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Erilaisia sokerisuosituksia
– miksi?
Pohjoismaiset, WHO:n, Ison-Britannian ja viimeisimpänä
USA:n suositukset lisättyjen sokerien saannista eroavat
toisistaan ja niissä on erilaiset lähestymistavat, vaikka ne
perustuvat pääosin samoihin tieteellisiin tutkimuksiin.
On viitteitä, että eniten rajoittavat suositukset, esim. lisättyjen sokerien saanti alle 10 % energiansaannista, perustuvat heikkoon tutkimusnäyttöön.
Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori,
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto
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Elintarviketeollisuus ja
terveyden edistäminen

Pohjoismaat hammasterveyden kärjessä

Euroopan elintarviketeollisuutta edustava Food and Drink
Europe -järjestö (FDE) on osallistunut aktiivisesti vuonna
2005 alkaneeseen EU:n ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä
käsittelevään toimintafoorumiin sekä käynnistänyt monia terveyttä edistäviä toimenpiteitä yhdessä muiden yksityisten ja
julkisten toimijoiden kanssa. Toistuvasti kysytään, ovatko monet terveyden edistämisen toimenpiteet ja kampanjat todella
johtaneet parempaan terveyteen. Rajallisten tietokantojen
vuoksi mittaaminen on vaikeaa.

Pohjoismaissa ja monissa muissa länsimaissa karieksen esiin
tyminen on vähentynyt tasaisesti viimeisten vuosikymmenten
aikana. Maailmanlaajuisesti tilanne on aivan toinen, koska noin
40  %:lla maailman väestöstä on karies. Pohjoismaissa halutaan
nyt keskittyä enemmän heikossa asemassa olevien ja ikään
tyvien hammasterveyteen.

Ebbe Kristensen, vanhempi neuvonantaja, Mannov, Aarhus

Jette Lüthcke, toimittaja, Mannov, Kööpenhamina

14

10

n Perspektiivi (Perspektiv), aikakauslehti sokerista ja ravitsemuksesta, lokakuu 2016. n ISSN: 0906-5253 n Painos: 9 000 kpl Tanskassa, 25 000 kpl Ruotsissa ja 3 000 kpl Suomessa.
n Julkaisija: Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1014 Kööpenhamina. n Toimitus: Vastaava toimittaja, Senior Marketing Manager Angela Everbäck, tuotekehityspäällikkö Kyllikki Kilpi,
Manager Nutrition Communication Anne-Mette Nielsen, Nordic Sugar, GCI Mannov. n Ulkoasu: Katrine Boelsgaard. Taitto: Suomessa Ad Helena Oy. n Kuvat: Christina Bull.
n Paino: Libris Oy, Helsinki. 10.2016 n Puheenvuoroja, artikkeleita ja kommentteja voi lähettää Nordic Sugarille. Toimitus ei kuitenkaan vastaa tilaamatta lähetetystä aineistosta.
Perspektiivissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa julkaisijan ja toimituksen kantaa. Jälkipainos ja lainaaminen sallitaan, mikäli lähde mainitaan.
Otteita kirjoituksista voi kuitenkin käyttää ja jäljentää vain toimituksen suostumuksella.

Sähköposti: nutrition.se@nordicsugar.com Käy myös kotisivuillamme: www.perspektiv.nu

2

Perspektiivi marraskuu 2016

Kohdentamatonta
terveyden edistämistä
– hyväksi kaikille?
Uusimmat pohjoismaiset ravitsemus
suositukset (NNR 2012) ovat perustana,
kun eri pohjoismaissa kehitetään kan
sallisia ruokasuosituksia ja ravitsemus
neuvontaa. Hiilihydraattien saannin
laskeminen sekä hiilihydraattien laatu
ovat olleet keskeisiä teemoja muual
lakin kuin NNR:ssä. Myös Ison-Britan
nian, WHO:n ja nyt viimeisimmäksi
USA:n tieteelliset komiteat ovat arvioi
neet käytettävissä olevat tutkimukset
ja antaneet suosituksensa ruokavalion
hiilihydraattimäärästä ja hiilihydraat
tien lähteistä.
Useimmat tieteelliset komiteat ovat sa
maa mieltä lisättyjen sokerien määrän
rajoittamisesta. Lähestymistavat ovat
kuitenkin erilaisia saannin ylärajaan
liittyen sekä siinä, onko tavoitteena li
havuuden ehkäisy, parempi hammas
terveys vai terveellisen ruokavalion
edistäminen. Siksi tarkastelemme tässä
numerossa erilaisia lisättyihin sokerei
hin liittyviä suosituksia.

Pohjoismaat kuuluvat niihin maihin,
joissa hammasterveys on muihin mai
hin verrattuna parantunut. Mutta ehkä
olemme saavuttamassa tietyn rajan?
Miten onnistutaan tavoittamaan ryh
mät, joihin neuvonnalla ei vielä ole pys
tytty vaikuttamaan? Ehkä koko väestölle
annettujen yleisten ohjeiden sijaan on
nyt aika kohdentaa neuvontaa erityis
ryhmille ja saada ne, joilla on erityistar
peita, muuttamaan käyttäytymistään.
Myös EU:n ohjelmassa on monia ter
veyttä edistäviä toimenpiteitä, mukaan
lukien Euroopan komission jo yli kym
menen vuotta jatkunut ruokavaliota,
liikuntaa ja terveyttä käsittelevä toimin
tafoorumi. Aiheen luonteesta johtuen
Euroopan elintarviketeollisuudella on
keskeinen rooli yhteistyössä monien
muiden toimijoiden kanssa. Siksi esitte
lemme joitakin elintarviketeollisuuden
panostuksia, mm. vähemmän rasvaa,
suolaa ja lisättyjä sokereita sisältävien
elintarvikkeiden tuotekehitystä.

Miellyttäviä lukuhetkiä!
Suomen Sokeri Oy
Nordic Sugar
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Tämän artikkelin
tarkoituksena on
selvittää pohjois
maisten (NNR 2012),
yhdysvaltalaisten
(US Dietary Guide
lines), Ison-Britannian
(SACN) ja WHO:n
ravitsemussuositusten
perusteluita sekä
pohtia, ovatko tiu
kimmat sokerisuosi
tukset oikeutettuja.

Tietellinen näyttö alhai
semmalle sokerisuositukselle kuin enintään 10 E%
on heikko.

