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SOKERI Q&A  
 
Mitä sokeri on? 
 
Sokeri on yleisnimi lyhytketjuisille hiilihydraateille. Sokerit ovat energiaravintoaineita, kuten tärkkelys, 
rasva ja proteiinit. Sokerijuurikkaasta tai sokeriruo’osta erotettu tavallinen sokeri eli sakkaroosi on 
disakkaridi (kaksoissokeri), joka koostuu glukoosista ja fruktoosista. Glukoosi ja fruktoosi ovat yksin-
kertaisia sokereita, joita voi sakkaroosin tavoin esiintyä elintarvikkeissa joko lisättynä tai luonnostaan 
muiden valmistusaineiden osana. Elintarvikkeiden sokereita ovat myös maidon laktoosi ja tärkkelyk-
sestä pilkkoutuva maltoosi. Juomateollisuudelle sokeri toimitetaan valmiiksi veteen liuotettuna neste-
sokerina. Glukoosi-fruktoosisiirapit ovat tärkkelyksestä valmistettuja nestesokereita. Tummia sokeri-
siirappeja saadaan erotettaessa kiteistä sokeria sokerijuurikkaasta tai -ruo’osta. 
 
Missä sokeria on? 
 
Sokereita esiintyy luonnostaan lähes kaikissa elintarvikkeissa. Eniten sokereita on hedelmissä, mar-
joissa ja hunajassa. Vihreiden kasvien yhteyttämisessä syntyy sokereita ja juureksiin varastoitunees-
ta tärkkelyksestä voi muodostua sokereita kypsennyksen ja varastoinnin aikana. Sokeri on kasvikun-
nan tapa varastoida energiaa, aivan kuten eläinkunta varastoi rasvaa ja proteiineja. 
 
Mihin tarvitsemme sokeria? 
 
Sokereita ja muita hiilihydraatteja tarvitaan antamaan elimistöllemme energiaa. Aivot käyttävät ener-
gianlähteenään pääsääntöisesti vain glukoosia. Glukoosia elimistö saa sokereista ja muista hiilihyd-
raateista. Glukoosi on myös yksi keino varastoida energiaa. Lihakset muodostavat glukoosista gly-
kogeeniä, mikä on elimistömme nopeimmin käyttöön otettavissa oleva energiavarasto. Kaikki hiili-
hydraatit – myös tuhansista glukoosiyksiköistä koostuva tärkkelys – nostavat aterian jälkeistä veren-
sokeria (glukoosipitoisuutta).  Nopeasti imeytyvien hiilihydraattien ravitsemuksellisia ominaisuuksia 
tulee arvioida osana ruokavalion kokonaisuutta. Esimerkiksi ravintokuitu viivästyttää ja tasaa veren-
sokerin nousua. On myös havaittu, että marjoihin lisätyllä sokerilla on maltillisempi vaikutus veren 
sokeri- ja insuliinipitoisuuksiin kuin jos sama määrä sokeria nautittaisiin sellaisenaan. 
 
Miksi sokeria lisätään elintarvikkeisiin? 
 
Sokerilla on makean maun lisäksi monta elintarvikkeen aistittavaan laatuun vaikuttavaa tehtävää. 
Monipuolisimmillaan sokerin tehtävät ovat makeisissa, suklaassa, kekseissä ja makeissa leivonnai-
sissa. Sokerin kyvyllä kiteytyä ja toisaalta sen kiteytymisen säätelyllä voidaan vaikuttaa erityyppisten 
makeisten rakenteeseen. Keksien ja pikkuleipien rapsakkuus perustuu sokerin kiteytymiseen. Nk. 
Maillardin reaktioissa paistettaviin leivonnaisiin syntyy sokerin avulla niille tunnusomaisia maku- ja 
aromiyhdisteitä, sekä väriä. Hiivalla kohotetuissa leipomotuotteissa sokeri on hiivan ruokaa. Ilman 
sokeria hiiva ei tuota hiilidioksidia, jolloin taikina ei nouse. Leivonnainen jää silloin kooltaan pieneksi 
ja sen rakenteesta puuttuu kuohkeus. Hiiva ei voi hyödyntää energiattomia makeutusaineita ravinto-
naan. 
 
