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Uudet lapsiperheiden ruokasuositukset 
Kommentit Syödään yhdessä –ruokasuosituksiin lapsiperheille 
Lastenruokateollisuusyhdistys antaa omat lausuntonsa alan spesiaaliasiantuntemustaan hyödyntä-
en. 

 
1. Ruoka osana elämäntapaa       
       
Yleistä  
 
Elintarviketeollisuusliitto ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida uusia lapsiperheiden ruokasuosi-
tuksia. Ruokasuosituksissa on nyt hienosti näkyvissä mm. ruokailo, ruokavalion kokonaisuus, mo-
niarvoisuus, suvaitsevaisuus, kannustavuus sekä tiedeperusteinen lähestymistapa. Suosituksissa on 
onnistuneesti nostettu esiin havainnollisia esimerkkejä, kuinka käytännössä tehdä pakkausmerkintö-
jen avulla terveyttä tukevia elintarvikevalintoja.  
 
Eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien suomalaisten hyvän terveyden ja monipuolisen ruokavali-
on edistämiseksi tarvitaan suosituksia ja monen tahon hyvää ja laajaa yhteistyötä. Elintarviketeolli-
suus on tärkeässä roolissa lapsiperheiden terveyden edistämisessä ja ruokavalion monipuolistami-
sessa tarjoamalla elintarvikkeita eri ruokatilanteisiin mielihyvää ja ruokailoa unohtamatta. Suositukset 
luovat puitteet tuotekehitykselle sekä hyvää ravitsemusta edistävälle kuluttaja- ja ammattilaisviestin-
nälle. 
 
Suosituksissa asioita käsitellään monipuolisesti, mutta lähestymistapaa voisi paikoin tarkistaa myön-
teisemmäksi sen sijaan, että asioita esitetään kiellon tai vaaran kautta. Ruokailuun ja syömiseen 
tulee liittää ilo. 
 
On erittäin hyvä, että kokonaisuudessa käsitellään lapsiperheen, vanhempien, raskaana olevan sekä 
eri-ikäisten lasten ravitsemusta. Viestinnällisesti kokonaisuuden esittäminen on melko haasteellista. 
Erityisesti luvussa 2 Terveyttä edistävä syöminen kaipaisi selvennystä muun muassa siitä, mikä ruo-
ka on turvallista, ja mikä asia on tarkoitettu aikuisille ja mikä lapsille. Hyvät asiat ovat vaarassa kät-
keytyä hankalasti hahmottuvaan kokonaisuuteen.  
 
Luku 7, Nuorten ruoka lienee kokonaisuudessa hieman irrallinen, mikä tulee esille varsinkin kohdas-
sa 7.2. jossa käsitellään tärkeää urheilevan lapsen ja nuoren ravitsemusta. Urheilevan lapsen ja nuo-
ren ruoka ja ravitsemus erilaisine erityispiirteineen ansaitsisi perinpohjaisemman käsittelyn kuin suo-
situksessa nyt esitetään. Yksi vaihtoehto voisi olla esittää asia osana lukua 8, erityisruokavaliot ja 
muut erityistilanteet. 
 
Puhekuplat ovat hyvä tapa nostaa tärkeitä asioita esiin. Nyt kaikki puhekuplat eivät kuitenkaan tue 
suosituksen viestejä ja jotkut ovat jopa vähän ristiriidassa suosituksen viestien kanssa (esim. lisäai-
nekohdassa, jossa ensin todetaan lisäaineiden käytön olevan tarkoituksellista ja puhekuplassa taas 
lisäaineiden käyttö tuomitaan osoituksena huonosta ravitsemuksesta). 
 
