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RUOKA-AINEIDEN KÄYTTÖSUOSITUKSIA RASKAUDEN JA IMETYKSEN AIKANA 
 

Ruoka-aine/elintarvike Oikea käyttö raskauden aikana Ohjeen peruste Imetysaika 

Maksa, maksaruoat 
 
 
Maksamakkara/-pasteija 
 
 

Pääruokana syötäviä maksaruokia 
vältetään koko raskauden ajan. 
 
Vähäinen määrä sallittu. 
2 viipaletta/pv, enintään 
100g/kerta, jatkuvassa käytössä 
enint. 30g/pv 
 

Korkea A-vitamiini- ja raskasmetallipi-
toisuus, voi johtaa epämuodostuma- ja 
keskenmenoriskiin. 
 

 

Yli 1-vuotiaan hirven maksa ja 
munuaiset 
 

Ei hyväksytä Suomen lainsäädän-
nön mukaan elintarvikkeeksi 

Korkeat raskasmetallipitoisuudet Ei käytetä 

Kala 
 
 
 
 
 
Hauki 
 
Sisävesien iso ahven, kuha, 
made 
 
Itämeren iso silakka ja lohi 
 

Suositellaan ainakin 2 ateriaa vii-
kossa vaihdellen eri kala-lajeja: 
järvikalaa, kasvatettua kalaa ja 
merikalaa (esim. siika, muikku, 
seiti, kirjolohi, nieriä, taimen). 
 
Ei suositella lainkaan 
 
Sisävesien isokokoista ahventa, 
kuhaa ja madetta rajoitetusti 
 
Itämerestä pyydettyä suurta 
(>17cm) silakkaa tai lohta 1-2 
krt/kk 
 

 
 
 
 
 
 
Sisävesi- ja merihauen sekä sisävesien 
petokalojen korkea elohopeapitoisuus. 
(PCB-yhd., dioksiinit ja radioaktiiviset 
aineet, mm. kehityshäiriöriski) 
 
Itämeren silakan ja merilohen korkea 
dioksidipitoisuus. 
 

 
 
 
 
 
 
Haukea vältetään 
kokonaan myös 
imetysaikana, sisä-
vesien peto-kaloja 
rajoitetusti. 
 

Raa`at, tyhjiö- ja suojakaa-
supakatut tai itse valmistetut 
graavisuolatut ja kylmäsavus-
tetut kalatuotteet sekä mädit 
ja niitä sisältävät ruoat kuten 
pateet ja sushit 

Raakoja, tyhjiö- ja suojakaasupa-
kattuja tai itse valmistettuja graa-
visuolattuja ja kylmäsavustettuja 
kalatuotteita syödään vain kuu-
mennettuna (tuotteen sisälämpö-
tila kauttaaltaan väh. 70 astetta). 
Sushia ja mätiä sekä raakaa kalaa 
sisältäviä vältetään kokonaan. 
 

Listeria monocytogenes –bakteeririski 
(ruokamyrkytys, johon liittyy kesken-
meno- tai ennenaik. synnytyksen 
vaara, vaikea infektio, aivokalvon tuleh-
dus lapselle) 
 

 

Raaka liha, raaka kokoliha 
(pihvi), raaka jauheliha, tar-
tarpihvi, riimiliha, ilma-
kuivattu kinkku, muut raakali-
havalmisteet, kestomakkarat 
(salami, metvursti) 

Ei suositella. 
Liha tulee kypsentää huolellisesti 
(kauttaaltaan >70 astetta). 
 
Samoja välineitä ei pidä käyttää 
raa`alle ja kypsälle tuotteelle. 
 

Toksoplasmariski 
 
EHEC-, salmonella-, yersinia- ja kampy-
lobakteerivaara 
 
(keskenmeno tai sikiön vakava infektio) 
 

Liha on kypsennet-
tävä asianmukai-
sesti myös imetysai-
kana. 

