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IMEVÄISIKÄISEN LAPSEN RAVINTO 

 

Äidinmaito on paras ja ensisijainen ravinto vauvalle. Se riittää useimmille normaalipainoisina syntyneille 
lapsille turvaamaan energian saannin ja D-vitamiinia lukuun ottamatta eri ravintoaineiden tarpeen ensimmäi- 
sen 6 kk:n ajan. D-vitamiinilisä on tarpeen kaikille 2 viikon iästä alkaen. 

Kiinteää lisäruokaa voidaan alkaa maistella 4-6 kuukauden iässä. Maito on edelleen tär- 
keä ravinnon lähde ja imetystä on hyvä jatkaa lisäruokien ohella yhden vuoden ikään asti 

tai perheen niin halutessa pitempäänkin. 

Ruokavaliota laajennetaan vähitellen. Kun lisäruoat aloitetaan 4-5 kk:n ikäisel- 
le, edetään hitaasti 1-2 uudella ruoka-aineella viikossa. Maisteluannokset anne- 

taan imetyksen jälkeen. 6 kk:n ikäisenä aloitettaessa 1-2 tutustumisruoan jäl- 
keen on hyvä ottaa ruokavalioon joku vilja ja liha. 

Ensimmäisiksi lisäruoiksi sopivat peruna, muut kasvikset, marjat ja hedelmät. 
Tavallisia maitovalmisteita voidaan alkaa maistella lähellä 12 kk:n ikää. 

 

0- 4 kk - 6 kk - 8 kk- 10 kk - 
TÄYSIMETYS 4-6 kk OSITTAINEN IMETYS 12 kuukauden ikään 

  

Tarvittaessa 
yksilöllisesti tutus- 
tumisruokia sosei- 
na: 
- peruna 
- kasvikset 
- marjat 
- hedelmät 
Yli 5 kk 
- lihaa tai puuroa 

 

Kaikille kiinteitä 
lisäruokia, sose- 
aterioita: 
- peruna 
- kasvikset 

- marjat 
- hedelmät 
- liha tai kala 
- puuro 

 

Karkeita soseita ja 
uusia tutustumis- 
ruokia: 
- peruna, kasvikset 

ja liha, kala, soija, 
linssit 

- puuro 
- marjat, hedelmät 
- hienojakoisia tuo- 

reraasteita 

 

Perheen ruokia tai karkeita 
soseita: 
- puuro, leipä 
- peruna 
- kasvikset 
- tuoreraasteet 
- marjat, hedelmät 
- liha- tai kalaruoat 
- maitovalmisteet ja mai- 

to ruoissa 

D-VITAMIINIVALMISTE 10 µg/pv kaikissa ikäryhmissä 

 

LISÄRUOAT 

Aloituskasvikset 
 

Peruna sopii hyvin ensimmäiseksi lisäruoaksi mie- 
don makunsa takia. Aluksi kasvikset tarjotaan kei- 
tettyinä soseina, jolloin niiden sulavuus on parempi. 
Aloitusannos on 1 tl sosetta äidinmaidolla, korvike- 
maidolla tai vedellä löysäksi laimennettuna. Peru- 
nasoseen joukossa tai erikseen sopivia alkuvaiheen 
maisteltavia ovat mm. porkkana, kukkakaali, parsa- 
kaali ja bataatti. 

 

Totuttelun jälkeen kasviksia voi tarjota myös tuo- 
reena, esim. porkkanaa tai kurkkua hienoksi raas- 
tettuna ja tomaattia lusikalla koverrettuna. 

 

 
Marja- ja hedelmäruoat 

Marjoja ja hedelmiä tarjotaan soseena, hienona 
raasteena tai kiisselinä. Alkutotuttelussa laimenna 
soseutettu marja vedellä tai tarjoa mietona kiisseli- 
nä. Ulkomaiset marjat tarjotaan keitettyinä. 
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Karkeaa suutuntumaa ja sormin syötävää 

 
Alkutotuttelun jälkeen (noin 7-8 kk iässä) voit 
jättää soseruokaan pehmeitä paloja ja tarjota 
lapselle sormin syötäväksi kypsiä kasvispalo- 
ja, hedelmälohkoja ja kokonaisia marjoja. 



Liha, kala, kananmuna ja palkokasvit 

Possu, nauta, broileri, kalkkuna, kala ja muna sopi- 
vat soseiden raaka-aineeksi. Myös lampaan ja riis- 
tan liha käyvät. Alkuvaiheessa 1 tl kypsää, jauhet- 
tua lihaa tai vastaavaa kasvissoseen joukossa on 
sopiva annos aterialla. Yhden vuoden iässä riittää 
1 -1 ½ rkl ateriaa kohti. 

 
Kalaa voi kalalajeja vaihdellen syödä 2-3 aterialla 
viikossa. Sopivia ovat mm. seiti, kirjolohi, siika ja 
muikku. 

Palkokasveja (linssit, herneet, pavut) voi antaa 
lihan sijaan 7 kk:n iästä alkaen hyvin kypsennettyi- 
nä muiden ainesten joukossa. Runsaasti käytettyi- 
nä herneet ja pavut voivat aiheuttaa ilmavaivoja. 