Paikoin esitysmuodot, kuten puhekuplat jättävät hieman epäselväksi, ovatko suositukset tarkoitettu 
ammattilaisille vai sittenkin kuluttajille. Tämän ammattilaisille suunnatun suosituksen lisäksi olisi toi-
vottavaa, että suosituksen sisältöä jalkautettaisiin käytännönläheisellä tyylillä muokattuna myös suo-
raan kuluttajille ja erityisesti lapsiperheille. Jos kuluttajapainos tehdään, siinä voisi olla myös vinkkejä 



 

 
 

ruuanvalmistukseen, jotta hyvistä ja terveellisistä raaka-aineista ei tehtäisi epäterveellisiä esimerkiksi 
raaka-aineelle sopimattomilla ruuanvalmistustavoilla? 

 
 

1.1. Syödään yhdessä 
 
Luku 1. Hyvä, että yhdessä syömiseen kannustetaan! 
 
Sivu 6. rivit 17-18: "Tutkimusten mukaan lapsiperheiden ruokailu on arkena terveellisempää kuin 
viikonloppuisin." ja rivit 22-23 "Säännöllinen ateriarytmi ja täysipainoiset pääateriat turvaisivat lapsille 
nykyistä paremman ravitsemuksen, jos ne toteutuisivat myös viikonloppuisin." 
 
Tähän kaivataan vähän sallivuutta. Viikonloppuna tulee voida lapsiperheissäkin vähän nauttia. Esi-
merkiksi lauantaihin rajoittuva karkkipäivä tai muu herkutteluhetki ei pilaa hyvää ravitsemusta, jos 
kokonaisuus on muuten kunnossa.  
 
 
2. Terveyttä edistävä syöminen       
 
2.2. Terveyttä edistävä ruokailu 
 
sivu. 10 Taulukko 1: Keltaisessa Vaihda-osiossa lihaa käsitellään sekavasti ruoka- ja ravintoaineta-
solla: Punainen liha siipikarjaan, eläinproteiini osittain kasviproteiinin. 
 
Termit eläin- ja kasviproteiini saattavat olla joillekin vieraita. Eläinproteiiniahan ovat myös maidon ja 
kalan proteiinit, ei pelkästään lihan proteiini. Mitä taulukossa tarkalleen ottaen kehotetaan vaihta-
maan?   
 
2.3. Suositeltavat ruokavalinnat ruokaryhmittäin koko perheelle 

 
sivu 10 rivi 23 alkaen: ”Pikkulapselle perunan suosiminen viljalisäkkeiden ohella vähentää raskasme-
tallien saantia.” – Lause vaikuttaa hieman irralliselta ja huolta herättävältä, vaikka sisältö onkin merki-
tyksellinen. Ehdotetaan muutettavaksi: 
Pikkulapsella perunan tarjoaminen viljalisäkkeiden rinnalla monipuolistaa ruokavaliota ja vähentää 
viljoihin helpommin kerääntyvien ympäristön raskasmetallien saantia. Siksi lapselle on hyvä tarjota 
mielellään perunaa ja sen ohella vaihtelevasti myös viljoja, kasviksia, marjoja ja hedelmiä. 

 
sivu 12 rivi 17: Rivillä luetellaan monia eksoottisia ja vieraita viljoja. Onko niiden luetteleminen tar-
peen?  
 
sivu 13 rivi 7: "jos korvaat maidon vastaavilla kasvipohjaisilla juomilla..." Maito ja kasvipohjaiset juo-
mat ovat erilaisia ravitsemuksellisilta ominaisuuksiltaan, joten voitaneen sanoa ”Jos korvaat maidon 
kasvipohjaisilla juomilla...” 
 
Sivu 13 liha, kala ja kananmuna 
Sivu 13 rivi 21: ”Liha, kala, kananmuna ja palkokasvit ovat maidon ohella hyviä proteiinilähteitä.” 
Myös niiden sisältämistä muista hyvistä ravintoaineista tulee kertoa, kuten muidenkin ruoka-
aineryhmien kohdalla kerrotaan. Miksi tämän otsikon alla puhutaan palkokasveista? Entä onko maito 
tarpeen toistaa, sillä edellinen kappale käsitteli maitoa?  Nostetaan palkokasvit myös otsikkoon tai 
siirretään ne osioon, jossa puhutaan kasviproteiinien lähteistä. Suosituksissa voitaisiin kertoa myös 



 

 
 

proteiinin laadun ja välttämättömien aminohappojen merkityksestä erityisesti kasvaville lapsille ja 
miten ne voi ruuastaan saada.   

