Eläinperäisillä proteiineilla on korkeammat PDCAAS-tulokset kuin 

kasviperäisillä proteiininlähteillä. Esimerkiksi maidosta, herasta, munasta, kaseiinista ja 

naudanlihasta löytyneillä proteiineilla on korkein pistemäärä (1,0), kun taas kasvipohjaisten 

proteiinien pisteet ovat seuraavat: soija 0,91, herne 0,67, kaura 0,57 ja täysjyvävehnä 0,45 (Van 

Vliet ym. 2015). Proteiinit eivät kuitenkaan esiinny elintarvikkeissa eristettyinä, vaan koko 

elintarvikematriisi on huomioitava terveysvaikutusten arvioinnissa (Millward ym. 2018). 

Aminohappojen lisäksi eläinperäisissä elintarvikkeissa on yhdisteitä, joita ei ole 

kasviperäisissä elintarvikkeissa; hemirautaa, kolekalsiferolia, dokosaheksaeenihappoa, B12-

vitamiinia, kreatiinia, tauriinia, karnosiinia ja konjugoitua linolihappoa (Olmedilla-Alonso ym. 

2015). Toisaalta eläinperäiset elintarvikkeet sisältävät usein paljon tyydyttyneitä rasvahappoja. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



23 

 

2.2.2 Kasviproteiininlähteet ikääntyneiden ravitsemuksessa 
 

Globaalisti tarkasteltuna kasviperäisistä lähteistä saadaan keskimäärin 57 % päivittäisestä 

proteiinin saannista (Lonnie ym. 2018). Vaikka suomalainen lihankulutus (81 kg / hlö/ vuosi) 

on edelleen maailmanlaajuisesti tarkasteltuna melko runsasta, myös kasvisruokavalioon 

soveltuva tuotevalikoima on monipuolistunut ja kasvanut viime vuosina. Syitä lihan 

vähentämiseen ruokavaliossa on monia sekä aikuisten että iäkkäämmänkin väestön 

keskuudessa. Kiinnostus kasvisruokavaliota ja sen terveysvaikutuksia kohtaan kohdistui aluksi 

terveysriskien kartoittamiseen (Kosonen, 2012). Myöhemmin kiinnostus on siirtynyt erilaisten 

kasvisruokavalioiden terveyttä edistävän vaikutuksen tutkimiseen ja ruokavalioiden 

ekologisuuteen. Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa monet terveyttä edistävät 

ruokasuositukset edistävät myös ympäristön hyvinvointia (Kosonen, 2012). 

Kasvispainotteinen ruokavalio, jossa energiansaannin painopiste on kasvisperäisissä 

elintarvikkeissa, myös pienentää ruokavaliomme jättämää hiilijalanjälkeä. 

Kasviperäisiä proteiininlähteitä suomalaisessa ruokavaliossa ovat erityisesti viljatuotteet, 

mutta myös pavut, pähkinät ja palkokasvit. FinRavinto2017-tutkimuksen mukaan suomalaiset 

saavat keskimäärin viljatuotteista proteiinia jopa vajaan neljänneksen päivittäisestä 

proteiinistaan. Ikäryhmäkohtaisia tuloksia ei ole vielä julkaistu (12/2019). Papujen, 

pähkinöiden ja palkokasvien käyttö suomalaisessa väestössä oli tämän aineiston perusteella 

toistaiseksi melko pientä, sillä proteiinia päivittäin keskimäärin saatiin niistä noin 4 %. 

Tulokset olivat linjassa myös aiempiin tuloksiin, sillä FinRavinto2012-tutkimuksen mukaan 

65-74 -vuotiaat saivat viljatuotteista proteiinia lähes neljänneksen päivittäisestä proteiinistaan 

(miehet 24% ja naiset 23 %) (Helldán ym. 2013). Finravinto2012-tutkimuksessa ei oltu eroteltu 

papuja, pähkinöitä ja palkokasveja proteiinin lähteenä.  

Kasviproteiineja kuvataan usein puutteellisina välttämättömien aminohappojen 

riittämättömien määrien vuoksi (FAO, 1991). Proteiinipitoisuus ja aminohappokoostumus 

vaihtelevat kasvilajien välillä. Esimerkiksi palkokasveissa rajoittavia aminohappoja ovat 

yleensä metioniini ja kysteiini, viljoissa lysiini ja tryptofaani, vihanneksissa, pähkinöissä ja 

siemenissä metioniini, kysteiini, lysiini ja treoniini (Woolf ym. 2011). Lisäksi kasviperäiset 

proteiininlähteet sisältävät yleensä pienemmän leusiinipitoisuuden kuin eläinperäiset 

proteiininlähteet (Van Vliet ym. 2015). Leusiini on aminohappo, jolla on osoitettu olevan 

tärkeä rooli lihasproteiinisynteesissä, ja PROT-AGE-suositusten mukaan 2,5–2,8 g leusiinia 
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aterialla riittää saavuttamaan anabolisen kynnyksen ja optimoimaan lihaksen proteiinisynteesin 

(Bauer ym. 2013). 

Viljaproteiinien ravitsemuksellista laatua saattavat heikentää ruoansulatusta häiritsevät tekijät, 

samoin kuin viljaproteiinien usein vähäinen pitoisuus lysiiniä. Viljaproteiinien 

ravitsemuksellisen laadun parantamiseen on esitetty kasviproteiinien yhdistelyä ja teollisia 

käsittelyjä, kuten ekstruusio- ja korkeapainekäsittelyt. Niin ikään kasvijalostus on yksi keino 

parantaa ravitsemuksellista laatua lisäämällä viljojen proteiini- ja lysiinipitoisuuksia. Kaiken 

kaikkiaan lisää tutkimuksia tarvitaan kasviproteiinien tehokkuuden arvioimiseksi lihasmassan 

ja -voiman menetyksen estämisessä (Lonnie ym. 2018).  

 

 

2.2.3 Maitoproteiininlähteet ikääntyneiden ravitsemuksessa 

 

Maitotuotteet kuuluvat perinteiseen suomalaiseen ruokavalioon. Sekä juotavat maidot ja piimät 

että jogurtit, rahkat ja erilaiset juustot löytyvät monien jääkaapeista myös kalsiumin 

saantisuositukseen pääsemiseksi. Esimerkiksi FinRavinto2017-tutkimuksen mukaan 65-74         

-vuotiaiden ikäryhmässä miehet käyttivät rasvatonta maitoa keskimäärin 79 g/vrk, 

vähärasvaista maitojuomaa 96 g/vrk ja jogurtteja tai rahkoja 44 g/vrk (Valsta ym. 2018). 

Samassa ikäluokassa naiset käyttivät keskimäärin rasvatonta maitoa 55 g/vrk, vähärasvaista 

maitojuomaa 75 g/vrk ja jogurtteja tai rahkoja 67 g/vrk. Samassa ikäryhmässä miehet söivät 

kypsytettyjä juustoja keskimäärin 21 g/vrk ja naiset 15 g/vrk.   

Maidon proteiinit ovat pääasiassa kaseiini- ja heraproteiineja. Maidon proteiineissa on suuri 

määrä välttämättömiä aminohappoja. Lisäksi maidon sisältämät proteiinit imeytyvät eri 

nopeuksilla, mikä todennäköisesti entisestään vahvistaa niiden tehokkuutta (Wolfe, 2015). 

Heraproteiini imeytyy nopeasti, mikä johtaa suhteellisen nopeaan plasman 

aminohappopitoisuuden nousuun. Sitä vastoin kaseiinin imeytyminen on hitaampaa, sillä se 

koaguloituu mahalaukussa. Tämä johtaa plasman aminohappopitoisuuksien hitaampaan, mutta 

pitkäaikaisempaan vaikutukseen. Nopea aminohappopitoisuuksien piikki (etenkin leusiinin) 

vasteena maitoproteiinien nauttimiseen aktivoi synteesiprosessin, ja aminohappojen pitkittynyt 

lisääntynyt saatavuus mahdollistaa proteiinisynteesin jatkuvan stimulaation (Wolfe, 2015). 

Kaseiinin korkeammasta DIAAS-arvosta huolimatta heraproteiini stimuloi 

lihasproteiinisynteesiä tätä enemmän. Tämä voi johtua joko heran nopeammasta imeytymisestä 
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tai siitä, että heraproteiini sisältää enemmän leusiinia kuin kaseiini. Molemmilla näillä tekijöillä 

voi olla vaikutus leusiinin kykyyn toimia “laukaisijana” proteiinisynteesin aloittamisessa 

(Wolfe, 2015). Proteiinit vaikuttavat lihasproteiinisynteesiin aktivoimalla mTOR-reittiä (eng. 

mammalian target of rapamycin), mutta muista mekanismeista ei ole hyvää näyttöä (Atherton 

ym. 2012). 

Maitotuotteiden on myös osoitettu parantavan luu- ja lihasmassan ylläpitoa (Katsanos ym. 

2006). Tutkimukset maidon tai maitotuotteiden vaikutuksista luuterveyteen osoittavat 

positiivisen yhteyden luun mineraalikoostumukseen (Rizzoli ym. 2014). Systemaattinen tieto 

maidon ja maitotuotteiden vaikutuksista kehonkoostumukseen ja lihasvoimaan ikääntyneillä 

kuitenkin puuttuu. Ottestadin ym. (2017) maitotuotteilla toteuttamassa 12 viikkoa kestäneessä 

kontrolloidussa interventiotutkimuksessa ei pystytty osoittamaan, että 20 g proteiinin saanti 

aamiaisella ja ilta-aterialla muuttaisi vanhemmilla aikuisilla lihasmassaa, lihasvoimaa tai 

fyysistä suorituskykyä eri tavalla verrattuna isokaloriseen hiilihydraattijuomaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atherton%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22289911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atherton%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22289911
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2.2.4 Ikääntyneiden näkemyksiä ja tietämys proteiinin tarpeesta ja saantilähteistä 

 

Ikääntyneiden näkemyksiä ja asenteita ravinnon proteiinista sekä tietämystä aiheesta on tutkittu 

esimerkiksi osana eurooppalaista PROMISS -hanketta (”Prevention Of Malnutrition In Senior 

Subjects in the EU”) (Hung ym. 2019). Tutkittavat olivat iältään yli 65-vuotiaita, ja heitä oli 

viidestä Euroopan valtiosta yhteensä 1825. Myös suomalaisia ikääntyneitä oli mukana 

tutkimuksessa (N=325). Tutkittavat jaettiin proteiinin saannin ja ruokahalun mukaan neljään 

eri ryhmään. Ikääntyneet, joilla oli alhaisin proteiinin saanti sekä huono ruokahalu, sekä ne 

ikääntyneet, joilla oli alhainen proteiinin saanti mutta hyvä ruokahalu, tiesivät vähiten 

proteiineista yleisesti ja niiden todellisista saantisuosituksista ja -lähteistä. Esimerkiksi lähes 

puolet (48,7 %) kaikista tutkittavista oli sitä mieltä, että terveydenhuollon ammattilaiset 

suosittelevat ikääntyneille vähemmän proteiinia kuin nuoremmille aikuisille.  

Samoin Banovic ym. (2018) selvittivät kahdeksassa Euroopan valtiossa aikuisten sekä 

ikääntyneiden (N=52) käsityksiä, mieltymyksiä ja asenteita muun muassa proteiineja ja 

erilaisia proteiininlähteitä kohtaan. Suomalaisia oli tutkimuksessa mukana yhteensä 16. 

