
KUINKA PALJON ERI IKÄISET TARVITSEVAT
D-VITAMIINIVALMISTETTA?

On tärkeää saada riittävästi D-vitamiinia, jotta luusto pysyy vahvana. D-vitamiinin 
puute aiheuttaa aikuisille luun pehmenemistä eli osteomalasiaa. Lapsille D-vitamiinin 
puute aiheuttaa riisitautia, joka ilmenee muun muassa luuston ja raajojen vammoina. 
Riisitautia esiintyy nykyään vähän, sillä lasten D-vitamiinin saanti on saatu hyvälle tasolle.

Nykyinen suositus on, että lapset ja aikuiset saavat D-vitamiinia päivittäin 10 mikro- 
grammaa. Poikkeuksena ovat yli 75-vuotiaat, joiden päivittäinen saantisuositus on  
20 mikrogrammaa. 

D-vitamiinia saa auringon valosta, kalasta ja D-vitaminoiduista elintarvikkeista, kuten 
maitovalmisteista ja margariineista. Riittävän D-vitamiinin saannin turvaamiseksi  
voidaan tarvita lisäksi sopivan vahvuinen D-vitamiinivalmiste joko ympärivuotiseen 
käyttöön tai talviajaksi. 

Apteekissa on tarjolla eri vahvuisia valmisteita: esimerkiksi 2 mikrogramman vahvuisia 
D-vitamiinitippoja pienten määrien annosteluun sekä 20 mikrogramman tabletteja, jotka 
ovat vahvuudeltaan monille aikuisille sopiva valmiste talviaikaan käytettäväksi. 

Valittaessa sopivaa D-vitamiinivalmistetta kannattaa miettiä omia ravintotottumuksiaan 
ja valita D-vitamiinivalmiste sen mukaan. Apteekin farmaseutit ovat alan ammattilaisia 
ja auttavat sopivan valmisteen valinnassa. 

Katso alla olevasta taulukosta Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja THL:n saanti-  
ja käyttösuositukset eri ikäisille. Muista, että D-vitamiinin liikakäyttöä ei suositella. 

Katso seuraavan sivun taulukosta tarkennetut suositukset. 



D-vitamiinin saanti- ja käyttösuositukset
D-vitamiinin  
saantisuositus/vrk

D-vitamiinivalmisteen  
käyttösuositus/vrk

D-vitamiinin  
turvallisen saannin yläraja/vrk

raskaana olevat ja imettävät 10 µg/vrk 10 µg/vrk ympäri vuoden 100 µg/vrk

alle 1-vuotias, joka on 
täysimetetty tai saa 
vähemmän kuin 500 ml/vrk 
äidinmaidonkorviketta/
vieroitusvalmistetta*

10 µg/vrk 10 µg/vrk ympäri vuoden ikä 0–6 kk 25 µg/vrk  
ikä 6–12 kk 35 µg/vrk

alle 1-vuotias, joka saa  
päivittäin 500–800 ml  
äidinmaidonkorviketta/
vieroitusvalmistetta*

10 µg/vrk 6 µg/vrk ympäri vuoden ikä 0–6 kk 25 µg/vrk 
ikä 6–12 kk 35 µg/vrk 

alle 1-vuotias, joka saa  
päivittäin enemmän kuin  
800 ml äidinmaidonkorviketta/
vieroitusvalmistetta*

10 µg/vrk 2 µg/vrk ympäri vuoden ikä 0–6 kk 25 µg/vrk  
ikä 6–12 kk 35 µg/vrk

1-vuotiaat 10 µg/vrk 10 µg/vrk ympäri vuoden 50 µg/vrk

2–11-vuotiaat 10 µg/vrk 7,5 µg/vrk ympäri vuoden 50 µg/vrk

12–17-vuotiaat 10 µg/vrk 7,5 µg/vrk ympäri vuoden 100 µg/vrk

18–74-vuotiaat 10 µg/vrk 10 µg/vrk  
loka-maaliskuussa** 

100 µg/vrk

75-vuotiaat ja  
sitä vanhemmat

20 µg/vrk 20 µg/vrk  
ympäri vuoden*** 

100 µg/vrk

*määrään lasketaan mukaan D-vitaminoidut lastenvellit ja -puurot.
**kun ei käytetä päivittäin D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa.
***10 µg/vrk voi riittää, jos käyttää säännöllisesti ja paljon D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa.

Lähteet: VRN (2014); VRN & THL (2018); EFSA (2018); NNR (2012)

Lähteet:
1. thl.fi/fi/-/ravitsemuspolitiikka-toimii-tyoikaisten-suomalaisten-d-vitamiinitasot-nousseet-kolmanneksella
2. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01044&p_hakusana=D-vitamiini
3. www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravintoaineet/d-vitamiini/
4. www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemussuositukset/erityisohjeet-ja-rajoitukset