 
Sivu 13, rivi 22: ”Nahaton siipikarja, broileri ja kalkkuna ovat vähärasvaisia ja myös niiden rasvan 
laatu on parempi kuin naudan tai lampaan lihalla.”  Miksi tässä yhteydessä ei puhuta mitään sianli-
han rasvasta, vai onko kyseessä kenties vain lapsus? Sianlihaa kulutetaan eri lihoista eniten ja sian-
lihan rasvasta yli puolet on pehmeää ja osa kulutetusta sianlihasta on rasvan laadultaan suosituksia 
vastaavaa. 

 
Sivu 15, rivi 9, taulukko 2: Auringonkukansiemen mainitaan välttämättömien rasvahappojen lähtee-
nä. Eräissä lähteissä mainitaan auringonkukka myös kadmiumin lähteenä. Auringonkukkaöljyssä on 
merkittävästi enemmän n-6-rasvahappoja kuin n-3-rasvahappoja, mikä voi vinouttaa optimaalista 
rasvahappojen saantia lapsilla. Ehdotetaan harkittavaksi tilalle 1 tl (n. 5g) pellavansiemenöljyä, jossa 
n-3-rasvahappojen määrä on noin neljä kertaa suurempi kuin n-6-rasvahappojen.  
 
Sivu 15 rivi14-15: "Ruokajuomaksi suositellaan rasvatonta maitoa tai piimää, suolatonta kivennäis-
vettä tai vettä ja janojuomaksi vettä." Ravitsemussuosituksissa sanotaan: Ruokajuomaksi suositel-
laan rasvatonta maitoa tai piimää ja janojuomaksi vettä. Miksi tässä on toisin? Lastenruokasuosituk-
sissa ei tätä pidä väljentää ja antaa mahdollisuutta kuitenkin juoda vain vettä. Vesi ei korvaa maitoa. 
Vaihtoehtoinen tapa ilmaista asia on ”ruokajuomaksi rasvatonta maitoa tai piimää ja lisäksi kiven-
näisvettä/vettä. Janojuomaksi suositellaan vettä.” 

 
Sivu 16, rivi 11 alkaen: Suositus voi olla pikkulapsiperheille hämmentävä etenkin kaakaon osalta, 
joka on suosittu juoma lasten keskuudessa (tästä tarkempi kommentti myös liitteen 1 kohdassa). 
Kaakaon myötä moni lapsi juo maidon, jota muuten ei ehkä joisi.  

 
Sivu 16 rivi 22: Valmiiden juomien sokeripitoisuus on tunnettu ja mainitaan ravintosisältötiedoissa. 
Onko tarpeen mainita, että sokeria sisältävät juomat ovat juuri piilosokerin lähde? Yleisesti soke-
roidut juomat ovat lisätyn sokerin lähde ja lause ehdotetaan muutettavaksi muotoon: Paljon sokeria 
sisältäviä juomia tulee välttää. Piilosokeri on käsitteenä enemmänkin sellaisten tuotteiden haaste, 
joissa kuluttaja ei miellä olevan sokeria.  
 
Sivu 18, rivit 3-8: Voisiko tässä yhteydessä valottaa suolan laskentatapaa ml luontainen natrium? 
Erikoissuolat (esim. ruususuola) eivät ole jodioituja. Ne eivät myöskään ole merkittäviä kivennäis- ja 
hivenaineiden lähteitä.  

 
Sivu18 Rivi 25: ”Vaihda sipsit vähäsuolaisiin popcorneihin”. Kehoitus ei välttämättä johda vähenty-
neeseen suolansaantiin. Sipsien suolapitoisuus vaihtelee noin 1,3 % - 3,3 % välillä, kun taas mirco-
popcornien tyypillinen suolapitoisuus on 2-2,5 %. Suositelemme muotoilemaan kehoitusta esim. seu-
raavasti: ”Valitse snack-tuotteista vähemmän suolaa sisältäviä vaihtoehtoja.”  

