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Tarvitseeko terve ihminen ravintolisiä?
Ravintolisä on Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) mukaan elintarvike, joka joko ulkomuotonsa tai
käyttötapansa puolesta poikkeaa tavanomaisista elintarvikkeista. Valmistemuodoltaan ne muistuttavat
usein lääkkeitä. Ravintolisien valikoima on laaja, ja niitä markkinoidaan aktiivisesti ruokavalion monipuolistamiseen ja terveyden edistämiseen. Tutkimusnäyttö ravintolisien hyödyistä terveille ihmisille on kuitenkin hyvin puutteellista. Sen sijaan monipuolinen terveyttä edistävä ruokavalio, joka turvaa riittävän
ravintoaineiden saannin, on tutkimusten perusteella hyödyksi useiden sairauksien, muun muassa sydänja verisuoni- sekä tiettyjen syöpätautien, ehkäisyssä. Ravintolisien käyttö on perusteltua, jos ravintosisällöltään puutteellisen ruokavalion monipuolistaminen ei ole mahdollista tai ei onnistu. Tällöin niiden käytön tulisi perustua ruokavalion huolelliseen kartoittamiseen sekä luotettaviin biokemiallisiin määrityksiin
siltä osin kuin niitä on käytettävissä.
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avitsemussuosituksiin perustuva ruoka
valio on keskeinen terveyden edistämi
sessä sekä useiden kroonisten sairauk
sien ehkäisyssä. Se kattaa terveen ja kohtalai
sesti liikkuvan ihmisen riittävän vitamiinien ja
kivennäisaineiden saannin (1). Suomalaiset
suositukset on vastikään päivitetty, ja ne perus
tuvat niin ikään vastikään päivitettyihin poh
joismaisiin suosituksiin, jotka puolestaan pe
rustuvat huolelliseen yli sadan asiantuntijan ar
vioon tutkimusnäytöstä kunkin ravintoaineen
osalta (2). Lapsille, raskaana oleville ja imettä
ville julkaistiin omat tarkennetut suosituksensa
alkuvuodesta (3).
Kohtuullisesti käytettynä ravintolisistä har
voin on suurempaa haittaa, mutta pidempään
jatkuva tarpeeton selkeästi saantisuositukset
ylittävä saanti voi valitettavasti aiheuttaa ter
veyshaittoja. Keskitymme tässä katsauksessa
ravintoaineisiin, joista on tutkimusnäyttöön
perustuva saantisuositus ja joita pidetään ihmi
sille tarpeellisina.

D-vitamiini
Yksittäisistä ravintoaineista eniten lienee vii
me vuosina puhuttu D-vitamiinista. Finravinto
= Artikkeli on avoin kaikille

2002 ‑tutkimuksessa havaittiin suomalaisten Dvitamiinin saannin olevan suositeltua pienempi
(4). Yli 15-vuotiaiden saanti oli 4–5 µg/vrk,
kun tuolloinen suositus oli 7,5 µg/vrk. Tämän
havainnon seurauksena nestemäisiä maitoval
misteita ryhdyttiin D-vitaminoimaan luomu
tuotteita lukuun ottamatta. Finravinto 2007
‑tutkimuksessa todettiin D-vitamiinin saannin
parantuneen mutta olevan edelleen suosituksia
pienempää (5). Täydennyssuositusta muokat
tiin edelleen. Maitovalmisteiden D-vitamiini
täydennystä suurennettiin, ja täydennyksiä li
sättiin muun muassa joihinkin juustoihin ja jo
gurtteihin. Myös margariinien D-vitamiinilisää
suositeltiin kaksinkertaistettavaksi. Tämän seu
rauksena D-vitamiinin saanti on lähes suosituk
sen mukaista, vaikka D-vitamiinin saantisuosi
tus onkin jo ehtinyt muuttua 10 µg:ksi päiväs
sä (6). D-vitamiinista on kuitenkin ainoana
ravintoaineena annettu laaja täydennyssuositus
terveille ihmisille sen suositeltavan saannin var
mistamiseksi. Ympärivuotista D-vitamiinilisää
suositellaan kaikille alle 18-vuotiaille, raskaana
oleville ja imettäville sekä 75 vuotta täyttäneille
(TAULUKKO). D‑vitamiinitäydennystä (10 µg/
vrk) suositellaan 18–74-vuotiaille, mikäli
ruokavalioon ei kuulu vitaminoituja maitoval
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TAULUKKO. D-vitamiinilisän käyttösuositukset.
Ryhmä