Tutkittavat molemmissa ikäryhmissä (aikuiset ja ikääntyneet) mielsivät proteiinin 

välttämättömänä ravintoaineena, ja lisäksi tutkimukseen osallistuneet suomalaiset ikääntyneet 

korostivat proteiinin hyödyllisyyttä sairauksista toipumisen nopeuttamisessa. Tutkimuksessa 

mukana olleet suomalaiset ja romanialaiset pitivät proteiinin saantia ”luonnollisista lähteistä” 

(kuten liha, kala ja maitotuotteet) hyödyllisempänä ja terveellisempänä kuin proteiinilla 

täydennetyistä tuotteista, jotka koettiin jopa epäluonnollisiksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2.3 Välipalat ikääntyneiden ravitsemuksessa 

 

Aikuisväestölle suunnatut ravitsemussuositukset sopivat hyvin myös ikääntyneille, ja etenkin 

kotona asuville hyväkuntoisille ikääntyneille.  Suomalaiset ravitsemussuositukset kannustavat 

syömään terveellisiä aterioita säännöllisin väliajoin (esimerkiksi aamupala, lounas, 

päivällinen) sekä tarvittaessa 1-2 välipalaa (VRN, 2014). Säännöllinen ateriarytmi on tärkeässä 

roolissa tasaisen veren glukoosipitoisuuden säilyttämisessä ja se myös suojaa hampaita 

reikiintymiseltä (VRN, 2014).  

Ikääntyneitä henkilöitä suositellaan jakamaan ateriat säännöllisesti koko päivälle (Suominen 

ym. 2010). Ruokailu monta kertaa päivässä on tärkeää ikääntyneille, koska he eivät välttämättä 

jaksa syödä kerrallaan suuria aterioita etenkään silloin, jos ruokahalu on huono. Ikääntyneet 

voivat hyötyä välipaloista ja tiheämmästä ateriavälistä saadakseen riittävästi energiaa ja muita 

ravintoaineita. Välipalat voivat myös olla kustannustehokkaampia kuin esimerkiksi 

täydennysravintovalmisteet.  

 

Välipalojen vaikutus ikääntyneiden ravinnonsaantiin  

 

Välipalojen vaikutusta ikääntyneiden ravinnonsaantiin on tutkittu aiemmin monenlaisilla 

koeasetelmilla. Välipalatutkimuksia on toteutettu sekä esimerkiksi proteiinilla ja/tai 

hiilihydraateilla täydennetyillä välipaloilla.  

Stelten ym. (2015) tutkivat interventiotutkimuksessaan runsasproteiinisen jogurtin ja leivän 

vaihtamista ikääntyneiden ruokavalioon vastaavien tavanomaisten tuotteiden sijaan. He 

huomasivat, että interventioryhmän proteiinin saanti kasvoi keskimäärin 16,6 g vuorokaudessa, 

mikä on varsin runsas muutos näin vähäisellä muutoksella ruokavaliossa. Tutkimuksessa 

interventioryhmän proteiinin saanti oli 1,1 g/kg vuorokaudessa, kun taas kontrolliryhmän 

saanti oli vain 0,9 g/kg vuorokaudessa. Tutkijat huomauttivat, että suurin osa (85 %) 

tutkittavista ei päässyt laskennalliseen energian- eikä proteiinin saantiinsa.  

Nykänen ym. (2018) havaitsivat satunnaistetussa, kontrolloidussa ikääntyneillä toteutetulla 

tutkimuksessaan, että säännöllinen runsasproteiinisten maitotuotteiden ja 

energiatäydennettyjen marjavälipalojen käyttö oli hyvä tapa lisätä tutkittavien päivittäistä 

energian, proteiinin, tyydyttymättömien rasvahappojen saantia sekä kuidun ja vitamiinien 
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saantia. Lisäksi säännöllinen runsasproteiinisten maitotuotteiden ja energiarikastettujen 

marjavälipalojen käyttö paransi tutkittavien ravitsemustilaa, kun sitä arvioitiin MNA-tuloksella 

ja veren plasman albumiinikonsentraation ylläpitämisellä. Tutkimuksessa käytetyt välipalat 

sisälsivät keskimäärin energiaa 300 kcal, ja proteiinia annoksessa oli noin 14 g. 

Huomionarvoinen seikka tässä tutkimuksessa oli kuitenkin se, että proteiinin (eikä muiden 

ravintoaineiden) saantia mitattu ruoankäytön menetelmin, joten pitkälle vietyjä johtopäätöksiä 

välipalan vaikutuksesta proteiinin saantiin ei voida tehdä.  

Beelen ym. (2017) puolestaan kokeilivat pilottitutkimuksessaan proteiinilla täydennettyjen 

tavanomaisten ruokien menekkiä kahdessa eri ikääntyneiden ryhmässä. Tutkimuksessa 

käytetyt valmisteet olivat esimerkiksi leipiä, mehuja sekä keittoja, joita täydennettiin erilaisilla 

kasvi- ja eläinperäisillä proteiinilähteillä. Tutkimuksessa käytetyt proteiinilla täydennetyt ruoat 

asetettiin tavanomaisten ruokien joukkoon, ja tutkittavat saivat itse valita tavanomaisten ja 

täydennettyjen tuotteiden välillä. Tutkimuksessa huomattiin, että keskimääräinen proteiinin 

saanti kasvoi jopa 11,8 g vuorokaudessa, mikä vastasi tutkittavien osalta 0,18 g proteiinia 

kehonpainoa (kg) kohden vuorokaudessa. Energian, rasvan ja hiilihydraattien saannissa ei 

tapahtunut samalla merkittäviä muutoksia.  
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3 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimusaihe valikoitui ikääntyneiden virheravitsemuksen ennaltaehkäisyyn, sillä aihe on 

merkityksellinen ja ajankohtainen. FinRavinto2017-tutkimuksen mukaan osa suomalaisista 

ikääntyneistä saa ruokavaliostaan suosituksiin nähden liian vähän proteiinia: 65-74 -vuotiaiden 

ikäryhmässä proteiinia sai alle suositusten alarajan (15 E%) noin 19 % miehistä ja 15 % naisista 

(Valsta ym. 2018).  

Voimavälipalat-tutkimuksen kohteeksi valittiin kotona asuvat hyväkuntoiset eläkeläiset, joilla 

oli mahdollisuus käydä kaksi kertaa viikossa Munkkiniemessä TestEAT-ravintolassa. 

Voimavälipalat-tutkimus rajattiin koskemaan yli 65-vuotiaita, koska tutkimuksessa oltiin 

kiinnostuneita ikääntyneille kehitettyjen välipalojen hyväksyttävyydestä ja käytettävyydestä. 

Tutkimus rajattiin koskemaan välipaloja, joissa on käytetty kasvi- ja maitopohjaisia 

proteiininlähteitä.  

Tämän pro gradu -työn tavoitteena oli tarkastella, saadaanko yli 65-vuotiailla tutkittavilla 

proteiinin saantia lisättyä välipalainnovaatioiden avulla. Tavoitteena oli myös tarkastella sitä, 

voidaanko kasviproteiineja yhdistämällä kehittää proteiinin laadun ja määrän osalta 

täysipainoinen ikäihmisille soveltuva proteiinivälipala. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin 

selvittää, minkälaiset proteiinia sisältävät välipalatuotteet koetaan käytettävyydeltään ja 

hyväksyttävyydeltään sopiviksi ikäihmisten ruokavaliossa.  

 

Tutkimuskysymykset ovat:   

1. Voidaanko kasviproteiineja yhdistämällä kehittää proteiinin laadun ja määrän osalta 

täysipainoinen ikäihmisille soveltuva proteiinivälipala?   

2. Minkälaiset proteiinia sisältävät välipalatuotteet koetaan käytettävyydeltään ja 

hyväksyttävyydeltään sopiviksi ikäihmisten ruokavaliossa?   

3. Saadaanko yli 65-vuotiaiden proteiinin saantia lisättyä välipalainnovaatioiden avulla?   
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4 Aineisto ja menetelmät  

 

4.1 Tutkimusasetelma ja aineisto 

 

Tutkimus oli pilottitutkimus ennen varsinaista myöhemmin toteutettavaa kliinistä interventiota 

varten. Pilottitutkimuksen asetelma oli satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus. 

Tutkimuksen suunnittelussa hyödynnettiin Fazer Groupin, Fazer Food Services Oy:n ja Porin 

Perusturvan yhteistyössä toteuttamaa PowerMeals-tutkimusta. 

Interventioasetelmalla tutkittiin tutkimusryhmien proteiinin saannin muutosta kolmen viikon 

jälkeen sekä tarkasteltiin käytettyjen tutkimusvalmisteiden vaikutuksia ravinnonsaantiin.  

Tutkimuksessa oltiin myös kiinnostuneita ikääntyneiden mielipiteistä ja näkemyksistä koskien 

kehitettyjä välipaloja.  

Tutkimushenkilöt olivat vähintään 65 vuotta täyttäneitä pääkaupunkiseudulla asuvia 

tutkimukseen vapaaehtoisesti ilmoittautuneita henkilöitä. Tutkittavista 30 oli naisia (88 %) ja 

miehiä 4 (12 %). Tilastollinen voima oltaisiin saavutettu 32 tutkittavalla, mutta suunnitelmassa 

huomioitiin mahdollinen tutkimuksenaikainen poisjäänti (20 %). Tutkittavia pyrittiin täten 

rekrytoimaan yhteensä 40. Tarkoituksena oli satunnaistaa 20 henkilöä interventioryhmään ja 

20 henkilöä kontrolliryhmään. Tutkittavien sisäänottokriteerit on esitetty taulukossa 1. Kaikille 

tutkittaville annettiin tietoa heidän ruoankäytöstään tutkimuksen jälkeen. 

Taulukko 1. Tutkimuksen sisäänottokriteerit. 

__________________________________________________________________________________ 

• 65-vuotias tai vanhempi 

• kykeneväinen täyttämään kyselylomakkeita ja ruokapäiväkirjaa 

• ei diagnosoituja muistisairauksia 

• ei sellaisia erityisruokavalioita tai sairauksia, jotka rajoittavat tutkimuksessa tarjottavien välipalojen 
nauttimista; ei sairauksia, jotka vaativat pitkää sairaalahoitoa tutkimusjakson aikana 

• mieluiten liikuntakykyinen, mutta ei välttämätöntä 

• ei ateriapalvelua käytössä 

__________________________________________________________________________________ 
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Tutkimushenkilöiden rekrytointi ja seulonta 
 

Tutkimushenkilöiden rekrytointi ja seulonta aloitettiin Helsingin Munkkiniemessä elokuussa 

2019. Tutkittavia rekrytoitiin Fazer Food Services Oy:n kahdessa ravintolassa (TestEAT ja 

Fazer Amica Munkkiniemen palvelukeskus), ja tutkimuksesta oli tiedotettu näissä ravintoloissa 

etukäteen. Lisäksi tutkimuksesta ilmoitettiin MunkinSeutu-paikallislehdessä 7.8.2019. 

Rekrytointipäivät olivat 1.8., 2.8., 9.8. ja 12.8.2019. Alun rekrytointihaasteiden jälkeen 

rekrytointipäiviksi sovittiin vielä 19.8. ja 22.8.2019, ja näistä ilmoitettiin eri järjestöjen 

sähköpostilistoilla.  

Tutkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä pyydettiin ensin vastaamaan lyhyeen kyselyyn 

proteiinin saannin kartoittamiseksi (Protein Screener 55+). Protein Screener 55+ -työkalu on 

kehitetty Vrijen yliopistossa havaitsemaan ne ikääntyneet, jotka ovat korkeassa 

proteiinialiravitsemusriskissä, ja se on validoitu Alankomaisen tutkimusryhmän toimesta 

(Wijnhoven ym. 2018). Samalla tutkittavilta tiedusteltiin suullisesti heidän soveltuvuutensa 

tutkimukseen muiden sisäänottokriteerien osalta. Yli 30 % riskituloksen saaneet (korkea riski 

saada proteiinia liian vähän ruokavaliosta) tutkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä pyydettiin 

täyttämään kolmen vuorokauden ruokapäiväkirja. Heille annettiin ohjeet ruokapäiväkirjan 

(liite 1) täyttämiseen sekä suullisesti että kirjallisesti. Henkilöitä ohjeistettiin pitämään 

päiväkirjaa kahdelta arkipäivältä sekä yhdeltä viikonlopun päivältä. Heitä kehotettiin myös 

olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä tutkimusryhmään, mikäli ruokapäiväkirjan 

täyttämisessä ilmenisi epäselvyyksiä. Ruokapäiväkirjat pyydettiin palauttamaan joko ravintola 

TestEAT:n tai Fazer Amica Munkkiniemen palvelutaloon, joihin molempiin oli viety lukolliset 

postilaatikot tutkittavien lomakkeita varten.  
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Interventiotutkimuksen kulku 
 

Tutkimukseen mukaan ilmoittautuneet henkilöt satunnaistettiin kahteen eri ryhmään yrityksen 

ulkopuolisen tilastotieteilijän toimesta. Kaikille tutkittaville ilmoitettiin puhelimitse ennen 

tutkimuksen alkua ryhmästä, johon he olivat arpoutuneet. Samalla annettiin suullisesti tietoa 

tutkimuksen kulusta ja aikataulusta. Tutkimus alkoi molempien ryhmien osalta 

alkupunnituksella (kontrolliryhmän punnitus 9.9.2019 ja interventioryhmän punnitus 

10.9.2019). Kaikkia tutkittavia ohjeistettiin jatkamaan tavanomaista ruoankäyttöään 

tutkimuksen ajan. Lisäksi tutkittavia pyydettiin täyttämään tutkimuksen aikana kolmen 

vuorokauden ruokapäiväkirja samaan tapaan kuin ennen tutkimusta.  

Interventioryhmään kuuluvat henkilöt saivat tutkimuksen aikana viisi erilaista välipalaa 

viikossa, jotka noudettiin joka viikon tiistaina tai torstaina TestEAT-ravintolasta. 

Kontrolliryhmän tutkittaville näitä välipaloja ei tarjottu.  Interventioryhmän tutkittavia 

ohjeistettiin nauttimaan yksi välipala päivässä, ja arvioimaan jokainen välipala erikseen 

erilliselle lomakkeelle (liite 2). Kerran viikossa tuli myös täyttää avoimia kohtia sisältävä 

lomake (liite 3), jossa selvitettiin tutkittavien näkemyksiä laajemmin koskien välipaloja. Koska 

tutkittavia oli ohjeistettu jatkamaan tavanomaista ruoankäyttöään muutoin, välipalan sai nauttia 

joko lisänä muita aterioitaan tai sillä sai korvata oman välipalansa. Välipalojen 

arviointilomakkeet pyydettiin palauttamaan joko ravintola TestEAT:n tai Fazer Amica 

Munkkiniemen palvelutaloon, joihin molempiin oli viety lukolliset postilaatikot tutkittavien 

lomakkeita varten.  

Interventioryhmän saamien välipalojen lisäksi kaikki tutkimukseen osallistuvat henkilöt saivat 

nauttia halutessaan kaksi kertaa viikossa ilmaisen lounaan joko TestEAT-ravintolassa tai Fazer 

Amica Munkkiniemen palvelutalossa. Tämä lounas tarjottiin lähinnä siksi, että tutkittavia 

saataisiin houkuteltua mukaan tutkimukseen. Lounaita varten jokainen tutkittava sai kaksi 

lounaslipuketta viikossa, ja nämä jaettiin päätutkijan toimesta TestEAT-ravintolassa 

tutkimuksen ajan tiistaisin. Molemmissa ravintoloissa on saatavilla buffet-lounas monipuolisin 

vaihtoehdoin.  

Tutkimus päättyi loppupunnituksiin, jotka järjestettiin molemmille tutkimusryhmille tasan 

kolme viikkoa ensimmäisestä punnituksesta (kontrolliryhmän punnitus 30.9.2019 ja 

interventioryhmän punnitus 1.10.2019). Tutkittavat saivat loppupunnituksessa antaa myös 

suullista palautetta tutkimuksesta.  
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Tutkittaville annettiin puhelimitse tai sähköpostitse tutkittavan oman valinnan mukaan 

palautetta heidän ruoankäytöstään loka-, marras- tai joulukuussa 2019. Palaute ruoankäytöstä 

perustui ruokapäiväkirjoista saatuun tietoon.  

Tutkimuksen kulku on esitetty alla niin kutsuttuna flow chart-kuvana (kuva 5).  

 

 
Kuva 5. Interventiotutkimuksen kulku.  
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4.2 Tutkimusvalmisteet interventiossa 

 

Tutkimusvalmisteet olivat Fazer Group ja Fazer Food Service Oy:n yhteistyössä kehittämiä 

välipalainnovaatioita. Välipaloja kehitettiin aluksi noin 30, joista Fazer Food Services Oy:n 

Tuotekehitys ja gastronomia -tiimissä valittiin tutkimukseen testattavaksi 15 kappaletta. 

Tuotemuodot oli valittu tarkoituksella vaihteleviksi ja monipuolisiksi. Tuotemuodot on esitetty 

taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Välipalojen tuotemuodot*. 

__________________________________________________________________________________ 

• smoothiet 

• rahkat ja raerahkat 

• piirakat ja munakkaat 

• puurot 

• kahvikakut 

__________________________________________________________________________________ 

*Välipalojen makuvariantteja ei paljasteta, koska tieto kuuluu salassa pidettäviin tuotekehitystietoihin.  

 

Tutkimuksessa tarjotut välipalat jaettiin ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti; tutkittavat 

eivät itse valinneet välipaloja. Ensimmäisellä viikolla tarjottiin tutkimusvälipalat smoothie 1 ja 

raerahka 1 (jako ti 10.9.) sekä munakas 1, piirakka 1 ja puuro 1 (jako to 12.9.). Tutkimuksen 

toisella viikolla tarjottiin tutkimusvälipalat raerahka 2 ja puuro 2 (jako ti 17.9.) sekä 

kahvikakku 1, piirakka 2 ja rahka 1 (jako to 19.9.). Tutkimuksen kolmannella viikolla tarjottiin 

tutkimusvälipalat smoothie 2 ja raerahka 3 (jako ti 24.9.) sekä kahvikakku 3, rahka 2 ja puuro 

3 (jako to 26.9).  
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Välipalojen ravintosisältöjen keskiarvot on esitetty taulukossa 3. Kuvissa 6 ,7 ja 8 on 

esimerkkejä välipaloista. 

 

Taulukko 3. Välipalojen keskimääräinen ravintosisältö / 100 g tuotetta.  

 

 

                       

Kuvat 6, 7 ja 8. Esimerkkejä tutkimusvälipaloista.  

 

Tutkimusvälipalat valmistettiin tutkimuksen aikana Fazer Food Services Oy:n IBM:n 

ravintolahenkilökunnan toimesta Munkkiniemessä TestEAT-ravintolassa. Reseptit ja tarkat 

ohjeet välipalojen valmistamiseen oli toimitettu ravintolaan tutkimushenkilökunnan toimesta 

elokuussa 2019, noin kuukausi ennen tutkimuksen alkamista. Ravintolahenkilökunnan kanssa 

pidettiin kaksi erillistä koulutustapahtumaa, jossa käytiin läpi tutkimuksen kulkuun liittyvät 

asiat.  

 

 Energia 
(kJ) 

Energia 
(kcal) 

Rasva (g) Tyydyttynyt 
rasva (g) 

Hiilihydraatit 
(g) 

Sokeri 
(g) 

Proteiini 
(g) 

/100g 886,5 212,7 6,8 2,5 24,3 17,3 11,7 
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4.3 Eettiset näkökohdat ja tietoturva 

 

 

Tutkimukselle haettiin eettinen lausunto Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Eettisen 

toimikunnalta. Tutkimus todettiin eettisesti hyväksyttäväksi, ja sille myönnettiin puoltava 

lausunto (HUS:n asianumero 2081/2019). 

Tutkittavat saivat sekä suullisen että kirjallisen informaation tutkimuksen tarkoituksesta, 

tutkimuksen aikataulusta ja etenemisestä sekä osallistumisen ehdoista. Tutkittaville annettiin 

riittävästi aikaa tutustua tutkimukseen ja varmistettiin, että he ovat ymmärtäneet oikeutensa 

vapaaehtoisena tutkimushenkilönä. Tutkittaville tehtiin tiettäväksi, että he voivat halutessaan 

milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää osallistumisensa 

tutkimukseen. Tämän jälkeen tutkittavat allekirjoittivat suostumusasiakirjan kahtena 

kappaleena, joista toinen jäi tutkittavalle.  

Tutkimus oli tutkittaville maksuton, eikä tutkimukseen osallistumisesta maksettu tutkittavalle 

korvausta. Tutkimuksessa käytettiin kaupallisessa käytössä olevia ja kaupallisille markkinoille 

suunniteltuja elintarvikkeita, joista ei ole haittaa tutkittaville.  

Tutkimusaineistoa käsiteltiin ja säilytettiin luottamuksellisesti ja noudattaen GDPR-

lainsäädännön mukaisia hyväksyttyjä käytäntöjä Fazer Food Services Oy:n tiloissa. 

Tutkimusaineistoon oli pääsy pelkästään tutkimuksen tekemiseen osallistuvilla ryhmän 

jäsenillä, jotka olivat tietoisia aineiston asianmukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. 
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4.4 Menetelmät 

 

4.4.1 Antropometriset mittaukset: painon ja pituuden mittaaminen  
 

Tutkittavien paino punnittiin tutkimuksen aluksi ja lopuksi. Punnitusten välillä oli sekä 

interventio- että kontrolliryhmällä tasan kolme viikkoa. Punnitus suoritettiin digitaalisella 

Omron HN289 vaa’alla. Molemmat punnitukset suoritettiin välillä klo 9.00-12.00 ja tutkittavia 

oli ohjeistettu olemaan nauttimatta lounasta ennen tutkimusta. Aamupalan oli saanut nauttia. 

Punnitus suoritettiin ilman kenkiä, kevyissä sisävaatteissa. Pituus oli tutkittavien itse 

ilmoittama.  

Paino ja pituus selvitettiin tutkittavien painoindeksin tarkastelua varten.  

 

4.4.2 Ruokapäiväkirjat 
 

Tutkittavia pyydettiin täyttämään kolmen vuorokauden ruokapäiväkirja, johon kirjattiin kaikki 

syödyt ruoat ja nesteet. Ruokapäiväkirjan mallipohja on esitetty liitteessä 1. Ruokapäiväkirjan 

täyttöohjeet annettiin tutkittaville suullisesti sekä kirjallisesti. Heitä ohjeistettiin pitämään 

ruokapäiväkirjaa kahdelta arkipäivältä sekä yhdeltä viikonlopun päivältä. Tutkittavia 

kehotettiin olemaan epäselvissä tilanteissa yhteydessä päätutkijaan. Ruokapäiväkirjat 

pyydettiin täyttämään sekä ennen tutkimusta että toisen kerran tutkimuksen aikana.  

 

4.4.3 Tutkimusvalmisteiden arviointi 
 

Tutkittavat arvioivat tutkimuksessa käytettyjä välipaloja koko tutkimuksen ajan. Tutkittavien 

tuli arvioida jokaista välipalaa maun, ulkonäön, houkuttelevuuden, rakenteen ja annoskoon 

suhteen. Tämä lyhyt kysely on esitetty liitteessä 2.  