 
Sivu 21, taulukko 4, juuston sarakehuomautukset. Palajuusto - tarkoitetaan ilmeisesti kypsytettyjä 
juustoja. 
 
 
2.4. Ruoan turvallisuus 

 
Sivu 21 rivit 11-12. Puhekuplan muotoilu on hyvä. Hyvä, että monipuolisen ruokavalion merkitystä 
myös tässä yhteydessä korostetaan.  

 



 

 
 

Sivu 21 rivi 13: Tilanteessa, jossa suomalaisen elintarviketurvallisuuden on todettu olevan maailman 
kärkeä, ei tulisi aloittaa ruuan turvallisuudesta kertovaa kappaletta puhumalla vaaratekijöistä, jotka 
voivat aiheuttaa terveydelle haittaa. Hyvästä elintarviketurvallisuudesta sekä elintarvikevalvonnasta 
on tärkeää mainita selkeästi ja ymmärrettävästi. Tähän väliin ehdotetaan lisättäväksi seuraava kap-
pale ja siirrettäväksi sivulta 22 riveiltä 17-20: 
 
Ruoan turvallisuus on Suomessa erittäin hyvä. Pohjoinen sijaintimme, maaperän ja vesien puhtaus 
sekä pieni väestötiheys ylläpitävät puhtaita olosuhteita. Hyvän elintarviketurvallisuuden osatekijöitä 
Suomessa ovat muun muassa:  
- zoonoottisten patogeenien aiheuttamien epidemioiden taso EU:n matalimpia  
- kontaminanttipitoisuudet matalia  
- eläinlääkkeiden käyttö tarkassa seurannassa  
 
Elintarvikkeiden tuottajat, valmistajat ja myyjät ovat aina vastuussa valmistamiensa ja myymiensä 
tuotteiden turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta. Elintarvikelaki velvoittaa toimijoita tuntemaan omien 
tuotteidensa riskit ja valvomaan toimintansa turvallisuutta omavalvonnalla jatkuvasti. Kunnissa toimi-
joita ja heidän omavalvonnan toteutumista sekä toiminnan lainmukaisuutta valvontaan suunnitelmal-
lisesti, säännöllisesti ja tulokset raportoidaan julkisesti. Valvova viranomainen tekee sekä pistokokei-
ta että laajempia tarkastuksia. Tulli ja elintarviketurvallisuusvirasto valvovat maahantuontia sekä seu-
raavat elintarviketurvallisuuden muutoksia kansainvälisesti. 
 
Hyvä tapa välttää terveydellisiä haittoja on monipuolinen ruokavalio, mikä suosituksissa mainitaankin 
hyvin. Voisiko mainita lisäksi yksipuolisuuden haitoista esim. Ruokavalion yksipuolistuminen tai vi-
noutuminen siten, että merkittävä osa ruokavaliosta on viikkoja aina samaa tai samasta lähteestä 
tulevaa tai valtaosa energiasta saadaan jatkuvasti tietyn tyyppisestä ruoasta tai juomasta, voi aiheut-
taa ravintoaineiden puutteita tai lisätä haitta-aineiden kertymistä.  

 
Sivu 21, rivit 16-19. Kappaleessa mainitaan, että mm. uunikypsennyksen suosiminen vähentää hait-
ta-aineiden saamista. Uunikypsennyksessäkin syntyy haitta-aineita, runsaastikin, jos suosii voima-
kasta ruskistusta tai paahtoa. Kappaleen lopputeksti riveillä 16-19 ehdotetaan muutettavaksi muo-
toon: Ruoanlaittotavat, joissa ruoka ei paahdu tai ruskistu voimakkaasti, ovat suositeltavia esimerkik-
si: keittäminen, hauduttaminen, uuni matalilla lämpötiloilla, sekä mikroaaltouunikypsennys. Näin voi 
vähentää voimakkaassa kypsentämisessä tai perinteisessä savustamisessa syntyvien haitta-
aineiden kuten akryyliamidin tai PAH- yhdisteiden muodostumista.  