Siipikarjan liha 
 

Käytetään vain kypsänä (sisäläm-
pötila yli 75 astetta) 
 

Salmonella- ja kampylobakteeri-infek-
tioriski 

Käytetään vain kyp-
sänä 

Raakamaito ja pastöroimaton 
maito 
 

Ei suositella 
 

Yersinia pseudoturberculosis, listeria, 
EHEC-, salmonella- ja cambylobacter-
bakteeririski 
 

 

Pastöroimattomasta maidosta 
valmistetut juustot sekä pas-
töroidusta maidosta valmiste-
tut pehmeät juustot 
(esim. home- ja tuorejuustot) 
 

Voivat olla riskituotteita, ei suosi-
tella kuumentamattomina (>70 
asteen kuumennus) 

Listeria monocytogenes –bakteeririski 
(mm. keskenmenovaara) 
 

 

Tuoreet vihannekset Pestävä huolellisesti. Raa´at ja 
kypsennetyt elintarvikkeet on pi-
dettävä erillään. 
 

Bakteerikontaminaation estäminen  

Pakastevihannekset ja valmis-
ruoat (teolliset) 

Kuumennettava kunnolla ennen 
käyttöä. Listeriabakteeri tuhoutuu 
yli 72ºC. Ei tuhoudu pakastetta-
essa eikä suolattaessa 
 

Listeriabakteeri-infektioriski 
Ruokamyrkytys, johon liittyy raskauden 
aikana keskenmenovaara 
 

 

Pavut Huuhdeltava, liotettava ja keitet-
tävä pakkauksen ohjeen mukai-
sesti (riittävän pitkä keittoaika 
erityisen tärkeää). 
 

Pavuissa luontaisesti haitallisia aineita: 
lektiinit, proteaasi,inhibiittorit, glyko-
sidit 

 

Vihreä, itänyt tai vaurioitunut 
peruna 

Ei käytetä 
 

Korkea solaniinipitoisuus (luontainen 
toksiini) 
 

Ei käytetä 

Kypsymätön, raaka tomaatti Ei käytetä Korkea tomatiinipitoituus (luontainen 
toksiini 
 

Ei käytetä 

Raaka punajuuri Kypsennettävä kunnolla, ei käy-
tetä raakana 
 

Ruokamyrkytysvaara Käytetään vain kyp-
sänä 

Korvasienet 
 

Ei suositella 
 

Myrkky, gyromitriini ei hajoa keitettä-
essä/kuivattaessa. 

Korvasieniä ei käy-
tetä imetysaikana.  



Sienet Varmistuttava syöntikelpoisuu-
desta, käsittely sienilajien mu-
kaan. 

Luontaisesti haitalliset aineet (esim. fe-
nyylihydratsiini) 
 

Ulkomaiset pakastemarjat Kuumennettava ennen käyttöä 
(90 C°, 5 min ajan tai keitettävä 2 
min) 
 

Noro-virus- ja hepatiiiti A -virusriski Kuumennettava en-
nen käyttöä 

Kahvi ja muut kofeiinia sisäl-
tävät juomat 
 
 
 
 
 
Kofeiinipitoiset kolajuomat 
 
 
Energiajuomat 
 
Tuotteet, joihin on lisätty ko-
feiinia kuten makeiset, puru-
kumit ja suklaapatukat sekä 
ravintolisät 
 

Raskauden ja imetysaikana kor-
keintaan 200 mg kofeiinia päi-
vässä (on kaksi 1,5 dl:n kupillista 
kahvia tai n. litra mustaa teetä).  
Kaakaojuomassa on kofeiinia 3-5 
mg/dl. 
 
Voi käyttää rajoitetusti, vain sa-
tunnainen käyttö  
 
Energiajuomia ei suositella 
 
Ei suositella (pakkauksissa varoi-
tusmerkintä) 

Kofeiinin turvallisuudesta ei riittävästi 
tietoa. Voi aiheuttaa raskaana oleville jo 
pieninä määrinä närästystä, sydämen-
tykytystä, vapinaa. Suuret annokset 
voivat lisätä keskenmenoriskiä ja lap-
sen pienen syntymäpainon riskiä. 
 

Kofeiini kulkeutuu 
rintamaidon kautta 
lapselle. Turvallisen 
saannin rajoista ei 
ole lapsille tieteel-
listä näyttöä, mutta 
jo pieninä määrinä 
saattaa aiheuttaa 
sydämentykytystä 
ja vapinaa sekä uni-
häiriöitä. 