Sokeri myös pyöristää makuja ja saa monet happamat ja muutoin maultaan hieman haastavat ruoat 
nautittavaan muotoon. Marjojen ravintoarvo kestää hyvin pienen sokerilisän, joten sokerin avulla voi-
daan edistää happamien kotimaisten marjojen kulutusta makeisiin tuontihedelmiin verrattuna. Soke-
rin avulla voidaan myös hidastaa C-vitamiinin ja marjojen väriaineiden hajoamista. Hillojen ja mehu-
tiivisteiden säilyvyys perustuu sokerin kykyyn sitoa vettä pois elintarviketta pilaavien mikrobien ulot-



  

  

 

 

tuvilta. Jos sokeri korvataan muilla raaka-aineilla, joudutaan tuotteisiin lisäämään säilöntäaineita mik-
robiologisen laadun takaamiseksi. 
 
Kuinka paljon sokeria syödään henkeä kohden? 
 
Vastoin yleistä käsitystä sokerin saanti Suomessa ei ole viimeisten vuosikymmenien aikana lisäänty-
nyt, vaan sokerin kulutustrendi sekä ruuankäyttötutkimusten että MMM:n Tietopalvelukeskuksen yl-
läpitämän ravintotaseen perusteella on laskeva. Ravintotaseen mukaan 25 vuodessa (1990 – 2015) 
sokerin kulutus on laskenut 15 %. Tuoreimman Finravinto 2012 -tutkimuksen mukaan 25 – 64-
vuotiaat saavat ravinnostaan 43 – 51 g sakkaroosia vuorokaudessa. Sakkaroosin osuus kokonais-
energiasta naisilla on 10,0 % ja miehillä 9,2 %. Finravinto-tutkimuksen sakkaroosin saantilukuihin 
sisältyy myös marjojen ja hedelmien luontainen sakkaroosi. Naiset kuluttavat enemmän marjoja ja 
hedelmiä kuin miehet, joten naisilla myös sakkaroosin saantiluvut ovat korkeammat. Suomalaisen 
aikuisväestön sokerin saanti on suositellulla tasolla (enintään 10 % kokonaisenergiasta). Lasten ja 
nuorten sokerin käyttö on runsaampaa ja suositellut saantirajat ylittyvät. 
 
Miksi elintarviketeollisuus ei vähennä sokerin käyttöä? 
 
Sokerilla on elintarvikkeiden valmistusaineena luonnollinen moniottelijan rooli. Sokerin tunnetuin 
ominaisuus – makeus – voidaan suhteellisen helposti saada keinotekoisista makeutusaineista, kun 
on kyse runsaasti vettä sisältävistä elintarvikkeista, kuten juomista. Sen sijaan kiinteissä elintarvik-
keissa sokerin tehtävät monipuolisena valmistusaineena ovat vaikeasti korvattavissa. Makean maun 
ohella sokeri antaa erityyppisille elintarvikkeille niille luonteenomaisen aistittavan laadun ja säilyvyy-
den. Käyttämällä sokerin sijaan jotain toista hiilihydraattia tai energiaravintoainetta (proteiinia tai ras-
vaa) tuotteen energiapitoisuus ei alene – joissakin tapauksissa se saattaa jopa kasvaa. Jotta sokerit-
tomien tai vähemmän sokeria sisältävien tuotteiden rakenne, ulkonäkö, tilavuus, väri, säilyvyys, aro-
mi ja kokonaismaku saataisiin kuluttajaa miellyttäväksi, joudutaan vastaavasti lisäämään lisäaineiden 
käyttöä. 
 
Tuotteiden sokerimäärän vähentämiseksi makeuden tuojana elintarviketeollisuus on tehnyt paljon 
tuotekehitystä, sillä kuluttajat toivovat vähäsokerisempia tuotteita. Tähän on vastattu käyttämällä 
mm. makeutusaineita. Monet kuluttajat arvostavat nykyään myös luonnollisuutta ja siksi halutaan 
myös vähäsokerisia vaihtoehtoja ilman makeutusaineita. Ihmisen makutottumukset muuttuvat kui-
tenkin hitaasti, minkä vuoksi muutoksia on tehtävä pienin askelin, jotta tuotteet maistuvat kuluttajille. 
Tuotekehitystä tehdäänkin entistä enemmän yhteistyössä kuluttajien kanssa. 
 
Onko sokeri syyllinen lihavuuteen? 
 
”Yksittäiset ruoka-aineet eivät edistä tai heikennä terveyttä, vaan ruokavalion kokonaisuus ratkai-
see”, todetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemissa Suomen ravitsemussuosituksissa 
vuonna 2014. Lihavuusongelma ei ratkea pelkästään vähentämällä sokerin osuutta ruokavaliossa, 
ellei samanaikaisesti huolehdita kokonaisenergian saannin vähenemisestä. Ratkaisevinta painonhal-
linnassa on syödyn ruoan kokonaismäärä suhteessa kulutettuun energiaan.  
 