 
Sivu 22, rivi 18. Tämä kappale valvonnasta ehdotetaan siirrettäväksi alkuun sivulle 21. Elintarvikkei-
den lainmukaisuuden valvonta on elintarvikeyritysten omavalvonnan osa ja moni elintarvikelaatujär-
jestelmä edellyttää, että lainsäädäntöä seurataan. Omavalvonta on syytä mainita tässä yhteydessä. 
Elintarvikelainsäädännön valvonnan tehtävä on valvoa, että omavalvonta on toimivaa. Ensimmäinen 
lause ehdotetaan muutettavaksi muotoon: Elintarvikkeiden tuottajat, valmistajat ja myyjät ovat aina 
vastuussa valmistamiensa ja myymiensä tuotteiden turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta. Elintarvi-
kelaki velvoittaa toimijoita tuntemaan omien tuotteiden riskit ja valvomaan toiminnan turvallisuutta 
omavalvonnalla jatkuvasti. Kunnissa toimijoita ja heidän omavalvonnan toteutumista sekä toiminnan 
lainmukaisuutta valvontaan suunnitelmallisesti, säännöllisesti ja tulokset raportoidaan julkisesti. Val-
vova viranomainen tekee sekä pistokokeita että laajempia tarkastuksia. Tulli ja elintarviketurvalli-
suusvirasto valvovat maahantuontia sekä seuraavat elintarviketurvallisuuden muutoksia kansainväli-
sesti. 
 
Sivu 23, rivit 5-13: Ruoan lisäaineet - Lisäaineista kertova perusteksti (rivit 5-13) on hyvä.  
 



 

 
 

Sivu 23. Tietolaatikko: Kolmas alakohta ehdotetaan muotoiltavaksi: ”Lisäaineiden saantia voi halu-
tessaan vähentää valitsemalla peruselintarvikkeita tai lisäaineettomia elintarvikkeita. Neljäs alakohta: 
Myös lastenruoat ovat lisäaineettomia tai hyvin vähälisäaineisia, samasta syystä kuin luomuruoat, 
sillä niidenkin osalta lainsäädäntö on hyvin tiukka.  
 
Sivu 23, taulukko 5: Suosimalla peruselintarvikkeita … suosittelemme poistamaan taulukon.  
Onko jotain tutkimuksia, joiden mukaan lisäaineiden saantia tulisi vähentää, muutamia yksittäisiä 
lisäaineita lukuun ottamatta (esim. nitriitti, bentsoaatit)? Lisäaineita on satoja, ja monenkaan niistä 
vähentäminen ei oletettavasti tuota terveyshyötyjä, koska niiden saanti luonnostaan ruoasta on mer-
kittävämpää. Toiseksi, taulukossa on virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia. Pähkinätuotteissa voi olla 
lisäaineita. Suklaassa voi olla tai olla olematta lisäaineita, samoin, leivässä, mehujuomassa, kaaka-
ojuomassa ja lihaleikkeleessä tai makkarassa. Runsaasti lisäaineita -alakohdassa on valittuna myös 
sellaisia tuotteita, joista käytännössä kohtuullisen suurella todennäköisyydellä, täytekeksissä, vanuk-
kaassa ja karkeissa, on lisäaineita, mutta niiden määrä ei silti välttämättä ole kovin suuri. Sipsejä saa 
täysin lisäaineettomina, itse asiassa markkinoiden suosituimmat, eli maustamattomat sipsit ovat käy-
tännössä lisäaineettomia. Jogurttia saa lisäaineettomana osa esim. maustamattomat versiot ei sisäl-
lä lainkaan lisäaineita! 
 