Mikael Fogelholm,
ravitsemustieteen professori,
Helsingin yliopiston elintarvikeja ympäristötieteiden laitos

Erilaisia sokerisuosituksia – miksi?
Uusimmissa, vuonna 2013 julkaistuissa
pohjoismaisissa ravitsemussuosituksis
sa (NNR 2012) lisättyjen sokerien saan
tisuositus ei muuttunut aikaisemmasta:
ruokavaliossa olisi hyvä olla lisättyjä
sokereita korkeintaan 10 prosenttia
energian kokonaissaannista (eli 10
energiaprosenttia tai 10 E%)1. Se tarkoit
taa 50–80 grammaa sokeria päivässä
energiantarpeen mukaisesti. Lapsille
suositus on energiaprosentteina sama,
mutta grammoina edellä mainittua vä
hemmän. Lisäksi suosituksessa maini
taan, että lisättyjen sokerien suurin
suositeltu määrä on linjassa ruokava
lintoja koskevan suosituksen kanssa:
sokeripitoisten juomien ja ruokien
saantia on hyvä rajoittaa.
Yhdysvalloissa päädyttiin äskettäin
samaan suositukseen2. Sen mukaan
”Terveellisessä ruokavaliossa lisättyjen
sokerien määrää tulee rajoittaa kor
keintaan 10 prosenttiin päivän kalori
määrästä”.
Maailman terveysjärjestön (WHO) kä
sitys poikkeaa jonkin verran sekä poh
joismaisesta että amerikkalaisesta. En
sin WHO päätyi suosittelemaan ”vapai
den sokerien” (eli lisättyjen sokerien ja
hedelmämehuissa luonnostaan olevien
sokerien) saanniksi korkeintaan 10 pro
senttia energiansaannista. Myöhemmin
WHO kuitenkin totesi, ”että vähentä
minen alle viiteen prosenttiin päivittäi
sestä energian kokonaissaannista olisi
vielä hyödyllisempää”3. Isossa-Britan
niassa neuvoa-antava tieteellinen ra
vitsemuskomitea (Scientific Advisory
Committee on Nutrition eli SACN) myö
täili tätä näkemystä: ”yli kaksivuotiailla
vapaiden sokerien keskimääräinen
saanti saisi olla korkeintaan viisi pro
senttia energian kokonaissaannista”4.
Nämä kaksi suositusten tasoa ovat itse
asiassa sangen erilaisia. Koska Pohjois
maissa keskimääräinen lisättyjen soke
rien (esimerkiksi sakkaroosin) saanti
on lähellä 10 energiaprosenttia, suosi
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tus on realistinen, vaikka suosituksen
tulkinnan mukaan useimpien yksilöi
den tulisi vähentää lisättyjen sokerien
saantiaan alle 10 prosenttiin energian
kokonaissaannista. (Keskimääräisen
saannin tulisi siten olla lähellä 8 E%.)
Sen sijaan lisättyjen sokerien saannin
rajoittaminen 5 E%:iin on puolestaan
hyvin suuri haaste modernissa teol
lisuusyhteiskunnassa.

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset 2012
Kun vuoden 2012 ravitsemussuosi
tuksia laadittiin, ravintoainesuositusten perustana käytettiin systemaattisia kirjallisuuskatsauksia ensimmäistä
kertaa Pohjoismaisten ravitsemussuositusten historiassa. Systemaattinen
katsaus tehtiin myös, kun selvitettiin
ruokavalion lisättyjen sokerien yhteyttä
kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin,
sydän- ja verisuonitauteihin sekä tyy
pin 2 diabetekseen5.
Sokerisuositusta varten katsauksen laati
Sonestedt työryhmineen. He löysivät 17
alkuperäisartikkelia, jotka täyttivät sys
temaattisen katsauksen kriteerit. Ainoa
merkittävä havainto oli, että neljä kuu
desta kohorttitutkimuksesta osoitti so
kerilla makeutettujen juomien runsaan
käytön olevan yhteydessä suurentunee
seen tyypin 2 diabeteksen riskiin, kun
sokerilla makeutettujen juomien suur
kuluttajia verrattiin niitä vain vähän
kuluttaneisiin. Minkäänlaista yhteyttä
ei löydetty lisättyjen sokerien kokonais
saannin (E%) ja pitkäaikaissairauksien
välillä.
Sokeripitoisten elintarvikkeiden ja
juomien yhteyttä lihomiseen tutkittiin
toisessa suositusta varten tehdyssä
katsauksessa, joka käsitteli energia
ravintoaineita, elintarvikkeita, ruoka
valiomalleja ja lihavuutta6. Sen mukaan
makeisten ja jälkiruokien runsas käyttö
ennustaa lihomista – tosin näyttö on
heikkoa. Sen sijaan lisättyjen sokerien
kokonaissaannin ja lihavuuden välillä

ei havaittu minkäänlaista loogista
yhteyttä. Katsauksen tutkimukset oli
julkaistu vuonna 2000 tai myöhemmin.
Lopullista suositusta lisättyjen
sokerien saannin rajoittamiseksi
korkeintaan 10 E%:iin perusteltiin
ruokavalion ravintotiheydellä (ts. jotta
ruokavalio sisältäisi riittävästi suojara
vintoaineita ja kuitua) sekä sillä, että
suositus tukisi terveellistä ruokavalio
mallia. Lisäksi todettiin: ”Suositeltu
lisättyjen sokerien saannin yläraja
on linjassa myös elintarvikevalintoja
ohjaavien suositusten kanssa, joiden
mukaan runsaasti sokeria sisältävien
juomien ja elintarvikkeiden käyttöä
tulisi rajoittaa”.