D3-vitamiinilisän käyttö
suositus (µg/vrk)

Lapset kaksiviikkoisesta kaksivuotiaaksi

10

3–17-vuotiaat lapset
ja nuoret

7,5

18–74-vuotiaat

10, jos ruokavaliossa ei ole Dvitaminoituja maitovalmisteita,
leipärasvoja tai kalaa

75 vuotta täyttäneet

10–20 ruokavalion mukaan

Raskaana olevat

10

Imettävät

10

misteita, vitaminoituja leipärasvoja tai kalaa.
Tällöin suositeltava lisä on 10 µg/vrk. Valmis
teen tulisi olla D3-vitamiinia (kolekalsiferoli),
sillä se on uusimpien tutkimustulosten mukaan
aktiivisempaa kuin D2-vitamiini (ergokalsifero
li) (7). Vegaaneille D-vitaminoitu margariini
on tärkeä D-vitamiinin lähde, sillä 50 g D-vita
minoitua margariinia päivässä kattaa suositel
tavan saannin. Markkinoilta löytyy vegaaneille
sopivia vaihtoehtoja, joiden D-vitaminointikin
on toteutettu kasviperäisellä D2-vitamiinilla.
Myös kasviperäisistä maitovalmisteiden tyyp
pisistä tuotteista, esimerkiksi kaura- ja soija
maidosta, löytyy D-vitaminoituja vaihtoehtoja.
Elimistön D-vitamiinistatus voidaan mitata
määrittämällä seerumin 25-OH-D-vitamiinin
(kalsidioli) pitoisuus. Suositeltava pitoisuus
HPLC-menetelmällä mitattuna on vähintään
50 nmol/l (2). On huomattava, että joitakin
muita määritysmenetelmiä, esimerkiksi kemi
luminesenssimenetelmää, käytettäessä mitatut
pitoisuudet ovat pienempiä (8). Yksilölliset
erot D-vitamiinistatuksen määrittämisessä ovat
huomattavia myös esimerkiksi perintötekijöi
den ja kehon koostumuksen vuoksi (9). Liha
vien ihmisten D-vitamiinistatuksen määrittä
minen seerumista on epäluotettavampaa kuin
normaalipainoisten (10).

Kalsium
Kalsiuminsaantisuositus on vaikeaa saavuttaa
ilman suositeltavaa maitovalmisteiden (5–6 dl
U. Schwab ja J. Pihlajamäki

nestemäisiä maitovalmisteita ja 2–3 siivua juus
toa) tai kalsiumilla täydennettyjen kasviperäis
ten maitovalmisteiden käyttöä (1). Kalsiumtäy
dennyksen sopiva määrä on tällöin tyypillisesti
500 mg/vrk. Jos D-vitaminoituja maitovalmis
teita tai kalsiumilla ja D-vitamiinilla täydennet
tyjä kasviperäisiä maitovalmisteiden tyyppisiä
tuotteita ei käytetä, uhkaa D-vitamiininkin
riittävä saanti jäädä suositeltua pienemmäksi,
kuten edellä mainitsimme. Kalsiumvalmisteissa
on usein mukana D-vitamiinia, joten molem
pien ravintoaineiden optimaaliseen saantiin
saattaa riittää yksi valmiste. Kalsiumvalmistetta
ei tule käyttää varmuuden vuoksi, sillä kalsium
heikentää raudan imeytymistä (11). Liiallinen
kalsiumin saanti valmisteesta voi jopa altistaa
sepelvaltimotaudille (12). Kalsiumin riittävää
saantia ravinnosta ei voida mitata laborato
riokokein (esimerkiksi plasman kalsiumpitoi
suutta mittaamalla), joten ravintolisän tarpeen
arviointi perustuu sen saannin kartoittamiseen
ravinnosta.