Sivu 23, rivi 29: Puhekupla: Sen toteama on virheellinen. Tuotteisiin käytetään lisäaineita useimmiten 
silloin, kun halutaan vähentää rasvaa (vaihdetaan rakenneaineisiin), vähentää suolaa (vaihdetaan 
arominvahventajiin) tai vähentää sokeria (vaihdetaan makeutusaineisiin). Näin ollen suosittelemme 
poistamaan puhekuplan, koska toteama ei pidä paikkaansa. Parhaiten tuotteen ravintosisältö rasvan, 
suolan ja sokerin osalta selviää tarkistamalla ravintosisältöluettelon.  

 
Sivu 24, rivi  7 "ravintolisien käyttöä ja tarpeellisuutta arvioidaan yhdessä perheen kanssa" . Tästä 
herää kysymys, kuka arvioi, terveydenhoitaja vai kenties perhe keskenään? 
 
 
3. Ruoka ennen raskautta ja raskausaikana     
 
3.2. Riittävästi ravintoaineita äidin hyvinvointiin ja sikiön kasvuun ja kehittymiseen 
 
Sivu 28, rivi 16: ”Kasvikunnasta saatavan ei-hemiraudan imeytymistä edistää samanaikaisesti nautit-
tu C-vitamiini.” C-vitamiini edistää myös eläinkunnan hemiraudan imeytymistä, samoin kuin proteiini, 
joka edistää molempien rautatyyppien imeytymistä. 
 
Sivu 28, rivi 33: ”Raudan imeytymistä haittaavat esimerkiksi fytaatti, tee, kahvi, kaakao ja maitotuot-
teet.” Fytaatti, tee jne. haittaavat myös kasvikunnan raudan imeytymistä, ei pelkästään lihan ja kalan 
raudan imeytymistä. Kuuluisiko tämä nonhemirautakohtaan eli kasvikset yms. raudan lähteinä? Li-
säksi C-vitamiini edistää nonhemiraudan imeytymistä. Raskausaikana lihan merkitys raudan lähtee-
nä on korostunut. 
 
Sivu 29, rivit 1-5: Tämä on hyvin ja selkeästi. 
 
Sivu 29, rivi 21: Kovana rasvana mainitaan mm. maidon ja lihan rasva. Lihan rasvan laatu vaihtelee 
lihalajeista riippuen. Esim. siipikarjan rasvasta 2/3 on pehmeää rasvaa ja porsaanlihastakin 60 % on 
pehmeää rasvaa.  
 
3.3. Folaatin saanti ruuasta ja foolihappolisän käyttösuositus 
 



 

 
 

Sivu 30, rivi 5: "Suomalaisten riittämättömän folaatin saannin vuoksi" tarkoitettaneen keskimääräi-
sesti riittämättömän? 
 
 
3.4. Raskausajan erityistilanteet 
 
Sivu 36, taulukko 8. Taulukossa on kalsiumin määriä per annos. Kuitenkaan annoskoot eivät ole 
normaaleja annoksia. Maitoa, piimää, jogurttia ja viiliä nautitaan useimmiten 2 dl annoksina. Tofua 
taas Finelin mukaan keskikokoinen annos on 50 g, vihreitä papuja 45 g. Eivät ole vertailukelpoisia 
mittoja. Korjataan annoskoot ja kalsiummäärät vastaaviksi. 

 
 
4. Imetysajan ruoka       
4.1. Ruoan vaikutus äidin hyvinvointiin ja rintamaidon koostumukseen 
Sivu 37, rivi 4 "Äidin ruoka vaikuttaa..." Korjataan Äidin syömä ruoka... 
 
 
5. Imeväisikäisen lapsen ruoka       
Pyydämme huomioimaan Lastenruokateollisuusyhdistyksen asiantuntemukseen perustuvan lausun-
non. 
 
 
6. Leikki- ja alakouluikäisten lasten ruoka     
 
6.3. Suositukset päivähoito- ja kouluruokailuun 
 
Sivu 59, rivit 18-26: Hyvä, kiitos! 
 
 
7. Nuorten ruoka        
Sivu 62, rivi 12: Osio 7.2. Urheilevan lapsen ja nuoren ravitsemus. Aihetta on käsitelty kokonaisuu-
teen nähden erityisen pitkästi.  
 