Mikä aiheuttaa lihavuutta ja ylipainoa? 
 
Lihomisessa on kyse energian saannin ja sen kulutuksen välisestä suhteesta. Ylimääräinen energia 
lihottaa riippumatta siitä, mistä ruoasta sitä saa. Ihminen lihoo, jos energian saanti ylittää kulutuksen. 
Suurin syy väestön nopeaan lihomiseen viimeisten 25 vuoden aikana on todennäköisesti ympäris-
tössämme, elämäntavoissamme ja ruokatottumuksissamme tapahtuneet muutokset. Arkiliikunnan 



  

  

 

 

määrä on vähentynyt, mutta energian saanti ei ole vastaavasti laskenut. Päivittäisen energiansaan-
nin ei tarvitse olla kuin 50 kcal yli kulutuksen, kun vuosien varrella kiloja alkaa kertyä huomaamatta.  
 
Mitä elintarviketeollisuus tekee lihavuuden ehkäisemiseksi? 
 
Elintarvikeyrityksillä on omia ravitsemukseen liittyviä tavoitteita ja strategioita ja ne tekevät tutkimus-
yhteistyötä, seuraavat tutkimustuloksia ja ravitsemuskeskustelua. Yritykset panostavat myös ravit-
semusviestintään, joka nojaa ravitsemussuosituksiin sekä sponsoroivat eri muotoista liikuntatoimin-
taa. 
 
Elintarviketeollisuus tekee pitkäjänteistä tuotekehitystä yhä enemmän kuluttajien kanssa yhteistyössä 
esim. sokerin vähentämiseksi tuotteissa. Elintarviketeollisuus valmistaa monien tavanomaisten tuot-
teiden rinnalle myös kevyempiä vaihtoehtoja, joissa on vähennetty energiapitoisuutta. Lisäksi pie-
nempien elintarvikepakkausten tarjontaa on lisätty ravitsemuksellisista lähtökohdista sekä yhden 
hengen talouksien yleistyessä. 
 
Yksi merkittävistä kuluttajille näkyvistä muutoksista on pakkausten ravintosisältömerkinnät. EU:n 
Elintarviketietoasetus edellyttää, että viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä pakattujen elintar-
vikkeiden pakkauksissa on oltava aiempaa laajemmat ravintosisältötaulukot. Käytännössä lähes kai-
kissa tuotteissa merkinnät ovat jo olleet muutaman vuoden ajan. Uusien merkintöjen ansiosta kulut-
tajat voivat entistä helpommin vertailla tuotteita ja tehdä valintoja esimerkiksi tuotteiden sisältämän 
energian perustella. Ravintoarvotaulukosta käy ilmi mm. hiilihydraatit ja sokerit. Sokereilla tarkoite-
taan kaikkia sekä tuotteessa luonnostaan esiintyviä sokereita, että lisättyjä sokereita yhteensä. Teol-
lisuus on lisännyt pakkauksiin myös suosituksia annoskoosta.  
 
Ruoka on tärkeä hyvinvoinnin lähde ja nautinto, siksi myös makeat herkuttelutuotteet ovat osa moni-
puolista ja tasapainoista ruokavaliota, kun niitä kuluttaa kohtuudella esimerkiksi aterioiden jälkeen. 

Makeisten ja jäätelön valmistevero poistuu 1.1.2017, vaikuttaako veron poistuminen kansan-
terveyteen? 

Makeis- ja jäätelöveron ei ole osoitettu vaikuttaneen kansanterveyteen. Yleisellä tasolla voi sanoa, 
että yksittäisiä elintarvikeryhmiä ei voida yhdistää elämäntapasairauksien kuten lihavuuden yleisty-
miseen, vaan ruokavalion ja elämäntapojen kokonaisuus ratkaisee. Veroa ei olekaan perusteltu kan-
santerveydellisillä syillä, vaan se on ollut keino kartuttaa valtiolle verotuloja. Hyvinvoinnin kannalta 
haitallista on ollut, että myös terveysväitehyväksynnän saanut ksylitoli on lukeutunut makeisverotuk-
sen kohteisiin.  