Rauta
Rautatäydennyksen tarve on tavallista raskau
den toisen ja viimeisen kolmanneksen aikana
(3). Myös teini-ikäiset tytöt ja keliakiadiag
noosin vastikään saaneet tarvitsevat tavallisesti
rautalisää. Vegaanien ruokavalio sisältää vain
nonhemirautaa, joka imeytyy hemirautaa huo
nommin, joten heidän rautastatuksensa ja täy
dennyksen tarpeensa seuraaminen on tärkeää
(13). Raudanpuuteanemian diagnosointi mik
rosyyttisen anemian havaitsemisen perusteella
on varsin yksinkertaista, samoin elimistön rau
tavarastojen arviointi esimerkiksi mittaamalla
seerumin transferriinipitoisuus, joten rautatäy
dennyksen kohdentaminen sitä tarvitseville
on yksinkertaisempaa kuin useiden muiden
ravintoaineiden. Rauta imeytyy huonosti, joten
raudanpuuteanemian yhteydessä tulisi tarkistaa
ruokailutottumukset raudan imeytymistä estä
vien (muun muassa maitovalmisteet) ja edis
tävien (muun muassa C-vitamiinia sisältävät
elintarvikkeet) tekijöiden osalta sekä käyttää
asianmukaista ohjausmateriaalia, esimerkiksi
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry:n mate
riaaleja (2,11,13). Käytettäessä sekä rauta- että
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kalsiumvalmisteita tulee valmisteita nautittaes
sa olla vähintään 2–3 tunnin väli niiden imey
tymisen varmistamiseksi (11).

Folaatti
Folaatti on vitamiini, jonka saanti kuvastaa ruo
kavalion laatua yleisemminkin. Kun folaatin
saanti on suositeltua vähäisempää, jää useiden
muidenkin ravintoaineiden saanti suositeltua
vähäisemmäksi (14). Folaatti on hyvin keskei
nen alkuraskauden aikana, sillä sen puute altis
taa hermostoputken sulkeutumishäiriölle (15).
Suomalaisten lisääntymisikäisten ja raskaana
olevien naisten folaatinsaanti ylittää vaivoin
200 µg/vrk, kun suositus on 400 µg/vrk ja ras
kauden aikana 500 µg/vrk (1,2,6,16). Tämän
vuoksi nykyisin suositellaan kaikille raskaut
ta suunnitteleville foolihappolisän (400 µg/
vrk) käyttämistä parin kuukauden ajan ennen
ehkäisystä luopumista sekä raskausviikolle 12
asti riittävän raskaudenaikaisen folaatinsaannin
turvaamiseksi (3). Seerumin folaattipitoisuus
korreloi väestötutkimuksissa vahvasti folaatin
ravinnosta saannin kanssa, mutta punasolujen
folaattipitoisuus kuvastaa elimistön folaattiva
rastojen suuruutta ja on parempi pitkäaikaisen
folaatinsaannin osoitin (2,17). Foolihappotäy
dennyksen tarpeen arvioinnin tulee perustua
myös ruokavalion kartoittamiseen ja elämän
tilanteeseen (raskauden suunnittelu, alkuras
kaus).

C-vitamiini ja muut antioksidantit
C-vitamiinin saanti on Suomessa keskimäärin
hyvällä tasolla (6). Saanti jää kuitenkin helposti
suositusta (aikuisilla 75 mg/vrk) pienemmäksi,
mikäli tuoreita kasviksia, marjoja ja hedelmiä
on ruokavaliossa vain vähän (6). Ruokavalion
kokonaisterveellisyyden kannalta tulisi ensisi
jaisesti pyrkiä monipuolistamaan ruokavaliota.
Mikäli se on vaikeaa, on C-vitamiinitäydennys
perusteltua. Ongelmana on kuitenkin se, että
valmisteiden pitoisuudet ovat yleensä monin
kertaisia suositeltavaan saantiin nähden. Pit
kään käytettäessä tarvetta selkeästi suurempi Cvitamiinitäydennys voi altistaa virtsakivitaudil
le (18). C-vitamiinivalmisteita markkinoidaan