Tutkittavat arvioivat tutkimuksessa käytettyjä välipaloja myös kerran viikossa pidemmällä 

lomakkeella, jossa käytettiin avoimia kysymyksiä. Lomakkeella kartoitettiin muun muassa 

tutkittavien näkemyksiä välipaloille sopivista hinnoista sekä heidän näkemyksiään välipalan 

roolista heidän ruokavaliossaan.  Lomake on esitetty liitteessä 3. 
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4.5 Aineiston hallinta ja käsittely 

 

Tilastolliset menetelmät  
 

Tilastollinen voimalaskelma  
 

Tutkittavien otoskoon arviointi on tehty proteiinin saannin suhteen käyttäen verkosta löytyvää 

laskuria (The University of British Columbia, 2019). Otoskoon laskenta perustui itsenäisten 

ryhmien keskiarvojen vertailuun kaksisuuntaisella t-testillä. Laskennassa käytettiin arvioitua 

proteiinin saannin määrää ikääntyneillä, ja tässä se oli keskimäärin noin 1g/kg vuorokaudessa 

ja keskihajonta 0,2 g/kg vuorokaudessa. Otoskoon laskennassa oletuksena oli, että 

interventioryhmien proteiinin saanti kasvaisi 0,20 yksikköä ja kontrolliryhmän proteiinin saanti 

pysyisi ennallaan. Otoskoon laskennassa käytetyt tilastollisen virheen rajat olivat β=0.20 ja 

α=0.05. Tutkimuksen keskeyttäneiden osuudeksi arvioitiin 20 %. Täten voimalaskelman 

mukaan tilastollinen voima oltaisiin saavutettu 32 tutkittavalla, mutta suunnitelmassa 

huomioitiin mahdollinen tutkimuksenaikainen poisjäänti. Näin ollen tutkittavia pyrittiin 

rekrytoimaan yhteensä 40 henkilöä. 

 

Ruokapäiväkirjat 

 

Ruokapäiväkirjojen tiedot tallennettiin ROP-reseptijärjestelmään, joka on Fazer Food Services 

Oy:n käyttämä suunnittelutyökalu. ROP-järjestelmä hyödyntää sekä THL:n ylläpitämän 

Finelin tietoja, että elintarvikkeiden raaka-aineiden valmistajien ja tuottajien toimittamia 

ravintosisältötietoja. Ruokapäiväkirjojen tallentamisen suoritti järjestelmään joko päätutkija 

Sofia Siljama tai ravitsemustieteen maisteriharjoittelija. Päätutkija tarkasti 

maisteriharjoittelijan tallentamat tiedot ennen analysointivaihetta.  

Ruokapäiväkirjojen perusteella arvioitiin tutkittavien energian, proteiinin, rasvan, 

hiilihydraattien ja kuidun saanti. Tulokset kirjattiin ja tarkastettiin ensin Microsoft Excel -

taulukossa. Tarkastetut aineistot analysoitiin tilastollisesti SPSS-ohjelmalla. Tilastollisina 

menetelminä käytettiin T-testiä, Chi Square -testiä, Fisherin eksaktia -testiä sekä 

kovarianssianalyysia. Merkitsevän P-arvon rajana pidettiin 0,05. 
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5 Tulokset 

 

5.1 Tutkittavien taustatiedot 

 

Tutkimukseen rekrytoitiin yhteensä 34 henkilöä, joista 4 oli miehiä ja 30 naisia. Kaikki 

tutkittavat olivat itsenäisesti asuvia yli 65-vuotiaita. Tutkittavien rekrytointi oli haastavaa, joten 

kaikki tutkimuksesta kiinnostuneet saivat osallistua. Rekrytoinnin teki haasteelliseksi sopivien 

tutkittavien määrän löytäminen rekrytointialueelta ja tutkimuksen alkuperäiset 

sisäänottokriteerit proteiinin saannin osalta. Tutkittavat satunnaistettiin kahteen eri ryhmään 

yrityksen ulkopuolisen tilastotieteilijän toimesta. Satunnaistamisessa huomioitiin vain 

tutkittavien sukupuoli. Satunnaistaminen suoritettiin ennen tietoa tutkittavien ruoankäytöstä. 

 Kaikki tutkittavat suorittivat tutkimuksen loppuun asti, mutta yhden tutkittavan osalta 

tutkimuksen aikainen ruokapäiväkirja oli niin vajavainen, että häntä ei huomioitu tuloksissa. 

Ruokapäiväkirjat analysoitiin siten yhteensä 33 tutkittavalta. Tutkittavien painoindeksi oli 

kontrolliryhmässä keskimäärin 27,2 kg/m2 ja interventioryhmässä keskimäärin 25,9 kg/m2.  

Tutkimuksen aikana painoindeksi ei muuttunut tilastollisesti merkitsevästi kummassakaan 

tutkimusryhmässä. 

Interventioryhmän henkilöt olivat iältään keskimäärin 73-vuotiaita (SD 4 vuotta), ja 

kontrolliryhmän henkilöt keskimäärin 72-vuotiaita (SD 5 vuotta). Interventioryhmässä 

koulutusvuosia oli kertynyt keskimäärin 14,4 vuotta (SD 3,5 vuotta), ja heistä 

korkeakoulututkinnon oli suorittanut 81 %. Kontrolliryhmässä koulutusvuosia oli kertynyt 

keskimäärin 15,6 vuotta (SD 3,4 vuotta), ja heistä korkeakoulututkinnon oli suorittanut 59 %. 

Interventioryhmässä yksi tutkittava (6 %) ilmoitti olevansa tupakoitsija, ja kontrolliryhmästä 

ei ollut yhtään tupakoitsijaa.  

Tutkimukseen osallistuneiden taustatekijät on koottu taulukkoon 4. 
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       Taulukko 4. Tutkittavien taustatiedot.  

 Kontrolli 

N=17  

Interventio 

N=16  

P-arvo testimenetelmä 

Naiset, N (%) 15 (88) 14 (88) 0,99  Chi-square 

Ikä (SD) 72 (5) 73 (4) 0,67 T-testi 

Paino, kg (SD) 76,8 (15,1) 71,3 (16,2) 0,32 T-testi 

Pituus, cm (SD) 168 (9) 166 (9) 0,60 T-testi 

BMI (SD) 27,2 (4,5) 25,9 (6,2) 0,47 T-testi 

Koulutusvuodet (SD) 15,6 (3,4) 14,4 (3,5) 0,35 T-testi 

Korkeakoulututkinto 
(%) 

10 (59) 13 (81) 0,26 Chi-square 

Asuu yksin, N (%) 

 

11 (65) 8 (50) 0,39 Fisherin eksakti 
testi 

Tupakoi, N (%) 0 (0) 1 (6) 0,48 Chi-square 
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5.2 Tutkimusvälipalat 

 

Tutkimuksessa pilotoitiin välipalojen eri tuotemuotoja ja niiden eri makuvaihtoehtoja. 

Tutkimuksen välipaloihin sisällytettiin vain kasvi- ja maitopohjaisia välipaloja. Välipalojen 

proteiinin laadun osalta tehtiin laskelmia, mutta niitä ei esitetä tässä tuotekehityssalaisuuden 

vuoksi. Kuvissa 9, 10 ja 11 on esimerkkejä tutkimuksen välipaloista. 

Ennen tutkimusta Fazer Food Services Oy:n Gastronomia ja tuotekehitystiimi kehitti runsaasti 

erilaisia välipalavaihtoehtoja, joista valittiin 15 tutkimusta varten. Tutkimuksen välipalat 

lähetettiin säilyvyystesteihin yrityksen ulkopuoliseen tutkimuslaboratorioon. Tutkimuksessa 

tarjotuille välipaloille sovelletaan elintarvikelainsäädäntöä pakkaamattomista elintarkkeista, ja 

tällöin tulee taata kolmen vuorokauden säilyvyys (Maa- ja metsätalousministeriö, 2006). 

Osassa tutkimusvälipaloista oli kasviproteiinikomponenttia, ja nämä tuotteet eivät läpäisseet 

säilyvyystestiä. Nämä välipalat vaihdettiin maitopohjaisiin tuotteisiin, joiden säilyvyys 

pystyttiin takaamaan.  

        

   

Kuvat 9,10 ja 11. Tutkimusvälipaloja.  
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5.2.1 Välipalojen ravintosisältö tuoteryhmittäin 
 

Välipalat valittiin tutkimusta varten monipuolisiksi ja houkutteleviksi. Välipalojen 

tuotemuodot valittiin tarkoituksenmukaisesti vaihteleviksi ja ikääntyneille henkilöille 

sopiviksi. Tutkimusvälipalat valmistettiin Fazer Food Services Oy:n IBM:n 

ravintolahenkilökunnan toimesta. Välipalojen ravintosisältö tuoteryhmittäin on koottu 

taulukkoon 5.  

 

Taulukko 5. Välipalojen ravintosisältö tuoteryhmittäin. Huomioitavaa on, että annetut arvot kuvaavat 
suunniteltua annoskokoa.  

 

 

/suunniteltu 
annos 

Energia 
(kJ) 

Energia 
(kcal) 

Rasva 
(g) 

Tyydyttynyt 
rasva (g) 

Hiilihydraatit 
(g) 

Sokeri 
(g) 

Proteiini 
(g) 

Smoothiet 
(n=2) 

 

638 152,5 2,7 1,8 17,6 17,4 14 

Rahkat, 
raerahkat 

(n=5) 

 

608 147,1 0,8 0,42 19,4 18,8 11,8 

Piirakat, 
munakkaat 
(n=2) 

 

1182 283 21,9 6,0 10,6 1,3 11,3 

Puurot 

(n=3) 

841 201,7 1,0 0,5 36,3 25,3 10,4 

Kahvikakut 
(n=3) 

1365 326,3 15,5 6,4 34,4 17,4 11,3 
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5.2.2 Välipalojen hyväksyttävyys ja käytettävyys 
 

Välipalojen hyväksyttävyyttä ja käytettävyyttä selvitettiin lomakkeilla (liite 2 ja liite 3), jotka 

ovat olleet käytössä Fazerin aiemmin toteuttamassa PowerMeals-koti-ateriatutkimuksessa. 

Lomakkeella kartoitettiin muun muassa välipalojen makuun, ulkonäköön ja houkuttelevuuteen 

liittyviä tekijöitä sekä tutkittavien näkemyksiä annoskoosta arvosanoilla 1-5 (1=erittäin 

tyytymätön, 5=erittäin tyytyväinen). Tutkittavat saivat antaa myös vapaasti muita 

kommentteja. 

Kaikki välipalaryhmät saivat laajasti eri arvosanoja (taulukko 6). Myös tutkittavien antamissa 

muissa kommenteissa oli runsaasti vaihtelua. Kaikilla mittareilla parhaimmaksi koettiin 

piirakat ja munakkaat. Kokonaisuuden miellyttävyyttä tarkasteltaessa rahkat, raerahkat ja 

puurot saivat toiseksi eniten hyviä arvosteluja. Kokonaisuutta tarkasteltaessa smoothiet 

herättivät vähiten innostusta. 

 

     Taulukko 6. Välipalojen arviointi välipalaryhmittäin koottuna. Arviointiasteikko on välillä 1-5.  
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5.3 Ravinnonsaannin muutokset tutkimuksen aikana 

 

Interventio alku- ja loppupisteen ravintoaineiden saanneista tutkittiin energiaravintoaineiden 

saantia sekä kuidun saantia. Alkupisteellä tarkoitetaan ravinnonsaantia ennen tutkimusta, ja 

loppupisteellä tarkoitetaan 3. interventioviikkoa. Tiedot ravinnonsaannista kerättiin kaikilta 

tutkittavilta 3 vuorokauden ruokapäiväkirjojen avulla (liite 1).  