Yhdysvaltojen ruokavaliosuositukset vuodelta 2015
Kuten aiemmin mainittiin, myös uusis
sa amerikkalaisissa ruokavaliosuosituk
sissa lisättyjen sokerien saanniksi suo
sitellaan korkeintaan 10 E%2. Tähän
päädyttiin samanlaisin perusteluin
kuin Pohjoismaisissa suosituksissa
(NNR 2012). Sokerien kokonaissaannin
ja terveyden välinen yhteys on amerik
kalaisessa suosituksessa muotoiltu
vaikeasti tulkittavasti (”... näyttöä siitä,
miten lisätyt sokerit vaikuttavat tervey
teen, saadaan edelleen lisää”). Muotoi
lun taustalla saattaa olla Sonestedtin ja
työryhmän sokeria koskeva systemaat
tinen katsaus5, josta käy ilmi, ettei soke
rin kokonaissaannin terveysvaikutuksia
ole vielä läheskään selvitetty.
Amerikkalaiset ruokavaliosuositukset
painottavat kuitenkin – aivan kuten
NNR 2012 – terveellisen ruokavalion
kokonaisuutta. Tutkimuksissa, joissa
tasapainoisella ruokavaliolla on havait
tu olevan terveysvaikutuksia, eivät
sokeria sisältävien elintarvikkeiden
ja/tai juomien kulutus tai runsas soke
rin saanti ole kuuluneet terveelliseen
ruokavalioon. Lisäksi on huomioitu
sokerin yhteys kariekseen.
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Amerikkalaisten ja pohjoismaisten
ruokavaliosuositusten välillä on yksi
selkeä ero. Amerikkalaisissa suosituk
sissa ei mainita sokeripitoisten
elintarvikkeiden ja juomien käytön
vähentämistä, mikä sen sijaan
mainitaan selkeästi NNR:ssä. Tämä
voi johtua siitä, että amerikkalaisissa
suosituksissa päätettiin käyttää
epävarmempaa näyttöä (sokerien
kokonaissaannin terveysvaikutukset)
vahvan ja paljon vakuuttavamman
näytön sijaan (sokerilla makeutettujen
juomien terveysvaikutukset).

Maailman terveysjärjestö 2014
WHO:n sokerin saantisuositukset (suo
situs on 10 E%, mutta 5 E% voisi olla

Tutkimustulokset sokerin kokonais
saannin ja kroonisten sairauksien
välisestä yhteydestä ovat ristiriitaisia.

terveyden kannalta vielä parempi) poh
jautuvat kahteen tilattuun systemaatti
seen katsaukseen: toinen karieksesta7 ja
toinen lihavuudesta8.
Sokeria ja kariesta koskevaan syste
maattiseen katsaukseen hyväksyttiin
55 tutkimusta alunperin seulotuista
5990 artikkelista. Katsaus tehtiin kol
men interventio-, kahdeksan kohortti-,
20 väestö- ja 24 poikkileikkaustutki
muksen pohjalta. Tutkimukset osoit
tivat selkeästi, että sokerin kokonais
saannin ja karieksen välillä on positiivi
nen yhteys. Useimpien tutkimusten
mukaan 10 E% on raja-arvo, koska peri
aatteessa sokerin saanti ei ollut yhtey
dessä kariekseen, jos päivittäinen soke
rin saanti oli alle 10 E%. On kuitenkin
syytä mainita, että vähäisemmästä
sokerin saannista on vaikeaa saada
merkitseviä tuloksia, koska nykyisin
sokerin saanti on harvoin alle 10 E%.
Muutamissa hyvin vanhoissa, yli 50
vuotta sitten tehdyissä japanilaisissa
tutkimuksissa selvitettiin erittäin vä

häisen sokerin saannin yhteyttä kariek
seen. Näissä väestötutkimuksissa oli
heikko tutkimusasetelma, ja tulosten
käyttökelpoisuuden nykyisessä yhteis
kunnassa voi kyseenalaistaa. Tutkimuk
set kuitenkin tukivat ajatusta, että huo
mattavasti alhaisemmalla sokerin saan
nin raja-arvolla olisi merkitystä kariek
sen kannalta.
Näiden tutkimusten perusteella kirjoit
tajat esittivät, että ”vähäisemmästä ka
riesvaikutuksesta on kohtalaista näyt
töä, kun vapaiden sokerien saanti on
alle 10 E%”. Kun sokerin saanti vähen
nettiin edelleen alle viiteen energia
prosenttiin, havaittiin merkitsevä ero,
mutta näyttö todettiin erittäin heikoksi.
Sokeria ja lihavuutta käsitellyt katsaus
oli meta-analyysi, jossa oli mukana sekä
kohortti- että interventiotutkimuksia8.
Interventiotutkimuksissa sokerin saan
nin vähentäminen tai lisääminen vai
kutti painoon. Useimmissa tapauksissa
kyse oli kuitenkin huomattavan suuris
ta muutoksista sokerin saannissa (yli
10 E%).Tutkimusten mukaan sokerin
saannin vaihtelu näkyy kehon painossa,
ja siten sokerin saannin muutoksella
10 E%:sta 20 E%:iin tai päinvastoin on
mitä ilmeisimmin merkitystä. Mutta
näistä tutkimuksista ei ole apua, jos
halutaan perustella suosituksen muut
tamista 10 E%:sta 5 E%:iin.
Näistä Te Morengan ja kumppaneiden
systemaattisista katsauksista saatiin
toinenkin tärkeä lopputulos, joka liittyy
prospektiivisiin väestötutkimuksiin ja
sokerilla makeutettuihin juomiin. Vuo
den kestäneen seurannan aikana yli
paino tai lihavuus oli todennäköisem
pää (OR* = 1,55) eniten sokeripitoisia
juomia käyttäneiden ryhmässä verrat
tuna ryhmään, joka käytti niitä vähiten.
(*OR = odds ratio, kuinka paljon riski
tekijälle altistuminen on yhteydessä sai
rastumiseen, lähde Wikipedia.org, suo
mennusehdotus: suhteellinen tautipaine)
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Britannian neuvoa-antava tieteel
linen ravitsemuskomitea (SACN)
SACN:n suositus hiilihydraattien saan
nista pohjautuu perusteelliseen kirjal
lisuuskatsaukseen4. Artikkelin kirjoit
tajat nostivat esiin sekä lisättyjen soke
rien (tai WHO:n mukaan ”vapaiden
sokerien”) että sokeripitoisten elin
tarvikkeiden ja juomien yhteyden usei
siin pitkäaikaissairauksiin ja hammas
terveyteen. Kuten NNR:ää varten teh
dyssä Sonestedtin ja työryhmän sys
temaattisessa katsauksessa, sokerien
kokonaissaannin yhteys pitkäaikais
sairauksiin (esimerkiksi sydän- ja veri
suonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen,
lihavuuteen ja syöpään) oli ristiriitai
nen, eikä selkeitä johtopäätöksiä voitu
tehdä. Sen sijaan tämä katsaus osoitti
monien muiden tutkimusten laila5,8,
että sokerilla makeutettujen juomien
runsas käyttö on positiivisesti yhtey
dessä huonoon terveyteen.
WHO:n suosituksen tapaan SACN pää
tyi siihen, että sokerin saanti on posi
tiivisesti yhteydessä kariekseen, ja että
sokerin runsasta käyttöä pitäisi välttää.
Lopullisessa raportissa ei mainittu
vanhoja japanilaistutkimuksia.
Lopullinen suositus väestön keskimääräiseksi ”vapaiden sokerien” saan
niksi on 5 E%. Se pohjautuu interventio
tutkimuksiin, jotka osoittivat sokerin
saannin (E%) ja energiansaannin väli
sen yhteyden: kun kokeiltiin sokerin
saannin vähentämistä, myös energian
saanti väheni9. SACN:n mukaan vähäi
sempää sokerin saantia ei kompen
soida kokonaan, joten sokerin saannin
vähentäminen voisi olla hyvä tapa
kontrolloida energian kokonaissaantia. Valitettavasti SACN:n raportissa ei
mainita, että väestötutkimuksissa ei
ole osoitettu yhteyttä sokerien koko
naissaannin ja kehon painon muutos
ten välillä6,8. Kuten aiemmin mainittiin,
Te Morengan ja kumppaneiden katsauk
sen perusteella sokerin saannin muu
tokset olivat erittäin suuria niissä inter
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ventiotutkimuksissa, joissa muuttunut sokerinsaanti liitettiin painon muu
toksiin.

Mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä?
Lisättyjen sokereiden roolia ruoka
valiossa voidaan tutkia erilaisista näkö
kulmista. Ravitsemuksen kannalta
sokeri sisältää energiaa, mutta peri
aatteessa ei laisinkaan suojaravinto
aineita. Siksi lisätyt sokerit suurentavat
elintarvikkeen, aterian ja ruokavalion
energiatiheyttä ja pienentävät ravinto
ainetiheyttä. Yleinen käsitys on, että
sakkaroosi lisättynä sokerina suurentaa
glykeemistä indeksiä (GI), mutta se
ei itse asiassa pidä paikkaansa; sakka
roosin GI on noin 65 10, mikä on lähellä
ruokavalion keskimääräistä GI-arvoa.
Esimerkiksi monien leipien, puurojen
ja perunaruokien GI on 80–85.
Sokeri korostaa makuja ja voi jopa
lisätä sellaisten elintarvikkeiden kulu
tusta, joita ei muutoin tulisi valittua.
Eikä myöskään pidä täysin unohtaa,
että monissa kulttuurimme keskeisissä
elintarvikkeissa on runsaasti sokeria,
mikä kertoo lisättyjen sokereiden tär
keästä roolista ruokavaliossa.
Ravitsemussuosituksissa keskitytään
terveyteen, mutta ruoan makua ja ruo
kailoa ei saisi rajoittaa terveyden kus
tannuksella, eikä toisinpäin. Vaikka
lisättyjen sokerien runsasta saantia voi
daan selkeästi pitää haitallisena, on
yhtä lailla tärkeää ymmärtää, kuinka
paljon ruokavaliossa voi olla lisättyjä
sokereita ilman haitallisia terveys
vaikutuksia.
Kaikki neljä tässä artikkelissa mainittua suositusta ovat osoittaneet, että
sokerien kokonaissaannin ja terveyden
välinen yhteys on ilmeisesti heikompi
eikä yhtä johdonmukainen kuin soke
rilla makeutettujen juomien yhteys
sairauksiin. Miten tämän selkeän eron
voisi selittää?

Tulkittaessa sokerin vaikutuksia tervey
teen yksi tärkeä tekijä on, että etenkin
eri yksilöillä lisätyn sokerin lähteet
vaihtelevat. Hyvä esimerkki on jogurtin
ja sokerilla makeutetun virvoitusjuo
man vertailu. Jälkimmäinen on ”vain”
hiilihappoa ja vettä, elintarvikelisä
aineita ja lisättyjä sokereita. Makeutettu
jogurtti sen sijaan sisältää eri suoja
ravintoaineita, proteiinia, bioaktiivisia
peptidejä jne. Näillä voi olla hyödyllisiä
terveysvaikutuksia, ja runsas jogurtin
käyttö on itse asiassa yhdistettykin
vähäisempään painonnousuun11. Kah
della tuotteella, joissa on yhtä paljon
lisättyjä sokereita, voi siten olla koko
naisuudessaan aivan erilaiset vaikutuk
set terveyteen.
Yksilöiden välillä on eroja myös ruoka
valion muissa osissa, muissa elintavoissa ja sosio-ekonomisessa tilan
teessa. Edellämainittuun vertailuun
liittyen sokeroitujen virvoitusjuomien
runsas käyttö on todennäköisesti yh
teydessä muutoinkin epäterveellisiin
elintapoihin, mikä puolestaan ei koske
jogurttia11.
Nämä yhteydet ovat sekoittavia teki
jöitä (confounders), joita ei pidä mil
loinkaan unohtaa tulosten tilastollises
sa tarkastelussa. Harhaanjohtavat yh
teydet todennäköisesti vahvistavat so
kerilla makeutettujen juomien yhteyttä
sairauksiin ja samanaikaisesti heiken
tävät useista eri lähteistä saatavien
sokerien kokonaismäärän yhteyttä ter
veyteen.
On vaikea määritellä suurin lisättyjen
sokerien saantitaso, joka ei ole tervey
delle haitallista. WHO:n käyttämässä
karieskatsauksessa tutkijat yrittivät to
sissaan selvittää, miten merkitykselli
nen 10 E%:n raja on karieksen kannal
ta7. Katsauksen mukaan näyttö tukee
kohtuullisesti suositeltua raja-arvoa.
Monien tutkimusten ongelmana voi
olla, että sokerien kokonaissaannin
vaihtelu ei ole riittävän suurta, jotta
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Eri tuotteilla, joilla lisättyjen
sokerien määrä on sama, voi olla
kovin erilaisia terveysvaikutuksia.
Vaihtelu yksilöiden elintavoissa
ja sosioekonomisissa tilanteissa on
myös vaikuttava tekijä.

voidaan tehdä johtopäätöksiä. Eräs
melko uusi poikkeus tähän on Yangin
ja työryhmän tutkimus12. Perustuen
erääseen suureen amerikkalaiseen
kohorttiaineistoon, jossa lisättyjen so
kerien saanti oli jopa yli 25 E%, he pys
tyivät osoittamaan, että riski kuolla
sydän- ja verisuonitauteihin suurenee
eksponentiaalisesti, kun lisättyjen so
kerien saanti ylittää 15 % päivittäisestä
energiansaannista. Vaikka tätä tutki
musta koskevat samat rajoitukset kuin
muitakin vastaavia tutkimuksia (kuten
se, että syy-seuraussuhdetta ei voida
osoittaa ja että tuloksia ei voida tar
kastella ilman sekoittavia tekijöitä,
jne.), tukee se kuitenkin NNR 2012:n
sokerisuositusta 10 E%.