 
8. Erityisruokavaliot ja muut erityistilanteet    
8.1. Vegaaniruokavalio 
  
Sivu 65 rivi 16: "Riisimaitoa ei tule käyttää. "Korjaus: Riisijuomaa ei tule käyttää. Perustelu: Riisi-
juoma ei ole maitoa. Yksinomaan maito-sanaa saa käyttää lehmästä lypsetystä maidosta. Muiden 
eläinten maitojen yhteydessä eläinlaji on mainittava, esim. vuohenmaito.Vain maidon rasvan määrää 
saa vakioida niin, että sen määrä pienenee tai kasvaa, ja maidon luontaisia ainesosia kuten D-
vitamiinia lisätä. Näin valmistetaan mm. rasvatonta maitoa, ykkösmaitoa, kevytmaitoa ja täysmaitoa. 
Nimityksiä säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 1308/2013 liitteen VII osassa 
III. Asetusta on sovellettu tammikuun 2014 alusta lähtien. Sama asetus koskee myös maidosta val-
mistettuja tuotteita, kuten kermaa, jogurttia ja juustoa. Maitotuotteilla tarkoitetaan yksinomaan mai-
dosta valmistettuja tuotteita. Niihin voidaan lisätä valmistuksen kannalta tarpeellisia aineita, kun niitä 
ei käytetä minkään maidon ainesosan korvaamiseen kokonaan tai osittain.http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:FI:PDF 
 
Sivu 67, rivi 5: Tasapuolisuuden nimissä tuotenimi pitäisi poistaa.   
 



 

 
 

 s. 67 rivit 16-18 "…voi jogurtin sijaan tarjota soija- tai kaurapohjaista jogurttia. Ruuanlaittorasvana 
rypsiöljy ja rasvainen maidoton kasvimargariini, jossa D-vitamiini on D2-muodossa, ovat 17 suositel-
tavia. Ruuissa voidaan käyttää soija- tai kaurakermaa."  
Korjaus: voi jogurtin sijaan tarjota soija- tai kaurapohjaista valmistetta. Ruuanlaittorasvana rypsiöljy ja 
rasvainen maidoton kasvimargariini, jossa D-vitamiini on D2-muodossa, ovat suositeltavia. Ruuissa 
voidaan käyttää soija- tai kauravalmistetta. 
Perustelu sama kuin yllä s. 65 rivi 16  
 
Sivu 68, rivi 16: "maitosokeria hajottavan entsyymin.." Lisätään laktaasientsyymin. Perustelu: maini-
taan ensimmäistä kertaa. 
 
8.2. Ruoka-allergiat 
 
8.3. Laktoosi-intoleranssi 
Sivu 68, rivi 29: "Laktoosi-intoleranssi on diagnosoitava ennen kuin maitovalmisteiden käyttöä rajoite-
taan lapsen ruokavaliossa." Korjaus: maitovalmisteita ei tarvitse rajoittaa, vaan voi siirtyä yksilöllisen 
sietokyvyn mukaisesti vähälaktoosisiin tai laktoosittomiin maitovalmisteisiin. Perustelu: mitään ei ole 
syytä rajoittaa turhaan, kun on korvaavia tuotteita tarjolla. 
 
Sivu 69, rivit 3-4: "Joskus laktoosin aiheuttamien ongelmien takana voi olla suolistosairaus tai imey-
tymishäiriö." Lisäys: …, jolloin varsinaisen ongelmien syyn selvittyä ja korjauduttua laktoosinsieto 
palautuu ennalleen. Perustelu: sekundaarinen laktoosi-intoleranssi paranee, kun primaari syy oirei-
siin on löydetty ja tila on hoidossa. 
 
Sivu 69, rivi 13: "Kalsiumin riittävän saannin turvaamiseksi lapsille suositellaan..." Korjaus: Kalsiumin 
riittävän saannin turvaamiseksi laktoosi-intoleranteille suositellaan... Perustelu: ei kaikille lapsille, 
vaan laktoosi-intoleranteille lapsille ja aikuisille.  
 