 

5.3.1 Proteiinin saannin muutokset 
 

Intervention yhtenä tarkoituksena oli selvittää, muuttaako proteiinipitoinen välipala vähän 

proteiinia (alle 1g/kg vuorokaudessa) saavien ikääntyneiden proteiinin saantia. Haastavan 

rekrytoinnin vuoksi kaikki tutkimuksesta kiinnostuneet otettiin mukaan tutkimukseen 

huomioimatta proteiinin saantia, mikäli muut sisäänottokriteerit täyttyivät. Proteiinin saantia 

tutkittiin permutaatiokovarianssianalyysilla. 

Tutkimuksen alussa ruokapäiväkirjojen perusteella laskettuna kontrolliryhmässä olevista 

henkilöistä 13 (76 %) sai proteiinia alle 1g/kg vuorokaudessa. Interventioryhmässä olevista 

henkilöistä puolestaan 6 (38 %) sai proteiinia alle 1g/kg vuorokaudessa. Niin ikään 

tutkimuksen alussa kontrolliryhmässä olevista henkilöistä 13 (76 %) sai proteiinia alle 1,2 g/kg 

vuorokaudessa, mutta interventioryhmän tutkittavista 8 (50 %) sai proteiinia alle 1,2 g/kg 

vuorokaudessa. Kuvassa 12 on esitetty tutkittavien proteiinin saanti ennen tutkimusta, ja 

kuvassa 13 on puolestaan esitetty tutkittavien proteiinin saanti tutkimuksen lopussa 

ruokapäiväkirjojen perusteella laskettuna. Kuvista 12 ja 13 voi havainnoida selvästi ryhmien 

sisällä olevan suuren hajonnan.  Kuvassa 14 on esitetty tutkittavien proteiinin saannin muutos 

tutkittavan kehonpainoa (kg) kohden. 
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Kuva 12. Tutkittavien proteiinin saanti ennen tutkimusta ruokapäiväkirjojen mukaan laskettuna. Katkoviiva kuvaa 
ikääntyneiden proteiininsaannin suosituksen alarajaa (1,2 g/kg vuorokaudessa). Kuvassa luottamusvälit laskettu 
käyttäen Bootstrap-menetelmää. 

 

 

Kuva 13. Tutkittavien proteiinin saanti tutkimuksen lopussa ruokapäiväkirjojen mukaan laskettuna. Katkoviiva 
kuvaa ikääntyneiden proteiininsaannin suosituksen alarajaa (1,2 g/kg vuorokaudessa). Kuvassa luottamusvälit 
laskettu käyttäen Bootstrap-menetelmää. 
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Kuva 14. Tutkittavien proteiinin saannin muutos tutkittavan kehonpainoa (kg) kohden ruokapäiväkirjojen 

perusteella laskettuna. Katkoviiva kuvaa ikääntyneiden proteiininsaannin suosituksen alarajaa (1,2 g/kg 
vuorokaudessa). 
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Taulukossa 7 on esitetty tutkimusryhmittäin erot proteiinin saannin muutoksessa (g/kg). 

Muutos sekä kontrolli- että interventioryhmässä oli 0,00 (95 % luottamusväli molemmissa          

-0,01 – 0,01). Tilastollista eroa ei ollut ilman vakiointia (p=0,81) eikä vakioinnin kanssa 

(p=0,57).  

 

                  Taulukko 7. Tutkittavien proteiinin saanti g/kg vuorokaudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keskiarvo SD 

Kontrolli Alussa 0,98 0,37 

 Lopussa 0,97 0,37 

Interventio Alussa 1,22 0,30 

 Lopussa 1,22 0,30 

Kaikki Alussa 1,10 0,35 

 Lopussa 1,09 0,35 
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5.3.2 Energian ja energiaravintoaineiden muutokset  
 

Taulukossa 8 on esitelty energiansaanti ja energiaravintoaineiden saanti interventioryhmittäin 

sekä intervention alku- että loppupisteessä. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisia eroja 

alkutilanteessa. Energiansaanti muuttui tilastollisesti merkitsevästi (p=0,048 ilman vakiointia 

ja p=0,050 lähtötilanteella vakioituna), mutta se ei vaikuttanut tutkittavien painon muutokseen 

tilastollisesti merkitsevästi tutkimuksen aikana. Tutkimuksen lyhyt kesto voi selittää tätä 

löydöstä.  

Interventioryhmän energiansaanti kasvoi hieman tutkimuksen aikana; ennen interventiota 

keskimääräinen energiansaanti oli 1892 kcal/vrk, ja tutkimuksen aikana energiansaanti oli 

keskimäärin 1980 kcal/vrk. Muutos oli tilastollisesti merkitsevä, mutta hyvin pieni. 

Kontrolliryhmän energiansaanti oli ennen tutkimusta keskimäärin 1911 kcal/vrk, ja 

tutkimuksen aikana energiansaanti oli keskimäärin 1772 kcal/vrk. 

Energiaravintoaineista rasvan ja hiilihydraattien saannissa ei tapahtunut tutkimuksen aikana 

tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Niin ikään ravintokuidun saanti ei muuttunut tilastollisesti 

merkitsevästi kummassakaan tutkimusryhmässä.  
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Taulukko 8. Energian, energiaravintoaineiden sekä ravintokuidun saannin muutokset tutkimuksen 

aikana.  

 Alkutilanne Muutos P-arvo 

 Kontrolli 

Ka  

(SD) 

Interventio 

Ka 

(SD) 

Kontrolli 

Ka  

(95 % lv) 

Interventio 

Ka  

(95 % lv) 

vakioi-

maton 

vakioitu* 

Energia (kJ) 8000 

(1721) 

7921 

(1566) 

-582 

(1281, 117) 

368 

(310, 1047) 

0,048 0,050 

Energia (kcal) 1911  

(411) 

1892  

(374) 

-139  

(306, 28) 

88  

(74, 250) 

0,048 0,050 

Proteiini (g) 71,7 

(16,4) 

84,0  

(18,6) 

1,1  

(-4,0, 6.2) 

2,4  

(-6,9, 11,8) 

0,79 0,43 

Rasva (g) 83,7  

(28,4) 

81,5  

(14,7) 

-6,2  

(-18, 5,9) 

4,6 

(-6,3, 1,5) 

0,17 0,16 

Tyydyttynyt 

rasva (g) 

26,2  

(10,2) 

27,7  

(7,1) 

-0,4  

(-5,5, 4,8) 

-0,4  

(-5,5, 4,8) 

0,99 0,84 

Hiilihydraatit 

(g) 

203  

(50) 

195  

(54) 

-17  

(-43—8) 

8  

(-10, 25) 

0,091 0,11 

Sokeri (g) 56,3 

(31,7) 

42,3  

(24,5) 

-1,4  

(-11,5—8,7) 

10,8  

(-0,4—21,9) 

0,094 0,14 

Ravintokuitu 

(g) 

24,8  

(8,1) 

22,9  

(6,2) 

-1,9  

(-4,7 — 1,0) 

3,2  

(-4,7—1,0) 

0,071 0,10 

*vakioitu lähtötilanteella. 
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6 Pohdinta 

 

Tutkimukseen pyrittiin rekrytoimaan 40 henkilöä, mutta rekrytoinnin haasteiden vuoksi 

tutkittavia saatiin rekrytoitua vain 34 henkilöä. Tutkittavista 30 oli naisia (88 %) ja miehiä 4 

(12 %), ja he olivat vähintään 65 vuotta täyttäneitä pääkaupunkiseudulla asuvia tutkimukseen 

vapaaehtoisesti ilmoittautuneita henkilöitä. Suurin haaste rekrytoinnissa oli tutkittavien 

haastatteluvaiheessa ilmi käynyt todennäköisyys saada jo riittävästi proteiinia ruokavaliostaan.   

Tutkimuksen interventiovaihe onnistui rekrytoinnin haasteista huolimatta hyvin, sillä kaikki 

tutkimusvälipalat saatiin aikataulussa jaettua tutkittaville ja kaikki tutkimuslomakkeet 

palautuivat suunniteltujen aikataulujen puitteissa. Kaikki tutkittavat pysyivät tutkimuksessa 

mukana alusta loppuun saakka. Yhden tutkittavan osalta tutkimuksen aikainen ruokapäiväkirja 

oli niin vajavainen, että häntä ei huomioitu analyyseissa. Täten ruokapäiväkirjat analysoitiin 

33 tutkittavalta.  

Tutkimuksessa pilotoitiin välipalojen eri tuotemuotoja ja niiden eri makuvariantteja. 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kehitellä kasvipohjaisia proteiininlähteitä yhdistelemällä 

ikääntyneiden ruokavalioon soveltuvia välipaloja. Välipalojen kehitystyön seurauksena saatiin 

tutkimukseen mukaan varsin monenlaisia välipaloja, vaikka kasvipohjaisten 

proteiininlähteiden osalta välipalojen kehitystä olisi pitänyt vielä jatkaa.  

Tutkimuksen tavoitteena oli lisäksi selvittää, muuttaako proteiinipitoinen välipala tutkittavien 

proteiinin saantia. Tutkimuksessa interventioryhmälle jaetuilla välipaloilla ei saatu kasvatettua 

tutkittavien proteiinin saantia. Todennäköisin selittävä tekijä tähän tulokseen oli tutkittavien jo 

aikaisempi riittävä proteiinin saanti. Esimerkiksi Steltenin ym. (2015) tutkimuksessa proteiinin 

saantia saatiin tutkittavilla kasvatettua, sillä tutkittavista suurin osa ei päässyt laskennalliseen 

proteiinin saantiinsa ennen tutkimusta. Samoin Beelenin ym. (2017) toteuttamassa 

tutkimuksessa proteiinin saantia saatiin kasvatettua interventioryhmässä, mutta myös tässä 

tutkimuksessa interventioryhmässä proteiinin saanti ei vastannut suosituksia ennen tutkimusta.   

Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää välipalojen hyväksyttävyyttä ja käytettävyyttä. 

Tutkittavien antamien vastausten mukaan parhaimmiksi välipaloiksi koettiin piirakat ja 

munakkaat. Kokonaisuuden miellyttävyyttä tarkasteltaessa rahkat, raerahkat ja puurot saivat 

myös hyviä arvosteluja. Vähiten innostusta herättivät smoothiet. Yksittäisistä välipalojen 

arvioinnissa käytetyistä mittareista parhaimmat pisteet tulivat välipalojen ulkonäöstä ja 

kokonaisuuden miellyttävyydestä.  
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6.1 Tutkittavat 

 

Tutkimukseen rekrytoitiin yhteensä 34 henkilöä, jotka olivat itsenäisesti asuvia yli 65-

vuotiaita. Tutkittavista naispuolisia henkilöitä oli 30 ja miespuolisia henkilöitä oli neljä. 

Kaikista tutkittavista ylivoimaisesti suurempi osa (88 %) oli naisia, ja näin epätasaisella 

sukupuolijakaumalla voi olla vaikutusta saatuihin tuloksiin. Kaikki tutkittavat suorittivat 

tutkimuksen loppuun asti, mutta yhden tutkittavan osalta tutkimuksen aikainen ruokapäiväkirja 

oli niin vajavainen, että häntä ei huomioitu tuloksissa. Ruokapäiväkirjat analysoitiin siten 

yhteensä 33 tutkittavalta.  