tyjä) sokereita ja terveyttä koskevien
tutkimusten perusteella ei voida määri
tellä tarkkaa lisättyjen sokerien saannin
ylärajaa, ei se tarkoita sitä, että lisätty
jen sokerien runsas saanti edistäisi ter
veyttä. Aivan kuten NNR 2012:ssa sano
taan, sokerilla makeutettujen juomien
ja vähän muita ravintoaineita sisältä
vien sokeripitoisten elintarvikkeiden
(esimerkiksi makeiset, kakut) käytön
rajoittaminen on hyvin linjassa lisätty
jen sokerien saannin ylärajan kanssa.
NNR 2012:n ja Yhdysvaltojen ruoka
valiosuosituksen 10 E% mahdollistaa
sen, että suositusten mukaiseen ruoka
valioon sopivat myös sokeripitoiset
elintarvikkeet, kuten jogurtti, jos niiden
ravintosisältö muutoin on hyvä.

Euroopan elintarviketurvallisuusviran
omaisen (EFSA) mukaan lisättyjen so
kerien saannin ylärajan määrittämisek
si ei ole riittävästi tieteellistä näyttöä13.
Karieksen suhteen tämä on täysin eri
lainen näkemys kuin Moynihan ja Kel
lyn systemaattisessa katsauksessa7.

Kokonaan toinen kysymys on, onko
WHO:n suosituksissa mainittu ja
SACN:n suora suositus rajoittaa vapai
den sokerien saantia maksimissaan
5 E%:iin oikeutettu. Mielestäni tähän
on vaikea vastata. WHO käytti suosituk
sen perusteluna pääasiassa kariekseen
liittyviä terveysvaikutuksia, mutta ku
ten aikaisemmin jo todettiin, tätä tuke
va näyttö pohjautui erittäin vanhoihin
japanilaisiin ekologisiin tutkimuksiin.
Jopa tutkijat pitivät näyttöä erittain
heikkona. SACN:n tärkeimmät johto

Muilta osin EFSAn johtopäätökset eivät
juuri eroa siitä, mitä tässä artikkelissa
on kerrottu eli että lisättyjen sokerien
saannilla on hyvin rajallinen yhteys ter
veysvaikutuksiin. Mutta vaikka (lisät
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päätökset perustuivat sokerin (E%) ja
energiansaannin väliseen yhteyteen.
He löysivät positiivisen yhteyden, mut
ta tämä johtopäätös jätti vastaamatta
moneen kysymykseen. Vakavin ongel
ma on tietysti se, että edes SACN:n
tutkimukset eivät vahvistaneet sokerin
saannin yhteyttä painonnousuun.
Toiseksi, eri sokerin saantimäärillä teh
tyjen interventiotutkimusten tulosten
tulkinta on vaikeaa, jos ruokavalion
muusta sisällöstä ei ole tietoa. Tämä
koskee ennen kaikkea sitä, lisättiinkö
tai otettiinko pois ainoastaan sokereita
vai tehtiinkö ruokavalioon samanaikai
sesti muita muutoksia.
Vaikka olen esittänyt kritiikkiä SACN:n
antamasta 5 E%:n suosituksesta sekä
siitä, että se sisältyy myös WHO:n
suositukseen, täytyy todeta, että näin
vähäistä sokerin saantia ei ole tutkittu.
Siksi on mahdollista, että tulevaisuu
dessa tutkimus voi tukea näkemystä,
jonka mukaan vapaiden sokerien saan
tia tulisi rajoittaa 5 E%:iin. Jos niin käy,
tarvitaan käytännön terveyslinjauksia
väestön lisätyn sokerin saannin vähen
tämiseksi. Todennäköisesti yksinker
tainen tiedotuskampanja ei riitä, vaan
muutoksia tarvitsee tehdä myös lain
säädäntöön (esimerkiksi lisättyjen so

kerien enimmäismäärän rajoitukset,
pienemmät pakkauskoot, sokerivero).
Mutta nämä ovat vain spekulaatioita,
koska paras saatavilla oleva näyttö
tukee enemmän suositusta, jossa lisät
tyjen sokerien saanti on korkeintaan
10 E%.
Lopuksi, vaikuttaa siltä, että laaja tut
kimusnäyttö tukee lisättyjen sokereiden saannin rajoittamista 10 E%:iin
eikä 5 E%:iin. Pohjoismaissa 10 E% on
lähellä väestön keskimääräistä lisätty
jen sokerien (esimerkiksi sakkaroosi,
joksi lisättyä sokeria usein kutsutaan)
saantia, joten tulisiko meidän olla tyy
tyväisiä tähän? Valitettavasti ei täysin.
On hyvä huomioida, että NNR 2012:ssa
energiaravintoaineiden suositus on
tarkoitettu ”sopivaksi tavanomaiseksi
saannin vaihteluväliksi suurimmalle
osalle kansaa”.

Kun tarkastellaan lisättyjen sokerien
eri lähteitä, lisätyn sokerin kokonais
saannin vähentämiseksi suositellaan
käyttämään vähemmän sokeroituja
juomia sekä runsaasti sokeria, mutta
vähän suojaravintoaineita sisältäviä
elintarvikkeita (eli joissa on runsaasti
puhdistettuja viljoja ja/tai tyydyttynyttä rasvaa). Tämä on järkevä tavoite.