Veron poistamisen terveysvaikutuksia arvioitaessa on syytä huomioida, että veron ohjausvaikutus on 
kyseenalainen. Muun muassa tiedottaminen, ohjaus, ravitsemussuositukset ja yritysten aktiivinen 
kuluttajalähtöinen tuotekehitys ovat tärkeitä ja toimivampia keinoja vaikuttaa kulutukseen, ruokailutot-
tumuksiin ja terveyteen. 

Ehkäisisikö sokerivero suomalaisten lihomisen? 

Sokerin kulutus Suomessa on laskusuunnassa. Aikuisväestön sokerin saanti keskimäärin vastaa 
ravitsemussuosituksia. Lapsilla ja nuorilla suositusraja ylittyy. Sokerivero ei takaa terveellisiä valinto-
ja, vaikka se nähdään usein helppona keinona vähentää elämäntapaan liittyviä sairauksia. Näyttöä 
vaikutuksista ei ole meillä Suomessa eikä muualla. Verotuksen vuoksi kohonnut hinta voi johtaa sii-
hen, että ihmiset valitsevat ravitsemuksellisesti samankaltaisen mutta hinnaltaan edullisemman tuot-



  

  

 

 

teen. Veron vaikutuksesta kuluttajille saattaa jäädä jopa vähemmän rahaa käytettäväksi ravitsemuk-
sellisesti monipuolisempiin elintarvikkeisiin. 
 
Valtionvarainministeriön sokeriveroa kartoittanut työryhmä teki kattavan analyysin sokeriveron käyt-
töönotosta jo vuonna 2013. Raportissa* todetaan, että sokeriveron vaikutukset kulutukseen olisivat 
kyseenalaiset. Vielä haastavampaa on osoittaa välillisten verojen suorat vaikutukset kansantervey-
teen. Selvitysten perusteella ei ollut varmuutta siitä, että elintarvikkeiden sokeripitoisuuteen perustu-
valla verolla saavutettaisiin terveyden kannalta parempi ohjausvaikutus kuin makeisverolla. 
 
Miksi sokerivero on vaikea toteuttaa? 
 
Sokerivero perustuisi tuotteiden raaka-ainepohjaan, mikä toisi uusia ratkaisemattomia ongelmakoh-
tia. Jos vero kohdistettaisiin tuotteiden sokeripitoisuuteen tuotteesta riippumatta, myös luontaisesti 
sokeria sisältävät tuotteet kuten hedelmät ja marjat sekä niistä tehdyt tuotteet tulisivat verotuksen 
piiriin. Tasapuolinen rajanveto luontaisesti sokeria sisältävien ja lisättyä sokeria sisältävien tuotteiden 
välillä on erittäin vaikeaa, jopa mahdotonta. Sokerivero olisi lisäksi vaikea toteuttaa erityisesti syrji-
mättömyysperiaatteen ja valtiontukimääräysten vuoksi. Sokeriverossa hallinnollinen taakka sekä 
yrityksille että viranomaisille olisi makeisveroakin raskaampi. EU:n Elintarviketietoasetus ei tuo hel-
potusta asiaan, sillä pakollinen ravintoarvomerkintä koskee sokereita yleensä. Merkintä ei erota tuot-
teessa luonnostaan esiintyvää sokeria tai lisättyä sokeria. Niitä ei myöskään pysty analyyseillä erot-
tamaan toisistaan. Pakkaamattomilta elintarvikkeilta ei edellytetä sokerimerkintöjä.  
 
Miten muissa maissa suhtaudutaan sokeriveroon? 

Sokeriveroa ei ole otettu käyttöön missään EU-jäsenvaltiossa. Ainoastaan Tanskassa on ollut käy-
tössä raaka-ainepohjainen rasvavero, mutta siitä luovuttiin nopeasti. Tanskassa havaittiin, että verot 
eivät vaikuta ihmisten valintoihin. Sen sijaan verojen hallinnointi tuli valtiolle ja yrityksille kalliiksi. Ve-
rot myös lisäsivät elintarvikkeiden ostamista naapurimaista. 

* Sokeriverotyöryhmän loppuraportti: http://vm.fi/makeisten-jaatelon-ja-virvoitusjuomien-verotus  

Sokeriverotyöryhmän väliraportti: http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/10623/sokeriverotyoryhman-valiraportti-valmistunut  

Elintarviketeollisuuden, median ja asiantuntijoiden kysymyksiin vastaa ETL:ssa johtaja Mar-
leena Tanhuanpää, p. (09) 1488 7222, marleena.tanhuanpaa@etl.fi. 
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