Tutkimusryhmät olivat melko homogeeniset iän ja koulutuksen suhteen. Interventioryhmän 

henkilöt olivat iältään keskimäärin 73-vuotiaita, ja kontrolliryhmän henkilöt keskimäärin 72-

vuotiaita. Interventioryhmässä koulutusvuosia oli kertynyt keskimäärin 14,4 vuotta, ja heistä 

korkeakoulututkinnon oli suorittanut 81 %. Kontrolliryhmässä koulutusvuosia oli kertynyt 

keskimäärin 15,6 vuotta, ja heistä korkeakoulututkinnon oli suorittanut 59 %. Tutkittavien 

painoindeksi oli kontrolliryhmässä keskimäärin 27,2 kg/m2 ja interventioryhmässä 

keskimäärin 25,9 kg/m2.  Tutkimuksen aikana painoindeksi ei muuttunut tilastollisesti 

merkitsevästi kummassakaan tutkimusryhmässä. Interventioryhmässä yksi tutkittava ilmoitti 

olevansa tupakoitsija, ja kontrolliryhmästä ei ollut yhtään tupakoitsijaa.  

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tutkimukseen oli tarkoitus rekrytoida vain sellaisia 

henkilöitä, joilla on selkeästi suositukset alittava proteiinin saanti (alle 1g/kg vuorokaudessa). 

Tutkittavien rekrytointi oli haastavaa, joten kaikki tutkimuksesta kiinnostuneet saivat 

osallistua, mikäli muut sisäänottokriteerit täyttyivät. Rekrytoinnin haasteiden vuoksi 

tutkimusjoukko oli varsin kirjavasti koottu; osa oli tullut mukaan Munkin Seudussa olleen 

lehti-ilmoituksen perusteella ja osa oli saanut tiedon erilaisista sähköpostituslistoilta. 

Rekrytoinnissa hyödynnettiin myös tutkijoiden omia kontakteja työpaikoilla. Rekrytoinnissa 

kokeiltiin Protein Screener 55+ -työkalua, jonka on tarkoitus havaita korkeassa 

proteiinialiravitsemusriskissä olevat henkilöt (Wijnhoven ym. 2018). Työkalu on 

internetpohjainen sovellus, jossa kartoitetaan kymmenen kysymyksen avulla henkilön riskiä 

kärsiä riittämättömästä proteiinin saannista. Työkalu on kätevä tilanteissa, joissa tutkittavia on 

runsaasti saatavilla, ja täytyy nopeasti selvittää suurimmassa vähäisen proteiinin saannin 

riskissä olevat henkilöt. Tämäntyyppiseen tutkimukseen, jossa tarvitaan tarkempaa tietoa 

henkilön proteiinin saannista, se ei täysin sovellu. Kysymyksissä ei huomioida monia 
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suomalaisen ruokavalion tärkeitä proteiinin saannin lähteitä, sillä työkalu on kehitetty 

Alankomaissa. Työkalu on kuitenkin hyvin helppokäyttöinen ja nopea, joten sen 

hyödyntäminen suuremmissa tutkimuksissa ja seulonnoissa on perusteltua.  

Tutkittavat satunnaistettiin kahteen eri ryhmään yrityksen ulkopuolisen tilastotieteilijän 

toimesta. Satunnaistamisessa huomioitiin vain tutkittavien sukupuoli. Satunnaistaminen 

suoritettiin ennen tietoa tutkittavien ruoankäytöstä. Tutkimuksen aihe saattoi houkutella 

mukaan henkilöitä, jotka ovat tavanomaista kiinnostuneempia ruoasta, ravitsemuksesta ja 

hyvinvoinnista. Moni tutkittavista toi suullisesti esiin tavoitteensa painonpudotukselle ja             

-hallinnalle, mikä saattaa indikoida tutkimusjoukon lievästä valikoitumisesta 

terveystietoisemmasta joukosta.  Lisäksi tutkimuksessa vaadittu mahdollisuus käydä kaksi 

kertaa viikossa TestEAT-ravintolassa saattoi sulkea pois fyysisesti vähemmän aktiiviset 

henkilöt, jotka muutoin olisivat saattaneet sopia tutkimukseen.  
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6.2 Välipalat  

 

Tutkimuksessa pilotoitiin välipalojen eri tuotemuotoja ja niiden eri makuvaihtoehtoja. 

Tutkimusvalmisteet olivat Fazer Group ja Fazer Food Service Oy:n yhteistyössä kehittämiä 

välipalainnovaatioita. Välipaloja kehitettiin aluksi noin 30, joista Fazer Food Services Oy:n 

Tuotekehitys ja gastronomia -tiimissä valittiin tutkimukseen testattavaksi 15 kappaletta. 

Välipalojen proteiinin laadun osalta tehtiin laskelmia, mutta niitä ei esitetä tässä 

tuotekehityssalaisuuden vuoksi. Tutkimuksen välipaloihin sisällytettiin vain kasvi- ja 

maitopohjaisia välipaloja. Jokainen välipala sisälsi 10-15 grammaa proteiinia. Tämä määrä 

proteiinia on samaa suuruusluokkaa kuin aiemmin vastaavanlaisissa tutkimuksissa on käytetty 

(Beelen ym. 2017; Nykänen ym. 2018). 

Ennen tutkimusta välipalat lähetettiin säilyvyystesteihin yrityksen ulkopuoliseen 

tutkimuslaboratorioon, sillä välipaloille tulee taata kolmen vuorokauden säilyvyys (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2006). Osassa tutkimusvälipaloista oli uudenlaista 

kasviproteiinikomponenttia, ja nämä tuotteet eivät läpäisseet säilyvyystestiä. Nämä välipalat 

vaihdettiin maitopohjaisiin tuotteisiin, joiden säilyvyys pystyttiin takaamaan. Tämä aiheutti 

suunniteltua kapeamman valikoiman tutkimusvälipaloissa. Välipalojen tuotemuodot valittiin 

kuitenkin mahdollisimman vaihteleviksi ja ikääntyneille henkilöille sopiviksi. Tutkimuksessa 

välipaloja arvioitiin sekä lyhyemmällä päivittäisellä kyselyllä, joka sisälsi asteikon 1-5 (liite 2) 

että pidemmällä viikottaisella kyselyllä, joka sisälsi avoimia kohtia (liite 3).  

Voimavälipalat-tutkimuksessa pilotoidut välipalat olivat melko samantyyppisiä kuin aiemmin 

ikääntyneillä toteutetuissa tutkimuksissa on käytetty. Esimerkiksi Nykäsen ym. (2018) 

toteuttamassa satunnaistetussa, kontrolloidussa ikääntyneillä toteutetulla tutkimuksessa 

välipalat olivat runsasproteiinisia maitotuotteita ja energiatäydennettyjä marjavälipaloja. 

Tutkittavat saivat vastata kapeammalla asteikolla kuin Voimavälipalat-tutkimuksessa, sillä 

asteikko oli yhdestä kolmeen. Kaikki Nykäsen ym. (2018) tutkimukseen osallistuneet 

tutkittavat olivat valmiita myös jatkossa syömään vastaavia välipaloja, ja tuotteet koettiin 

maistuviksi ja helposti ruokavalioon sisällytettäviksi. Lisäksi Nykäsen ym. (2018) tutkimuksen 

mukaan säännöllinen runsasproteiinisten maitotuotteiden ja energiatäydennettyjen 

marjavälipalojen käyttö oli hyvä tapa lisätä tutkittavien päivittäistä energian-, proteiinin-, 

tyydyttymättömien rasvahappojen saantia sekä kuidun ja vitamiinien saantia. Tärkeä seikka 
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huomioida Nykäsen ym. tutkimuksessa oli kuitenkin se, että proteiinin tai muiden 

ravintoaineiden saantia ei raportoitu.  

Steltenin ja kumppaneiden (2015) toteuttamassa interventiotutkimuksessa välipalat olivat 

runsasproteiinisia jogurtteja ja leipiä. Tutkimuksessa tutkittiin näiden tuotteiden vaihtamista 

ikääntyneiden ruokavalioon vastaavien tavanomaisten tuotteiden sijaan. Myös tässä 

tutkimuksessa keskityttiin tutkittavien ravitsemustilaan, mutta välipalojen käytettävyyttä 

arvioitiin niiden menekin avulla. Menekin avulla tarkasteltuna tutkittavat kokivat nämä 

runsasproteiiniset tuotteet käytettäviksi. Positiivista Steltenin ym. mukaan oli myös se, etteivät 

välipalat vaikuttaneet muuhun ruoankäyttöön kielteisesti, kuten tutkijat olivat olettaneet 

proteiinin aiheuttaman kylläisyysvaikutuksen takia. Steltenin ym. tutkimukseen osallistuneet 

olivat kuitenkin selkeästi erilaisessa ravitsemustilassa kuin Voimavälipalat-tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt, sillä suurin osa tutkittavista (85 %) ei päässyt laskennalliseen energian- 

eikä proteiinin saantiinsa. Stelten ym. saivatkin interventioryhmän proteiinin saantia 

kasvatettua keskimäärin 16,6 g vuorokaudessa, mikä oli varsin runsas muutos niin vähäisellä 

muutoksella ruokavaliossa.  

Voimavälipalat-tutkimuksen tutkimusvälipalat olivat siinä mielessä erinomaisia, että ne on 

helppo vaihtaa ikääntyneiden ruokavaliossa muihin vastaaviin tuotteisiin. Lisäksi ne ovat 

hinnaltaan monien ikääntyneiden arkeen sopivia. Yleisimmät allergeeneja (kuten kala, 

pähkinät) sisältävät tuotteet jätettiin pois, jotta välipalat sopisivat mahdollisimman monelle. 

Toisaalta välipalat sisälsivät jonkun verran sokeria ja tyydyttynyttä rasvaa (noin 36,8 % 

kaikesta rasvasta), mikä ei välttämättä ole toivottua ikääntyneidenkään ruokavaliossa. Jatkossa 

tällaisen tutkimuksen aikataulua kannattaisi suunnitella väljemmäksi, jotta voidaan tarvittaessa 

kehittää vielä lisää tuotteita.  

Fazer Groupin, Fazer Food Services Oy:n ja Porin Perusturvan yhteistyössä toteuttaman 

PowerMeals-tutkimuksen tuloksissa ei julkaistu välipalojen keskimäärin saamia arvosanoja, 

joten vertailukohtaa arviointilomakkeiden validiteetista on haastava arvioida.  Voimavälipalat-

tutkimuksessa tutkittavat saivat arvioida välipaloja sekä päivittäisellä (liite 2) että viikottaisella 

lomakkeella (liite 3), jossa tuli vastata avoimiin kysymyksiin välipalojen miellyttävyydestä. 

Voimavälipalat-tutkimuksessa tutkittavat suhtautuivat myönteisesti kehitettyihin välipaloihin, 

mikä on linjassa esimerkiksi Grasson ym. (2019) toteuttamassa tutkimuksessa ikääntyneiden 

näkemyksistä proteiininlähteistä. Grasson ym. tutkimuksessa kuitenkin kysyttiin myös 

näkemyksiä uudemmista toteutetuista proteiininlähteistä, kuten hyönteisiin perustuvista 
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proteiininlähteistä, joita ikääntyneet eivät pitäneet lähellekään yhtä hyväksyttävinä 

vaihtoehtoina kuin esimerkiksi maitopohjaisia ja kasvipohjaisia proteiininlähteitä.  

 

6.3. Ravintoaineiden saanti 

 

6.3.1 Ruokapäiväkirjan luotettavuus ruoankäytön tutkimusmenetelmänä  

 

Tutkittavien ruoankäyttöä tutkittiin kahdella kolmen päivän ruokapäiväkirjalla. Ennen 

tutkimusta kerätyllä ruokapäiväkirjalla mitattiin tutkittavien tavanomaista ruokavaliota. 