Jos saanti on keskimäärin 10 E%, noin
puolella väestöstä saanti on suurem
paa, mikä ei ole suosituksen mukaista.
Koska suurimmalla osalla saanti on
lähellä keskiarvoa, voisi lisättyjen soke
reiden keskimääräisen saannin rajoit
taminen 8 E%:iin (eli 20 %:n vähennys)
todennäköisesti johtaa tyydyttävään
sokerin saantitasoon Pohjoismaissa.

lähteet
1. Nordic Nutrition Recommendations Project Group.
Nordic Nutrition Recommendations 2012.
Integrating nutrition and physical activity.
5th ed. Copenhagen: Nordic Council of Ministers;
2014. (Nord 2014).
2. 2015–2020 Dietary Guidelines - health.gov
[Internet]. [cited 2016 Mar 11]. Available from:
http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/
3. WHO | WHO opens public consultation on
draft sugars guideline [Internet].WHO.
[cited 2016 Mar 11]. Available from:
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2014/
consultation-sugar-guideline/en/
Artikelin täydellinen lähdeluettelo www.perspektiv.nu
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Perspektiivi-lehdessä
on vuosien varrella
ollut useita kirjoituk
sia terveyden edistä
miseen liittyvästä
yhteistyöstä ja toimen
piteistä, kuten kansan
terveyskampanjoista
eri Pohjoismaissa.
Tässä kirjoituksessa
otamme laajemman
eurooppalaisen näkö
kulman sekä keski
tymme terveyttä edis
täviin toimenpiteisiin,
joita Euroopan elin
tarviketeollisuus on
toteuttanut erityisesti
EU:n ruokavaliota,
liikuntaa ja terveyttä
käsittelevän toiminta
foorumin puitteissa.

Kuluttajavalintojen
tulisi perustua tietoon.

Ebbe Kristensen, vanhempi neuvon
antaja, Mannov, Aarhus
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Elintarviketeollisuus ja
terveyden edistäminen
Sadat toimenpiteet, jotka on toteutettu
Euroopan komission johdolla yhteis
työssä kansallisten viranomaisten, eri
terveysjärjestöjen sekä elintarviketeolli
suuden kanssa yhteistyössä, ovat herät
täneet ratkaisevan kysymyksen: Ovatko,
ja kuinka laajasti, eri hankkeet ja kam
panjat todella auttaneet parantamaan
väestön elämää ja terveyttä?
Tässä kirjoituksessa kerromme euroop
palaisen elintarviketeollisuuden näke
myksistä sekä terveyteen että ravit
semukseen liittyvistä toimenpiteistä
haastattelemalla Dirk Jacobsia, joka
toimii FoodDrinkEurope -järjestön
(FDE) varapääjohtajana ja myös kulut
tajainformaatiosta, ravitsemuksesta ja
terveydestä vastaavana johtajana.
”Meillä on maailmanlaajuinen haaste
tuottaa ruokaa enemmän ja pienemmil
lä resursseilla, jotta sitä riittää nopeasti
kasvavalle väestömäärälle. Samanaikai
sesti meidän pitää Euroopassa löytää
ratkaisuja laajalle levinneeseen liha
vuuteen sekä ei-tarttuviin tauteihin,
kuten tyypin 2 diabetekseen sekä sydänja verisuonitauteihin, koska ne ovat
rasite kansallisille terveydenhuolto
järjestelmille ja Euroopan taloudelle”.
”Siksi vuonna 2005 käynnistettiin EU:n
ravitsemusta, liikuntaa ja terveyttä kä
sittelevä toimintafoorumi. FDE on yksi
alkuperäisistä jäsenistä. Uskomme,
että näitä vakavia terveysongelmia voi
daan käsitellä tehokkaasti ainoastaan
monien eri toimijoiden yhteistyöllä”,
Dirk Jacobs selittää.
EU-tasolla työtä johtaa EU-komission
terveyden ja elintarviketurvallisuuden
pääosasto. EU-viranomaisten lisäksi
mukana on useita sidosryhmiä, kuten
ravitsemus- ja terveysorganisaatioita,
FDE:n edustama elintarviketeollisuus,
kuluttajaryhmiä, vähittäiskauppa, mai
nostajia, elintarviketoimittajia, ravinto
loita, lääkäreitä ja ravitsemusasiantun
tijoita sekä kansalaisjärjestöjä.
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EU-toimintafoorumin jäsenyys edellyt
tää konkreettista ja vapaaehtoista sitou
tumista ravitsemukseen ja terveyteen
koskien tuotteiden koostumusta ja ku
luttajille annettavia tietoja sekä liikun
nan edistämistä.
”Vaikka meillä toimijoilla voi joskus
olla eriäviä mielipiteitä ja työskentely
tapoja, ovat jatkuva vuoropuhelu ja
parhaiden käytäntöjen jakaminen joh
taneet monenlaiseen toimintaan. Tä
män ansiosta onnistuneita toimenpitei
tä on voitu nostaa paikalliselta tasolta
EU-tasolle ja myös päinvastaiseen
suuntaan. Olemme myös oppineet toi
siltamme, mikä toimii ja mikä ei”.
Yksi näistä osa-alueista on elintarvik
keiden koostumuksen muokkaaminen
(tuotteiden reformulointi) ja uusien
vähemmän suolaa, sokeria/energiaa ja
rasvaa sekä enemmän ravintokuitua
sisältävien tuotteiden kehittäminen.
Prosessi on ollut käynnissä elintarvike
teollisuudessa siitä alkaen, kun EU:n
toimintafoorumi käynnistettiin.

Vähemmän suolaa, sokeria ja rasvaa
EU-tasolla ei ole koottu yhteen tietoja,
jotka kuvaisivat elintarvikkeissa ja juo
missa vuosien kuluessa toteutettua
suolan, rasvan ja sokerin vähentämistä.
Jacob antaa kuitenkin kolme esimerk
kiä kampanjoista, jotka ovat johtaneet
yleisiin muutoksiin väestön kulutustot
tumuksissa:

n Belgiassa elintarvike- ja juomateolli
suus onnistui kahdeksassa vuodessa
(vuodesta 2007 alkaen) pienentämään
elintarvikkeiden suolapitoisuuksia,
mikä auttoi vähentämään belgialaisten
suolan saantia 10 %:lla. Suolan vähen
täminen toteutettiin vähitellen siten,
että kuluttajat eivät huomanneet selviä
makumuutoksia. Ohjelmaan kuului
myös viranomaisten tukema kuluttajille
suunnattu tiedotuskampanja yleisen
tietoisuuden lisäämiseksi.

n Tanskassa käynnistettiin vuonna
2008 ”Täysjyväkumppanuus” täysjyvä
tuotteiden käytön lisäämiseksi. Kump
panuus onnistui yhteisen, keskitetyn
strategian avulla lisäämään tanskalais
ten päivittäistä täysjyvän saantia 36
grammasta (2007) 63 grammaan (2014).
n Irlannissa toimenpiteillä saatiin seit
semässä vuodessa (2005-2012) seuraa
via tuloksia:
– Analysoitujen tuotteiden suolapitoisuus pieneni 37 %.
– Sokeripitoisuus pieneni analysoiduissa tuotteissa 14 %.
– Myytyinä kaloreina mitattu energian
määrä pieneni 12 %.
– Rasvan kokonaissaanti ja tyydyttyneen rasvan saanti vähenivät
noin 10 %.
Monille yrityksille terveysnäkökohdat
ovat useita vuosia olleet osa uudistu
misprosessia, kun ne ovat kehittäneet
uusia elintarvikkeita ja juomia. FDE
aloittaa nyt ”reformuloinnin työkalu
pakin” toteuttamisen. Sen tarkoituk
sena on auttaa pieniä ja keskisuuria
yrityksiä tuotteiden muokkaamisen ja
uudistamisen aloituksessa, koska niillä
usein on käytettävissään vähemmän
tietämystä ja osaamista kuin isoilla,
kansainvälisillä yrityksillä.