muun muassa flunssan ehkäisyyn tai sen keston
lyhentämiseen. Tutkimusten mukaan flunssan
kesto lyhenee C-vitamiinilisän seurauksena
noin 8 % eli keskimäärin neljä tuntia (19).
Antioksidanttilisien (C-vitamiini, beeta
karoteeni, E-vitamiini, seleeni) vaikutusta on
tutkittu paljon, jopa laajoissa ja pitkäkestoisissa
tutkimuksissa. Tulokset ovat olleet pettymyk
siä, ja jopa haittavaikutuksia on dokumentoitu
(20,21,22). Ajatus antioksidanttivalmisteiden
hyödyllisyydestä juonsi juurensa väestötut
kimuksista, joissa havaittiin runsaasti antiok
sidantteja sisältävien ruoka-aineiden käytön
olevan yhteydessä muun muassa pienempään
sepelvaltimotaudin ja tiettyjen syöpien riskiin
(23,24). Se, etteivät antioksidanttilisät edis
täneet terveyttä interventiotutkimuksissa, voi
johtua muun muassa siitä, että antioksidant
teja runsaasti sisältävissä ruoka-aineissa on
muitakin terveyttä edistäviä yhdisteitä kuten
flavonoideja tai siitä, että valmisteissa antioksi
danttien kemiallinen muoto eroaa ratkaisevasti
luonnollisissa lähteissä esiintyvistä muodoista,
mikä vaikuttaa kyseisen ravintoaineen hyödyn
nettävyyteen elimistössä.

Seleeni
Suomalaisten seleenin saanti on suositeltaval
la tasolla huolimatta siitä, että viimeisimmässä
päivityksessä seleenin optimaalisen saannin
indikaattoria muutettiin glutationiperoksidaa
sipitoisuudesta plasman selenoproteiini P:n
pitoisuudeksi, minkä seurauksena saantisuosi
tusta suurennettiin (2). Suomalaisten seleenin
saanti oli 1980-luvulla suositeltua vähäisempää.
Maaperämme on niukkaseleenistä, ja huolelli
sen harkinnan jälkeen päädyttiinkin seleenin
lisäämiseen lannoitteisiin. Tämän seurauksena
vilja-, liha- ja maitotuotteiden seleenipitoisuus
suureni, mikä edelleen johti siihen, että suoma
laisten seleeninsaanti saavutti suositeltavan ta
son (25). Lannoitteiden täydentäminen selee
nillä onkin erinomainen esimerkki siitä, miten
ravitsemussuosituksia käytännössä hyödynne
tään väestön terveydentilan edistämiseksi. Ai
noa mahdollinen ryhmä, jonka seleeninsaanti
ei ole suosituksen mukaista, ovat luomupainot
teisesti syövät, sillä luomulannoitteisiin ei lisätä
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Jodin ravinnosta saamisen lisääminen on
tärkeää, sillä markkinoilla ei tällä hetkellä ole
jodivalmisteita, jotka olisi suunniteltu riittä
mättömän jodinsaannin täydentämiseksi. Jodi
täydennystä tarvitsevien tuleekin tällä hetkellä
turvautua jodia sisältäviin monivitamiini-kiven
näisainevalmisteisiin.

Ydinasiat
88 Monipuolinen ruokavalio turvaa terveiden ihmisten riittävän ravintoaineiden
saannin.
88 Ravintolisiä tulee käyttää, jos ruokavalion
monipuolistaminen ei ole mahdollista tai
ei onnistu.

Kalaöljyt

88 Ravintolisien tarpeen arvioinnin tulee perustua huolelliseen ruokavalion kartoitukseen ja mahdollisuuksien mukaan laboratoriomäärityksiin.

seleeniä. Luomupainotteisesti syövien seleenin
saantia ei ole kuitenkaan kartoitettu riittävän
kattavasti, jotta mahdollinen täydennyssuositus
voitaisiin antaa.

B12-vitamiini
B12-vitamiinin (syanokobalamiini) saanti on
yleisesti ottaen hyvä, mutta vegaanien ruoka
valiossa B12-vitamiinia ei luonnostaan ole (6).
Siksi he tarvitsevat B12-vitamiinia ravintolisänä.
Täydennettyjen elintarvikkeiden käyttökin voi
turvata riittävän saannin. Joidenkin lähteiden
mukaan hapatettujen tuotteiden kuten hapan
kaalin on ajateltu toimivan B12-vitamiinin läh
teenä vegaanien ruokavaliossa. Käytännössä
näin ei kuitenkaan ole, sillä hapatetuista valmis
teista B12-vitamiini ei imeydy (26).