Tutkimuksen aikana kerätyllä ruokapäiväkirjalla mitattiin tutkittavien ruokavalion muutosta 

tavanomaiseen. Oikein ja tarkasti täytetty ruokapäiväkirja mittaa tavanomaista ruokavaliota 

luotettavasti, mutta ruokapäiväkirjan täyttäminen tarkasti käytettyjen ruokien tietojen ja 

määrien suhteen vie paljon aikaa ja vaatii täyttäjältä motivaatiota (Baranowski, 2013).  

Tässä tutkimuksessa tutkittavat ohjeistettiin ruokapäiväkirjojen täyttämiseen sekä suullisesti 

että kirjallisesti, jotta tiedot ruoankäytöstä saataisiin mahdollisimman tarkasti. Tutkittavia 

pyydettiin kirjaamaan tiedot kahdelta arkipäivältä ja yhdeltä viikonlopun päivältä. 

Interventioryhmän tutkittavia pyydettiin täyttämään tutkimuksen aikainen ruokapäiväkirja 

sellaisina päivinä, jolloin he nauttivat tutkimusvälipalan. Tutkittavia pyydettiin täyttämään 

ruokapäiväkirja heti ruokailun yhteydessä, sillä tutkimusten mukaan ruoankäytön muistelu 

jälkikäteen johtaa keskimäärin 20 %:n aliraportointiin ruoankäytössä (Baranowski, 2013). 

Ruokapäiväkirjaan oli pyydetty kirjaamaan ruoka-aine ja sen määrä, aterian nimi sekä ruoan 

valmistustapa. Määrän sai ilmoittaa joku punnittuna, talousmittoina tai kuvaillen (esimerkiksi 

keskikokoinen omena). Ruokapäiväkirjat olivat täytetty todella asiallisesti ja tarkasti, ja 

tutkittavat saivat olla epäselvissä tilanteissa yhteydessä tutkijaan.  

Tässä tutkimuksessa tutkittavat olivat tunnollisia ja motivoituneita ruokapäiväkirjan täyttäjiä, 

mahdollisesti koska he olivat eläkeläisiä ja vapaaehtoisesti tutkimukseen osallistuneita 

henkilöitä. Moni tutkittavista kertoi aiemmin olleensa jossakin tutkimuksessa mukana, jolloin 

lomakkeiden täyttäminen oli heille jo entuudestaan tuttua. Lisäksi tutkittavat tiesivät saavansa 

henkilökohtaista palautetta ruoankäytöstään ruokapäiväkirjojen perusteella tutkimuksen 

jälkeen, mikä saattoi lisätä heidän motivaatiotaan täyttää päiväkirjat asiallisesti. 
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Ruokapäiväkirjat tallennettiin ROP-reseptityökaluohjelmaan, joka käyttää Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää Fineli-koostumustietokantaa. Fineli-tietokantaan on koottu 

tietoa suomalaisten ja Suomessa käytettävien elintarvikkeiden keskimääräisestä 

ravintoainekoostumuksesta (THL, 2019). Elintarviketietokannasta löytyy yli 4000 

elintarviketta ja 55 ravintotekijää (THL, 2019). ROP-ohjelman käyttö oli perusteltua, sillä 

tutkimusvälipalojen reseptit oli tallennettu jo aiemmin ohjelmaan. Lisäksi tutkittavat saivat 

käydä lounaalla Fazerin ravintoloissa, jolloin ROP-ohjelman avulla oli helppo tarkastaa 

tutkittavien nauttimat lounasreseptit järjestelmästä. Jos annoskoko oli ilmoitettu kuvaillen, 

tallennettiin tietokannan mukainen keskimääräinen annos.  

Ruokapäiväkirjojen tallennuksessa oli joitakin haasteita ja mahdollisesti täten virhelähteitä, 

sillä päiväkirjojen tallentajat joutuivat tulkitsemaan merkintöjä ja tekemään välillä 

kompromisseja. Tässä tutkimuksessa päiväkirjoja tallensi kaksi ihmistä, ja lopuksi toinen 

tallentaja tarkasti kaikki tallennetut tiedot erityisesti ruoka-aineita ja annoskokoja silmällä 

pitäen. Jo ennen tallennusta oli luotu yhteinen säännöstö tallennusta varten. Lisäksi kaikki 

ennen tutkimusta saadut ruokapäiväkirjat tarkistettiin ylimääräisen kerran mahdollisen 

järjestelmäongelman takia. Tutkittavien itse valmistamia ruokia varten pyrittiin löytämään aina 

mahdollisimman lähellä oleva resepti, ja mikäli mahdollista resepti valittiin järjestelmän 

Hoiva-resepteistä, joita käytetään ikääntyneille suunnatuissa ruokapalveluissa.   

 

6.3.2 Proteiinin saanti 

 

Alun perin tutkimukseen oli tarkoitus rekrytoida vain sellaisia henkilöitä, joilla on selkeästi 

suositukset alittava proteiinin saanti (alle 1g/kg vuorokaudessa). Tutkittavien rekrytoinnin 

haasteiden vuoksi kaikki tutkimuksesta kiinnostuneet saivat osallistua, mikäli muut 

sisäänottokriteerit täyttyivät. Tässä tutkimuksessa tutkittavat saivat proteiinia ruokavaliostaan 

enemmän kuin ennalta olisi kirjallisuuden perusteella voinut olettaa. Tutkittavat saivat 

proteiinia sekä eläin- että kasviperäisistä proteiininlähteistä. Interventioryhmässä tutkittavat 

saivat proteiinia ennen tutkimusta keskimäärin 1,22 g/kg/vrk, ja tämä määrä pysyi 

muuttumattomana tutkimuksen aikana.  Kontrolliryhmässä tutkittavat saivat proteiinia ennen 

tutkimusta keskimäärin 0,98 g/kg vuorokaudessa, ja tämä määrä pieneni hyvin vähän 

tutkimuksen aikana, jolloin saanti oli keskiarvollisesti 0,97 g/kg vuorokaudessa.  Kaikkien 

tutkittavien proteiinin saanti oli keskimääräisesti absoluuttisesti mitattuna 71,7 - 84 gramman 

välillä, mikä vastasi tutkittavien osuutta energiansaannista 15,0 -17,8 %. Muutos proteiinin 
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saannille sekä kontrolli- että interventioryhmässä oli 0,00, ja tilastollista eroa ei ollut ilman 

vakiointia (p=0,81) eikä vakioinnin kanssa (p=0,57) (vakiointi alkutilanteella).   

Tulokset tässä tutkimuksessa ikääntyneiden proteiinin saannista olivat melko vastaavat kuin 

esimerkiksi Kunvikin ym. (2017) toteuttamassa tutkimuksessa. Kyseisessä aineistossa 

tutkimuksen kohteena olivat suomalaiset omaishoitajat, joiden ravitsemustilaa ja proteiinin 

saantia selvitettiin poikkileikkaustutkimuksessa. Tutkittavien keski-ikä oli 73,7 vuotta           

(SD 6,2 vuotta), mikä vastasi hyvin Voimavälipalat-tutkimuksen tutkittavien keskimääräistä 

ikää (72,5 vuotta). Kunvikin ym. tutkittavien keskimääräinen proteiinin saanti oli 69,2 g 

vuorokaudessa (SD 17,9 g), mikä tarkoitti energiansaannista keskimäärin 17,4 % osuutta       

(SD 3,1 E%). 

Beelenin ym. (2017) toteuttamassa tutkimuksessa ikääntyneiden proteiinin saanti oli 

pienempää kuin tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa saatiin interventioryhmän tutkittavien 

proteiinin saantia kasvatettua 11,8 g, mikä vastasi lisäystä 0,16 g/kg vuorokaudessa. Hyvää 

tulosta selittää kuitenkin tutkittavien heikompi ravitsemustila alussa, sillä tutkittavat saivat 

interventioryhmässä keskimäärin proteiinia 1,06 g/kg vuorokaudessa. 

Tässä tutkimuksessa ennakoitua suurempaa proteiinin saantia saattoi selittää usea eri tekijä. 

Tutkittavat olivat todella hyväkuntoisia ja aktiivisia ikääntyneitä, jotka myös nauttivat usein 

aterioita kodin ulkopuolella. Moni tutkittavista oli juuri eläköitynyt, mutta heillä saattoi olla 

vielä tapana käydä (henkilöstö)lounasravintolassa syömässä tukevampi lounas. Osa oli saanut 

ravitsemuksellista neuvontaa esimerkiksi aiemman työterveyshuollon, järjestötoiminnan ja 

harrastusten parissa. Interventioryhmän proteiinin saanti ei mahdollisesti kasvanut heidän 

hyvän lähtötilanteensa vuoksi; monen ruokavaliossa tutkimuksessa saatu välipala korvasi 

oman välipalan.  
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6.3.3 Muiden ravintoaineiden saanti 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittavat saivat energiaa ja energiaravintoaineita ruokavaliostaan 

enemmän kuin ennalta olisi kirjallisuuden perusteella voinut olettaa. Tutkimuksessa eri 

ryhmien välillä ei ollut tilastollisia eroja alkutilanteessa energian ja energiaravintoaineiden 

saannissa.  

Energiansaanti muuttui kuitenkin ryhmissä tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo 0,048). 

Interventioryhmän energiansaanti kasvoi hieman tutkimuksen aikana; ennen interventiota 

keskimääräinen energiansaanti oli 1892 kcal/vrk, ja tutkimuksen aikana energiansaanti oli 

keskimäärin 1980 kcal/vrk. Muutos oli tilastollisesti merkitsevä, mutta hyvin pieni. 

Kontrolliryhmän energiansaanti puolestaan pieneni, sillä se oli ennen tutkimusta keskimäärin 

1911 kcal/vrk, ja tutkimuksen aikana keskimäärin 1772 kcal/vrk.  

Energiaravintoaineista rasvan ja hiilihydraattien saannissa ei tapahtunut tutkimuksen aikana 

tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Interventio- ja kontrolliryhmät olivat melko 

homogeenisia näiden suhteen, sillä interventioryhmän rasvan saanti oli aluksi keskimäärin  

81,5 g/vrk, kontrolliryhmän rasvan saanti oli aluksi keskimäärin 83,7 g/vrk. Tyydyttyneen 

rasvan saanti oli ennen tutkimusta interventioryhmässä keskimäärin 27,7 g/vrk ja 

kontrolliryhmässä keskimäärin 26,2 g/vrk.  

Myöskään hiilihydraattien saannissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia 

tutkimuksen aikana. Interventioryhmän keskimääräinen hiilihydraattien saanti oli ennen 

tutkimusta 195 g/vrk, ja kontrolliryhmässä vastaavasti 203 g/vrk.  
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6.4 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

 

Tämän tutkimuksen ehdoton vahvuus oli tutkittavien sitoutuminen tutkimukseen. Kaikki 

tutkimukseen osallistuneet henkilöt osallistuivat sekä alku- että loppumittauksiin, ja palauttivat 

säntillisesti pyydetyt lomakkeet. Tutkittavia oli voimalaskelman mukaan riittävästi, mutta 

selkeästi isommalla otoksella tutkimustuloksista olisi saanut kattavammat ja mahdollisesti 

myös enemmän yleistettävät.  

Vahvuus tutkimuksessa oli se, että välipalojen osalta saatiin paljon arvokasta tietoa siitä, mitkä 

tuotteet koetaan hyväksyttäviksi ja käytettäviksi. Samoin tietoa esimerkiksi ikääntyneiden 

näkemyksistä välipalojen sopiviksi hinnoiksi saatiin. Tutkimusvälipalat olivat helpommin 

adaptoitavissa tutkittavien ruokavalioon kuin esimerkiksi kliiniset täydennysravintovalmisteet 

ja nautintavalmiit kliiniset täydennysravintovalmisteet. Tulevaisuudessa osa 

tutkimusvälipaloista nähdään jo ainakin yhden ison kaupungin kotiateriapalvelussa.   

Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää ruokapäiväkirjojen laatua sekä tutkittavien tapaamista 

kaksi kertaa viikossa tutkimusaikana. Ruokapäiväkirjat oli täytetty hyvin tarkasti, ja 

tutkittavien matalan kynnyksen mahdollisuus olla yhteydessä tutkijaan epäselvissä tilanteissa 

paransi lomakkeiden luotettavuutta. Lisäksi ruokapäiväkirjojen tallennuksen tarkastamisesta 

oli vastuussa vain yksi henkilö, mikä yhtenäisti ruokapäiväkirjojen tallentamista. Esimerkiksi 

Beelenin ym. (2017) tutkimuksessa tutkijat kokivat heidän jatkuvan läsnäolonsa vaikuttavan 

tutkittavien ruoankäyttöön, mitä ei tässä tutkimuksessa havaittu.  

Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää tutkimusjoukon valikoituneisuutta liian 

hyväkuntoisiin ikääntyneisiin, jotka eivät välttämättä hyödy niin paljon proteiinipitoisista 

välipaloista toisin kuin esimerkiksi kotihoidon piirissä asuvat. Samoin tutkimuksen kohtalaisen 

pientä otosta ja lyhyttä kestoa voidaan pitää heikkoutena.  

Tutkimusasetelmana käytetty satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus oli toimiva 

tietyiltä osin, kuten proteiinin saannin vertailemiseen tutkimusryhmien välillä. 

Tutkimusasetelma ei ollut ideaalein vastaamaan aukottomasti välipalojen kehitystyöhön 

liittyviin kysymyksiin.   
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6.5 Tulosten yleistettävyys 

 

Tutkimuksiin osallistuvat ihmiset ovat yleensä muuta väestöä terveempiä ja varsinkin 

vapaaehtoisuuteen perustuva tutkimukseen osallistuminen saattaa vääristää 

tutkimuspopulaation yleistettävyyttä muuhun väestöön (Hulley ym. 2013). Tutkittavien 

rekrytoinnissa tutkija joutuu kuitenkin tasapainoilemaan tutkimuksen tavoitepopulaation ja 

käytännössä saatavilla olevien tutkittavien välillä (Hulley ym. 2013). Tällainen 

tutkimuspopulaatiossa ilmenevä valikoitumisharha voi vaikuttaa tuloksien yleistettävyyteen 

muuhun väestöön.  

Tämän Voimavälipalat-tutkimuksen tutkittavien ruoankäyttöä ei voida yleistää koskemaan 

kaikkia saman ikäryhmän henkilöitä Suomessa. Tutkimus kuvaa tätä tutkimuspopulaatiota, ja 

heidän ruoankäyttöään. Tutkittavien näkemyksiä tutkimusvälipaloista voidaan toki varovasti 

laajentaa koskemaan muiden saman ikäluokan henkilöitä. Tutkimuksessa saatuja tietoja 

välipalojen kehittelystä sekä tutkittavien näkemyksiä välipaloista voidaan kuitenkin hyödyntää 

jatkotutkimusten pohjana.  
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6.6 Tulosten merkitys ja jatkoideat 

 

Tutkimusaiheena ikääntyneiden ravitsemus on kansanterveydellisesti ja yhteiskunnallisesti 

tärkeä aihe, erityisesti nyt kun väestömme ikääntyy. Kapeammin rajattu aihe välipalojen 

merkitys ikääntyneiden ruokavaliossa on hyvin mielenkiintoinen, ja tulevaisuudessa aihetta 

tutkittanee vielä tarkemmin lisää yksilön terveydenkin näkökulmasta.  

Tämän tutkimuksen toteuttaminen opetti todella paljon käytännön tutkimustyöstä ja 

tutkimuksen toteuttamisesta. Pro gradu -työn tekijänä sain nähdä ja kokea kaikki 

interventiotutkimuksen vaiheet alkaen tutkimuksen hahmottelusta ja suunnittelusta päättyen 

tutkimuksen tulosten analysointiin ja raportointiin. Erityisesti tutkimuksen teossa mukavaa oli 

tutkittavien kanssa tehty yhteistyö, joka päättyi tutkittaville annettuun palautteeseen heidän 

ruoankäytöstään. Samoin välipalojen kehittäminen oli todella antoisaa.  

Tutkimuksen toteutus ja etenkin tulosten analysointivaihe paljastivat, että tällaisen tutkimuksen 

suunnittelussa on jatkossa kehitettävää. Tällaisen tutkimuksen suunnittelu kannattaa aloittaa 

selkeästi väljemmällä aikataululla. Tutkimuksen asetelman ja tutkimuksessa käytettyjen 

metodien tulisi vastata tutkimuskysymyksiin.  

Voimavälipalat-tutkimukselle haettiin Helsingin ja Uudenmaan hoitopiirin Eettisen 

lautakunnan lausunto. Myös tulevaisuudessa toteutettaville tutkimuksille tulee hakea eettinen 

lausunto, ja hakemuksen tekemiseen ja sen käsittelyyn tulee varata runsaasti aikaa.  

Välipalojen kehitystyöhön tulee varata runsaasti aikaa mahdollisten yllätysten varalle. Niin 

ikään tutkittavien rekrytointiin tulee varata paljon aikaa, jotta kaikki sisäänottokriteerit 

täyttäviä henkilöitä saadaan riittävästi mukaan tutkimukseen. Tutkittavien etsimiseen täytyy 

myös varata aikaa, jotta löydetään juuri se joukko, jotka hyötyvät tällaisista välipaloista. 

Protein Screener 55+ -työkalun käyttö rekrytoinnissa on perustelua, mikäli tutkittavia on 

todella runsaasti saatavilla, ja tulee nopeasti kartoittaa mahdollisimman potentiaaliset 

tutkittavat. Mikäli tutkittavia on saatavilla vähemmän, järkevämpi kartoituskeino lienee 

kolmen vuorokauden ruokapäiväkirja.  

Tutkimusasetelmana voisi hyödyntää esimerkiksi niin kutsuttua crossover-asetelmaa, jotta 

jokainen tutkittava toimisi omana verrokkinaan. Tällaisen välipalatutkimuksen toteuttamisessa 

voisi myös yhdistää ravitsemusneuvontaa etenkin ravitsemuksellisesti heikommassa asemassa 

oleviin tutkittaviin.   
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Erityisen mielenkiintoinen tutkimus voisi olla toteuttaa välipalatutkimus, jossa samaan 

välipalaan vaihdetaan proteiinikomponenttia ja hyväksyttävyyttä ja käytettävyyttä testataan 

näiden välipalojen välillä. Samoin tutkimuksen asetelmassa voisi pohtia tarjottavien lounaiden 

osuutta, sillä Voimavälipalat-tutkimuksessa tarjotut buffet-lounaat saattoivat vääristää 

tutkittavien tavanomaista ruoankäyttöä. Samoin tutkimuksen toteuttaminen vastaavilla 

välipaloilla eri väestöryhmissä voisi olla kiintoisaa. 
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7 Johtopäätökset 

 

Voimavälipalat-tutkimuksen kohteeksi valittiin kotona asuvat hyväkuntoiset eläkeläiset, joilla 

oli mahdollisuus käydä kaksi kertaa viikossa Munkkiniemessä TestEAT-ravintolassa. 

Voimavälipalat-tutkimus rajattiin koskemaan yli 65-vuotiaita, koska tutkimuksessa oltiin 

kiinnostuneita ikääntyneille kehitettyjen välipalojen hyväksyttävyydestä ja käytettävyydestä. 

Tutkimus rajattiin koskemaan välipaloja, joissa on käytetty kasvi- ja maitopohjaisia 

proteiininlähteitä.  

Tämän pro gradu -työn tavoitteena oli tarkastella, saadaanko yli 65-vuotiailla tutkittavilla 

proteiinin saantia lisättyä välipalainnovaatioiden avulla. Tavoitteena oli myös tarkastella sitä, 

voidaanko kasviproteiineja yhdistämällä kehittää proteiinin laadun ja määrän osalta 

täysipainoinen ikäihmisille soveltuva proteiinivälipala. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin 

selvittää, minkälaiset proteiinia sisältävät välipalatuotteet koetaan käytettävyydeltään ja 

hyväksyttävyydeltään sopiviksi ikäihmisten ruokavaliossa.  

Tämä tutkimus paljasti, että kasvipohjaisia proteiineja yhdistämällä on mahdollista kehittää 

proteiinin laadun ja määrän osalta täysipainoinen ikäihmisille soveltuva proteiinivälipala, 

mutta kehitystyötä tuotteiden säilyvyyden kannalta tulee tulevaisuudessa jatkaa. 

Tutkimuksessa saatiin selville, että välipalat, jotka koetaan käytettävyydeltään ja 

hyväksyttävyydeltään sopiviksi ikäihmisten ruokavaliossa, ovat varsin perinteisiä tuotteita, 

kuten erilaiset piirakat ja munakkaat. Vähiten innostusta herättivät välipalainnovaatioista tässä 

tutkimuksessa smoothiet.  

Tässä tutkimuksessa ei saatu tilastollisesti merkitseviä eroja yli 65-vuotiaiden proteiinin 

saannin lisäämiseen välipalainnovaatioiden avulla. Tulokseen saattoi vaikuttaa tutkittavien 

valikoituneisuus sellaisiin henkilöihin, jotka saavat riittävästi proteiinia ruokavaliostaan ja 

jotka kiinnittävät huomiota ruokavalionsa laatuun. 

Tulevaisuudessa vastaavanlainen tutkimus olisi hyödyllisintä toteuttaa ravitsemuksellisesti 

heikommassa asemassa olevien ikääntyneiden joukossa. 
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Liite 2 

 

 

 

 

Voimavälipalat-tutkimus     
                                                                                                                    PVM:_________________  

VÄLIPALA:   

  1  
(Erittäin 
tyytymätön)   

2 
(Tyytymätön)   

3   
(Ei 
tyytyväinen 
eikä 
tyytymätön)  

4 
(Tyytyväinen)  

5   
(Erittäin 
tyytyväinen)  

Maku            

Ulkonäkö            

Rakenne            

Houkuttelevuus            

Monipuolisuus            

Annoskoko            

Kokonaisuuden 
miellyttävyys  

          

  
  
Vapaat kommentit välipalasta:   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
  

Palauta lomake 30.9. mennessä TestEAT-kahvilan “Voimavälipalat”-
postilaatikkoon.  
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Liite 3 

 

 

Voimavälipalat-tutkimus                                                                  Välipalojen arviointi     
  
1.Söittekö pääosin kaikki tarjotut välipalat?  
  
__________________________________________________________________________________
  
  
2. Mikäli jätitte osan syömättä, oliko siihen jokin erityisen syy?  
  
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________
  
  
3. Mihin aikaan söitte yleensä välipalan?  
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________
  
  
4.Voisitteko syödä jatkossakin vastaavanlaisia välipaloja?  
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________
  
  
  
5.Mitä toivoisitte lisää valikoimaan?  
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________
  
  
  
6. Oliko joukossa erityisen mieluisia välipaloja? Mikä tuotteessa miellytti?  
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________
  
  
 7.Mikä olisi sopiva hinta vastaavanlaisille välipaloille?  
  
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________
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8.Kuvaa mahdollisia puutteita ja toisaalta vahvuuksia.   
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________
9.Mitä muutosehdotuksia sinulla on?     
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________
10. Söitkö välipalan muiden syömiesi ruokien lisäksi vai korvasiko se mielestäsi jonkun muun aterian?  
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________
  
  

Palauta lomake 4.10. mennessä TestEAT-kahvilan “Voimavälipalat”-
postilaatikkoon.  

  
 