Yrttiteejuomat, rooibos-tee Ei suositella 
 
Teen lehdistä (musta, vihreä, val-
koinen, keltainen) tehtyjä juomia, 
ruusunmarjateetä ja muita hedel-
mäteelaatuja voi juoda. 
 

Voivat sisältää luontaisesti haitallisia ai-
neita, joiden turvallisuudesta ei ole riit-
tävästi tietoa (keskenmenon vaara). 
 

Ei suositella 

Alkoholi Vältetään kokonaan Haitallinen vaikutus sikiön kasvulle ja 
kehitykselle. Turvallista käyttömäärää 
ei tunneta.  
 

Imetysaikana alko-
holia on rinta-
maidossa saman 
verran kuin äidin 
veressä. 
 

Sakariini ja syklamaatti Ei suositella Turvallisuudesta ei ole riittävästi tietoa. 
Makeutusaineista sallittuja normaali-
käytöllä mm. aspartaami, asesulfaami-
K, sukraloosi. 
 

 

Lakritsi ja salmiakki Ei suositella Sisältävät glysyrritsiiniä, jonka turvalli-
sesta käyttömäärästä ei ole tietoa.  
Korkea glysyrritsiini-pitoisuus voi nos-
taa verenpainetta, lisätä turvotusta ja 
voi aiheuttaa keskenmenovaaran ja on 
mahd. yhteydessä lapsen kehityshäiri-
öihin. 
 

 

Suola Suositeltava rajoittaa suolan käyt-
töä raskauden aikana 

Lisää turvotustaipumusta raskauden 
loppuvaiheessa ja nostaa verenpai-
netta. 
 

 

Merilevävalmisteet 
 

Ei käytetä Jodimäärissä on suurta vaihtelua. (hait-
taa kilpirauhasen toimintaa ja sikiön ke-
hitystä). Joissakin merilevissä on to-
dettu myös korkeita raskasmetallipitoi-
suuksia (arseeni, kadmium, lyijy). 
 

Ei käytetä imetysai-
kana jos jodipitoi-
suus ei ole tiedossa 
tai tuotteen jodipi-
toisuus on korkea. 
 

Öljykasvien siemenet (esim. 
pellavan- ja auringonkukan 
siemenet, pellavarouhe) 

Enintään 2 rkl (n.15g) pellavan- 
tai muiden öljykasvien siemeniä 
päivässä. Pienet määrät esim. lei-
vissä eivät ole haitaksi. 
 

Pellavalla, kuten joillakin muilla öljykas-
veilla on luontainen ominaisuus kerätä 
siemeniinsä maaperän raskasmetalleja, 
erityisesti kadmiumia. 

Koskee myös imet-
täviä 

Ravintolisinä myytävät yrtti-
valmisteet 
 

Ei suositella Ei takeita tuoteturvallisuudesta. 
 

Ei suositella 

Inkiväärivalmisteet ja –tee 
sekä inkivääriä sisältävät ra-
vintolisät 

Ei suositella 
Raskaana oleville tulee olla inki-
vääriä sis. ravintolisissä ja inki-
vääriteessä ja sitä vastaavissa 
juomajauheissa erillinen varoitus-
merkintä. 
 

Osa inkiväärin kemiallisista ainesosista 
saattaa olla haitallisia sikiön kehityk-
selle. Turvallisesta käytöstä ei ole tie-
toa. 

 

Kolesterolia alentavat tuotteet Ei suositella Sisältävät kasvistanoleita.  
Kolesteroli on tärkeää kehitykselle, näi-
den tuotteiden syönti voi alentaa sikiön 
kolesterolipitoisuuksia. 
 

 

Runsasrasvaiset, suolaiset ja 
sokeriset ruoat 

Kovan rasvan sijasta tulee käyttää 
pehmeitä ja juoksevia rasvoja. 
Puhdistettuja, nopeasti imeytyviä 
hiilihydraatteja tulee välttää. Suo-
laa kohtuudella. 

Suolan, sokerin ja rasvan käyttöä 
on helpompi vähentää ruokia itse 
valmistamalla 
 

Lisää mm., sydän- ja verisuonisairauk-
sien sekä tyypin 2 sokeritaudin riskiä. 
Painonhallinta. 
 

 

 