Jodi
Uusimmassa Finravinto-tutkimuksessa havait
tiin marginaalinen jodinpuute suomalaisväes
tössä (6). Tämän seurauksena Valtion ravitse
musneuvottelukunta suositteli elintarviketeol
lisuutta ja suurkeittiöitä siirtymään jodioidun
suolan käyttöön (1). Myös kotitalouksille suo
sitellaan jodioidun suolan kohtuullista käyttöä
(1). Elintarviketeollisuus ja suurkeittiöt ovat
ryhtyneet aktiivisesti noudattamaan tätä suo
situsta. Seurantatietoa siitä, miten suositusten
mukaiset toimet ovat vaikuttaneet suomalais
ten jodinsaantiin, ei vielä ole.
U. Schwab ja J. Pihlajamäki

Kalaöljyvalmisteita on markkinoilla laaja vali
koima. Myös pikkulapsille suunnattuja valmis
teita on tarjolla. Niitä markkinoidaan turvaa
maan riittävää omega-3-rasvahappojen saan
tia. Suomessa ongelmana on marginaalinen
välttämättömien rasvahappojen eli linolihapon
(omega-6-rasvahappo) ja alfalinoleenihapon
(omega-3-rasvahappo) saanti, mikä johtuu
laajemmasta ongelmasta ruokavalion rasvan
laadussa: tyydyttmättömän eli pehmeän rasvan
osuus on suositeltua pienempi ja tyydyttyneen
eli kovan rasvan osuus puolestaan suositeltua
suurempi (6). Kalaöljyvalmisteissa ei ole vält
tämättömiä rasvahappoja.
Tutkimusnäyttö omega-3-rasvahappojen
terveysvaikutuksista ja yhteydestä terveyteen
on hyvin laajaa. Ongelmana on kuitenkin se,
että tutkimusnäyttö on ravinnosta saatavien
lähteiden osalta pääosin assosiaationäyttöä,
kun taas interventionäyttö rajoittuu kalaöljy
valmisteisiin. Viimeaikaiset tutkimukset eivät
puolla kalaöljyvalmisteiden kohdentamatonta
käyttöä. Ne voivat suurentaa seerumin LDLkolesterolipitoisuutta, etenkin tyypin 2 diabee
tikoilla (27). Sen sijaan tutkimusnäyttö ravin
nosta saatavien lähteiden osalta on positiivista.
Muun muassa kalan syöminen on yhteydessä
terveyteen (28). Terveysvaikutusten taustalla
näyttää olevan muitakin kalan ominaisuuksia
kuin rasvakoostumus. Esimerkiksi kalan pro
teiinin edullisista vaikutuksista on saatu mie
lenkiintoisia tutkimustuloksia (29). Ruokava
liokokonaisuudet, joissa suositellaan omega3-rasvahappojen saantia, ovat osoittautuneet
terveyttä edistäviksi (30,31,32). Sitä, missä
määrin omega-3-rasvahapot ovat edullisten vai
kutusten taustalla, on mahdotonta arvioida.
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Lopuksi
Ravitsemuksessa on tärkeää huomioida koh
tuus. Minkään ravintoaineen selkeästi suosi
teltua suurempi saanti ei terveellä ihmisellä
näytä johtavan edullisiin terveysvaikutuksiin.
Ravintoaineet on tutkimusnäytön perusteel
la optimaalisinta saada ravinnosta, mikäli se
suinkin on mahdollista. Näin turvataan myös
moninaisten bioaktiivisten yhdisteiden saanti,

joilla ilmeisimmin on tärkeitä terveyttä edistä
viä vaikutuksia.
Ravintolisien käyttö on perusteltua silloin,
kun pyritään korjaamaan tai täydentämään
puutteellista tai yksipuolista ruokavaliota ja
kun ruokavalion monipuolistaminen ei ole
mahdollista tai muusta syystä onnistu.
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SUMMARY

Are dietary supplements necessary for a healthy person?
A dietary supplement differs from conventional foods in its appearance or way of using. The formulation of a dietary
supplement often resembles that of medicines. Research evidence of the benefits of dietary supplements for healthy
people is insufficient. A balanced, health-promoting diet will secure adequate intake of nutrients and, based on studies,
is beneficial for the prevention of numerous diseases. The use of dietary supplements is justified, if giving variety to a diet
that is inadequate in its nutritive content is not possible or successful. The use should be based on careful examination of
the diet as well as on reliable biochemical assays.
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