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0-1–VUOTIAAN LAPSEN RUOKAVALIO 

 
’ 

 

 

Äidinmaito (ÄM) on imeväiselle parasta ravintoa. Jos yli 4 kk:n ikäinen lapsi tarvitsee äidinmaidon lisäksi muuta ruokaa, on 
parempi aloittaa kiinteät kuin siirtyä äidinmaitokorvikkeeseen, jotta äidinmaidon eritys ja osittainen imetys jatkuisivat. Ter-
veille hyvin kasvaville lapsille aloitetaan kiinteät ruoat maisteluannoksina (lusikankärjellisestä muutamaan teelusikkaan) aikai-
sintaan 4 kk ja viimeistään 6 kk iässä. Puolen vuoden iästä alkaen lapsi tarvitsee kiinteitä ruokia kasvun ja kehityksen tur-
vaamiseksi. Äidinmaidon kokonaan puuttuessa annetaan lapselle äidinmaidonkorviketta yhden vuoden ikään asti. Jos lapsi saa 
pelkästään äidinmaidonkorviketta, kiinteät ruoat aloitetaan noin 4 kk:n iässä lapsen yksilöllisen syömisvalmiuden mukaan.  
 

Ruokiin tutustuminen aloitetaan siten, että ensin imetetään tai annetaan korviketta ja sen jälkeen tarjotaan maisteluannoksia. 
Ensimmäisiksi ruoiksi sopivat miedot perusmaut, esim. keitetty peruna, kasvikset, marjat ja hedelmät. Uusia ruoka-aineita 
tarjotaan vauvalle alusta alkaen monipuolisesti. Lapsen ruokavaliota laajennetaan edelleen lisäämällä siihen puuroja ja muita 
viljavalmisteita sekä kalaa, kanaa ja lihaa. Minkään ruoan kokeilemista ei ole syytä viivästyttää edes niissä perheissä joissa 
esiintyy allergioita. Alle vuoden iässä vältetään runsassokeristen ja suolaa sisältävien elintarvikkeiden ja juomien tarjoamista 

lapselle (kts. myös erillinen ohje imeväisiässä vältettävistä ruoka-aineista). Lapsi tarvitsee toistuvaa tutustumista uusiin ruo-
kiin ennen kuin hän oppii pitämään niistä. Tämän vuoksi samoja makuja kannattaa tarjota useita kertoja, jotta lapsen maku-
maailma kehittyy laajaksi. 
 

Lapsen on hyvä antaa harjoitella syömistä alusta pitäen itse. Kun lapsi osaa tarttua ruokailuvälineisiin, hänelle annetaan oma 
lusikka ja haarukka, vaikka varsinainen syöminen sujuu aikuisen avulla. Lapsen käteen ja sormiruoiksi voi antaa esim. hedel-
mä-, juures- tai vihannestikkuja/paloja tai ruisleivän kannikan, joilla lapsi voi harjoitella ruoan viemistä suuhun. Sormiruoksi 
valitaan sellaista, joista ei irtoa palasia. Pinsettiotteen harjoitteluun sopivat pienet suupalat, esim. marjat, maissi, riisi. Syö-
mään opettelu itsenäisesti alkuun on usein sotkuista, mutta sotkuinen vaihe menee yleensä nopeasti ohi kun lapsi oppii vie-
mään paremmin ruoan suuhunsa. Ruokailuhetkiä on myös tärkeä sanoittaa lapselle ruokia nimeämällä ja puhumalla ruoasta.  
 

Soseruoan rakennetta voi karkeuttaa, kun suun motoriikka kehittyy ja hampaat puhkeavat. Lähempänä yhden vuoden ikää 
lapsi siirtyy syömään pääosin samaa ruokaa muun perheen kanssa edellyttäen että koko perheellä on säännöllinen ateriarytmi 
ja terveelliset ruokavalinnat. 
 

Tavanomainen rasvaton maito sopii juomaksi yhden vuoden iästä ja hapanmaitovalmisteet 10 kk iästä alkaen. Lisäksi lapselle 
annetaan D-vitamiinia 10 mikrog/vrk 2 viikon iästä lähtien. 
 
Neuvolasta saa lisätietoa lapsen ruokavaliosta. 
 
*) Lasten yöaterian poisjättämisessä on vaihtelua 

ateria 4 kk 5 kk 6 kk 8 kk yli 1 vuotta 

1.  ÄM  ÄM  ÄM 
 puuro 

 puuro ja ÄM  puuro ja maito 

2.  ÄM 
 peruna- tai kas-

vissose maiste-
luannoksina 

 ÄM 
 vaihdellen 
- liha 
- kana 
- kala 
- muna 

+ peruna- tai 

kasvissose 

 ÄM 
 vaihdellen 
- liha 
- kana 
- kala 
- muna 

+ peruna- tai 

kasvissose 

 vaihdellen 
- liha 
- kana 
- kala 
- muna 

+ peruna- tai 
kasvikset 

 ÄM 

 peruna, vihan-
nekset 

- liha 
- kana 
- kala 
 maito tai vesi 

3.  ÄM  ÄM  ÄM 
 marja- tai he-

delmäsose 
 

 hedelmä, marjat  hedelmä, marja 
tai leipä + maito 
tai jogurtti, 
viili tai rahka 

4.  ÄM 
 marja- tai he-

delmäsose mais-
teluannoksina 

 ÄM 
 vaihdellen 
- marja- tai 

hedelmäsose 
- puuro tai muu 

viljavalmiste 

 ÄM 
 vaihdellen 
- peruna- tai kas-

vissose 
- puuro tai muu 

viljavalmiste 

 kuten 2. ateria 
tai peruna-
kasvisruoka 

 ÄM 

 kuten 2. ateria 

5.  ÄM  ÄM  kuten 1. ateria  puuro ja ÄM  kuten 3. ateria 
tai puuro ja mai-
to 

6.  ÄM *)  *)    
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