Sivut 73-78, Liitetaulukko 1: Pakastevihannekset ja valmisruuat (kaupan): ”Kertaalleen jäähdytetyt, 
uudelleen kuumennettavat valmisruuat (esimerkiksi laatikot) kuumennetaan kiehuvan kuumaksi en-
nen nauttimista.” Ohjeistus herättää hämmennystä. Onko valmisruuissa Listeria-  vai ruokamyrkytys-
riski? Onko riski todellinen ja mihin se perustuu? Sama riski olisi siten myös kotona valmistetussa 
ruuassa. Tällainen kuumennusohje heikentää myös ruuan ravintosisältöä (vitamiinit ym.), mikä ei 
liene tarkoitus.  
 
Teollisissa lastenruoissa myös raaka-aineisiin liittyviä vaaroja/haittoja säädellään lainsäädännöllä 
kuten esim. nitraattien osalta. Näissä tuotteissa voidaan myös osittain käyttää taulukossa listattuja 
raaka-aineita ilman niihin liittyviä haittoja, koska lopputuotteen pitoisuudet ovat lainsäädännöllä tur-
vallisiksi säädeltyjä. Usein listoja tulkitaan melko musta-valkoisesti, jolloin niihin kuuluvien raaka-
aineiden käyttöä pidetään kyseenalaisena, vaikka hallittu käyttö olisikin mahdollista esim. elintarvike-
teollisuudessa 

 
Sivu 74: Miksi kestomakkarat ja ilmakuivattu kinkku on nostettu vältettävien tuotteiden listalle ras-
kaana oleville ja lapsille? Vaikka tuotteet valmistetaan ilman kuumennusta yli 75 asteeseen, perustuu 
niiden säilyvyys ja tuoteturvallisuus veden vähäiseen määrään lopputuotteessa. Lisäksi tuotteiden 
suolapitoisuus ja kestomakkaroissa lisäksi maitohappobakteerit estävät Listerian esiintymistä. Liste-
ria saattaa kontaminoitua elintarvikkeeseen milloin tahansa, jos tuotantolaitoksessa on huono hygie-
nia. Tällainen ”varmuuden vuoksi” vältettävien tuotteiden listaaminen ei liene tarkoituksenmukaista. 
 
Sivu 76, alakohta kofeiini: Miksi kaakaojuomat on mainittu kofeiinilähteenä? EFSA:n arviossa on 
käytetty kaakaojuomien tapauksessa yliarviointia. 



 

 
 

 
“Cocoa beverages based on cocoa powder” (value of 168mg/L) and “cocoa beverages based on 
cocoa-beverage preparation powder” (value of 42mg/L) the latter being consumed mainly by chil-
dren and containing more sugar and significantly lower amounts of cocoa”. (EFSA) 
 

Efsa totesi arviossaan kuitenkin, että matalampaa, yleisemmin käytetyn kaakaojuomavalmisteen 
kofeiinipitoisuutta ei käytetty 95 persentiilin kofeiinin saannin arviointilaskemissa ja myöntää lausun-
nossaan, että se on saattanut johtaa yliarviointiin kaakaojuomien kautta tulevassa kofeiinin saannis-
sa. Päivittäisen kerta annoksen suositeltavan ylärajan on lapsilla alle 3 mg / painokilo, millaisen an-
noksen saanti ylittyy (n. 8kg eli vasta noin puolivuotias) juomalla kaakaojuomaa noin 3dl päivittäin. 
Se on todella paljon, ja sellaisesta annoksesta saatava sokerin ja mahdollisesti kovan rasvan määrä 
on runsas. Onko tarpeen mainita kaakaojuomista tässä alakohdassa? Tuon ikäiselle lapselle tuskin 
vielä annetaan kaakaota edes maisteltavaksi. Mitä isommaksi lapsi kasvaa, sitä valtavampi kaaka-
ojuoma-annoksen tulee olla, että päivittäinen saantisuositus ylittyy.  
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