Tietoa terveistä elintavoista
Tuotteiden koostumuksen muokkaami
nen eli nk. reformulointi voi olla yksi
työkalu terveellisemmän Euroopan saa
vuttamiseksi, mutta se ei voi yksin rat
kaista kaikkia terveysongelmia. Koulu
tus, tiedotus ja terveyden edistämiseksi
tehtävä työ ovat Jacobsin mukaan yhtä
tärkeitä.
”Kaikkien tuotteiden ei pitäisi noudat
taa samaa reseptiä. Lisäksi meidän ei
tarvitse pyrkiä harmonisoimaan tuot
teiden reseptejä koko Euroopassa, mut
ta kokonaisuutena reformuloinnilla
voi olla vaikutusta. Se luo myös mah
dollisuuksia innovaatioille, kun mark
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Tuotteiden muokkauksessa
(reformuloinnissa) on tärkeää
kiinnittää huomiota energian
kokonaismäärään 100 gram
massa, jos painopisteenä on
lihavuusongelma.

kinoille tuodaan uusia tuotteita, inves
tointeja tehdään terveellisiin valmistus
aineisiin jne.”
Yksi esimerkki kuluttajien informoin
nista on teollisuuden aloite elintarvik
keiden vapaaehtoisista merkinnöistä,
kuten viitteellinen päiväsaanti (GDA),
jota nykyisin kutsutaan saannin ver
tailuarvoksi (RI). Kansainväliset yrityk
set käyttävät tätä paljon ja Jacobsin
mukaan se on myös käynnistänyt po
liittisia keskusteluja elintarvikkeiden
ravintoarvomerkinnöistä. Pohjoismais
sa joidenkin sidosryhmien sitoutumi
nen tähän merkintään on kuitenkin ol
lut melko vähäistä. GDAmerkintä on
kaikkien GDAjäsenyritysten tuotteiden
pakkauksissa.

Parantaako ravitsemukseen
panostaminen terveyttä?
Jäljellä on vielä tärkein kysymys eli
onko jokin FDE:n tai muiden sidosryh
mien ravitsemukseen liittyvistä panos
tuksista edistänyt kuluttajien terveyttä?
Jacobsin mukaan tämä on tärkeä ja vai
kea kysymys: ”Ravitsemus, ruokatottu
mukset, elämäntavat ja kulttuurinen
konteksti ovat luonteeltaan niin moni
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mutkaisia, että luotettavien kulutus
ja saantitietojen kokoaminen on erit
täin vaikeaa. Siksi on melkein mahdo
tonta selvittää, miten jokin linjaus tai
toimenpide vaikuttaa. Tällä hetkellä
jopa EUtasolla näyttää siltä, että mit
taamiseen ei ole sopivaa keinoa. Tie
tyllä tasolla kyse tulee siis aina olemaan
oletuksista.”
Jacobs lisää: ”Meillä kaikilla on henkilö
kohtainen vastuu siitä, mitä ostamme
ja syömme. Tarvitsemme kuitenkin oi
keita työkaluja tai taitoja, jotta voimme
tehdä oikeita ja tietoisia päätöksiä. Siksi
tiedotus ja koulutus ovat erittäin tär
keitä. Oikea keino voi olla yhdistelmä,
jossa on kohdistetut kampanjat niille
väestöryhmille, joilla on epäterveelliset
elämäntavat ja yleiset kampanjat esi
merkiksi lihavuuden ehkäisemiseksi
väestötasolla. Myös syömishäiriöt ovat
ongelma, johon pitää kiinnittää huo
miota.”
”Media ja muut toimijat, joskus jossain
määrin myös kansainväliset organisaa
tiot, edistävät terveyteen ja ravitsemuk
seen liittyvissä kysymyksissä vallitsevaa
hämmennystä”, Jacobs sanoo. ”Pyrki
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mys iskeviin ja lyhyisiin otsikoihin
voi johtaa puutteelliseen viestintään.
Ravitsemustiede on usein monimut
kaista, ja yksinkertaisia ratkaisuja on
harvoin.”

Teollisuuden vastuu
Dirk Jacobs myöntää, että vallalla on
edelleen yleinen epäluuloisuus elin
tarviketeollisuutta kohtaan ja siihen,
osallistuuko teollisuus terveys ja
ravitsemuskysymyksiin vain välttääk
seen uusia säännöksiä. ”Tulevien vuo
sien aikana meidän pitää viestiä pa
remmin tekemästämme myönteisestä
työstä ja osoittaa, että olemme osa
ratkaisua. Jatkossa yksi keino on saada

aikaan vuoropuhelu kuluttajaorga
nisaatioiden ja asiantuntijaryhmien
kanssa, koska se parantaa keskinäistä
ymmärrystä”, sanoo Jacobs ja painot
taa, että elintarviketeollisuus tulee
aina keskittymään ensisijaisesti kulut
tajiin. Joten tämä on itse asiassa aika
yksinkertaista: ”Yhä useampi kuluttaja
on kiinnostunut terveydestä. Ja epä
terveellinen yhteiskunta ei ole kestävä!
Joten pitkällä tähtäimellä myös yritys
ten kannattaa olla kiinnostuneita.
Se, että noin 50 % EU:n toimintafooru
min panostuksista tulee FDE:lta tai
sen jäsenyrityksiltä, on mielestäni yksi
esimerkki sitoutumisesta.”