 

Viljavalmisteet 

Kiinteärakenteinen puuro sopii hyvin syömisen 
opetteluun. Puurot on hyvä valmistaa täysjyväviljas- 
ta, kuten kaura- tai ruishiutaleista. Lapselle suositel- 
laan veteen valmistettuja puuroja. Lisänä tarjotaan 
rinta- tai korvikemaitoa. Marjat ja hedelmät täyden- 
tävät ateriaa. 

 

Maito ja maitovalmisteet 

10–12 kuukauden iässä lapselle annetaan aluksi 
makuannoksina tavallisia lehmänmaitovalmisteita. 
Totutteluun sopivat hyvin hapanmaitovalmisteet. 

Yksivuotiaalle voi siirtyä kokonaan käyttämään 
tavallista maitoa. Rasvaton maito sopii juomaksi 
koko perheelle. Jogurtit ja muut maitovalmisteet 
tarjotaan sokerittomina. 

Vuoden ikäinen lapsi tarvitsee yhteensä 5-6 dl mai- 
tovalmisteita päivittäin. Maito tarjotaan mukista tai 
nokkamukista. 

Ravintorasvat 

Äidinmaidosta ja äidinmaidonkorvikkeesta ime- 
väisikäinen saa rasvaa riittävästi ja ruokiin ei yleen- 
sä ole tarpeen lisätä rasvaa. Poikkeuksena ovat ne 
alle 1-vuotiaat, joilla energiansaanti jää riittämättö- 
mäksi. Pieni rypsiöljylisä on silloin tarpeen. 

 

Yksivuotiaan siirtyessä perheen ruokiin ja rasvat- 
tomaan maitoon ruokaan lisätään rypsiöljyä tai 
rasiamargariinia. Leikki-iässä riittävä päivittäinen 
määrä näkyvää rasvaa on 4-6 tl öljyä tai kasvimar- 
gariinia (60-70% rasvaa). 

 

Ateriarytmi ja juomat 

Kun lapsi alkaa syödä kiinteää ruokaa, pyritään 
säännölliseen ateriarytmiin. Soseaterioita syötetään 
perheen lounaan ja päivällisen aikaan, vilja-aterioita 
aamu- ja iltapaloiksi sekä marja- ja hedelmäruokia 

välipaloiksi. Noin 8 kuukauden iästä lapsi voi nou- 
dattaa perheen ateriarytmiä. Pitkiä ateriavälejä 
tasoitetaan välipalalla ja imetyksellä. 

Maito tyydyttää yleensä täysimetetyn vauvan nes- 
teen tarpeen, mutta lisäruokien aloituksen jälkeen 
lasta voidaan totuttaa veden makuun tarjoamalla sitä 
aterian jälkeen lusikalla tai mukista. Mehujen käyttöä 
ei suositella. 

 

VÄLTETTÄVÄT RUOKA-AINEET 
IMEVÄISIÄSSÄ 

Alle 1-vuotiailla vältettävät ruoka-aineet sisältävät 
joko haitallisia aineita tai voivat aiheuttaa suolisto- 
oireita. 

- Bentsoehappoa sisältävät mehut ja juomat 
 

- Hunaja - botuliinibakteerivaara. 

- Kaakao, tee, kahvi ym. kofeiinia sisältävät 
juomat - virkistävät aineet (mm. kofeiini) ja 
tanniini haitallisia. 

- Kalarajoitus: Isoa silakkaa, haukea ja Itäme- 
ren lohta tai taimenta vain 1-2 kertaa kuukau- 
dessa raskasmetallien välttämiseksi. Graavi- ja 
kylmäsavukaloja ja niistä tehtyä sushia ei liste- 
riariskin ja suolaisuuden vuoksi. 

 

- Kaneli sisältää haitallista kumariinia. 

- Makkara, nakit ja lihaleikkeleet - nitriittiä, ko- 

vaa rasvaa ja runsaasti suolaa 

- Maksaruoat ja maksamakkara - liikaa A- 
vitamiinia ja raskasmetalleja. 

- Merilevävalmisteet – mahdollinen korkea jodi- 
ja raskasmetallipitoisuus 

- Nitraattia keräävät kasvikset ja juuresmehut: 
pinaatti, nokkonen, punajuuri, erilaiset lehtisa- 
laatit, kiinankaali, lehtikaali, kyssäkaali, kurpitsa 
(pois lukien kesäkurpitsa), retiisi, varsiselleri, 
fenkoli, tuoreet yrtit, idut. - Nitraatti haittaa ha- 
pen kuljetusta elimistössä. 

- Raakapuurot – kypsentämättöminä hygieeni- 

nen laatu voi olla huono 

- Riisijuoma – raskasmetallipitoisuus (arseeni) 

- Siemenet (öljykasvit mm. pellava, auringon- 

kukka) - raskasmetallipitoisuus 

- Suolaa ei käytetä lainkaan eikä ruokaa valmis- 
teta suola- ja lisäainepitoisista elintarvikkeista 
kuten marinoiduista lihoista ja juustoista. 

Lisätietoa: 
Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille, THL 
2016 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1