Lisätietoa EU:n ruokavaliota, liikuntaa
ja terveyttä käsittelevästä toiminta
foorumista ja mm. kaikki siihen osal
listuvat toimijat:
http://ec.europa.eu/health/nutrition_
physical_activity/platform/index_fi.htm
FoodDrinkEurope:
www.fooddrinkeurope.eu

Pienemmät pakkaukset
ja annoskoot ovat yksi
aloitteista, joiden parissa
teollisuus tekee töitä.
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Pohjoismaat hammasterveyden kärjessä
Noin 40 prosentilla maailman väestöstä
eli kolmella miljardilla ihmisellä on
enemmän tai vähemmän hoitoa edellyt
tävä karies. Taso on pysynyt ennallaan
vuodesta 1990, mutta johtuen voimak
kaasti kasvavasta väestömäärästä – jon
ka odotetaan olevan 9,7 miljardia vuonna
2050 – tämä on maailmanlaajuinen ter
veysongelma, joka vaikuttaa miljoonien
ihmisten elämänlaatuun ja työkykyyn.
Syyt karieksen yleisyyteen ovat eripuolil
la maailmaa erilaisia. Ensisijaisia syitä
ovat hammasterveyteen liittyvät vähäi
set resurssit ja tiedot, mutta myös ruo
kavalio, kulttuuri, koulutus ja taloudel
linen tilanne vaikuttavat. Viimeisenä,
mutta ei vähäisimpänä, ratkaisevana
tekijänä on hoitojärjestelmä. Kun ham
masterveyttä arvioidaan karieksen esiin
tyvyydellä, Pohjoismaat eroavat muista
maista juuri ainutlaatuisen lasten julki
sen hammashuollon ansiosta. Pohjois
maiden lisäksi on vain muutamia maita,
kuten Alankomaat, joissa on vastaava jul
kinen hammashuolto lapsille.
Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Suomes
sa ja Islannissa kariestapausten määrä
on vähentynyt tasaisesti viimeisten 30
vuoden aikana (kts. taulukko), joten voi
daan puhua selkeästä myönteisestä ke
hityksestä.

Jette Lüthcke, toimittaja,
Mannov, Kööpenhamina

Hampaiden harjaus fluorihammastahnalla kaksi kertaa päivässä
on Pohjoismaiden hyvän hammasterveyden taustalla
Journal of Dental Research -lehdessä vuonna 2015 julkaistu laaja, yli 1600 tutkimukseen
perustuva katsausartikkeli, ”Global Burden of Untreated Caries”, osoittaa eri alueiden ja
maiden väliset suuret erot karieksen esiintyvyydessä ja laajuudessa.  Artikkelin mukaan
ongelma suurenee väestömäärän kasvaessa sekä siksi, että omat hampaat säilyvät yhä
useammalla ikääntyvällä (tutkimukset tehty 1990–2010). Katsaus viittaa siihen, että
ongelma on muuttumassa eniten lapsilla esiintyvästä eniten aikuisilla esiintyväksi. Kariesongelma näyttää olevan yleisintä kolmessa ikäryhmässä: noin 6-, 25- ja 70-vuotiailla.
(Journal of Dental Research, March 2015,Vol. 94, nr 5)
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Lehtori, fil.tri. Kim Ekstrand Kööpen
haminan yliopiston hammaslääketie
teen laitokselta kertoo, että puolella
tanskalaisista lapsista ei ole hampaissa
paikkoja, kun he lopettavat peruskoulun ja lopuista suurimmalla osalla
on ainoastaan 1–2 paikkaa.
”Luvut ovat samansuuruisia myös muis
sa Pohjoismaissa”, sanoo Kim Ekstrand
ja lisää, että täysin ratkaisevassa ase
massa Pohjoismaiden hyvän hammas
terveyden taustalla on ollut ehkäisevä
työ, varsinkin hampaiden harjaus kaksi
kertaa päivässä fluorihammastahnalla.
Tämä on toisin kuin muiden yleistyvien
terveysongelmien, kuten lihavuuden,
tyypin 2 diabeteksen ja muiden, osittain
ruokavalioon ja liikuntaan liittyvien sai
rauksien kohdalla.
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Pohjoismaissa ollaan merkittävästi pi
demmällä hammasterveyden suhteen
kuin muissa maissa, koska sen paranta
miseksi on työskennelty systemaattises
ti. Edelleen on kuitenkin hyödyllistä
jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä,
koska Pohjoismaat voivat toimia mallina
muille jäsenmaille, jotka ovat saavutuk
sissa ehkä 10–20 vuotta jäljessä.
”Se on varmasti haaste, koska monissa
paikoissa pohjoismaista järjestelmää
pidetään lähes ’kommunistisena’.
Voimme osallistua kertomalla etenkin
pohjoismaisesta kariologian opetukses
ta. Monissa hammaslääkäreiden koulu
tusohjelmissa eri puolilla maailmaa
ei opeteta kariologiaa, vaan koulutus
keskittyy ensisijaisesti hampaiden paik
kaamiseen. Pohjoismaissa sen sijaan
on panostettu ja panostetaan ehkäi
syyn”, hän päättää.

Lisätietoja ACFF:stä:
www.allianceforacavityfreefuture.org

(DMFT-indeksi)

1970-luku

2000–

8
7
6
5
4
3
2
1

ka

ka
Kr
eik

ns
Ra

lia

nja
Es
pa

Ita

ti
an
Irl

a
lgi
Be

a

si
ot
Ru

ks
Sa

nt

i

0

i

Hammasterveyden parantamiseen
näyttäisi olevan suuri tarve myös so
siaalisesti heikoilla ryhmillä, kuten
psyykkisesti sairailla, syrjäytyneillä ja
narkomaaneilla. Pohjoismaisessa hy
vinvointijärjestelmässä heidät saadaan
osittain hoidon pariin. Erikoishammas
hoidossa voidaan huolehtia psyykkises

tarvitse paikata koko elämän aikana.
Kim Ekstrand johtaa pohjoismaista asian
tuntijaryhmää ja pitää tavoitetta realisti
sena, ainakin Pohjoismaissa. ”Tiedämme
paljon ehkäisytyöstä ja hoidosta, mutta
voimme edelleen oppia toisiltamme ja
kamalla kokemuksia parhaista käytän
nöistä sekä yhtenäistämällä hammaslää
käreiden ja -hoitajien koulutusohjelmia.
On myös tärkeää keskittyä ikääntyville
suunnatun kariesohjelman kehittämi
seen”, Kim Ekstrand sanoo.

Kuva 1: Muutokset 12-vuotiaiden karieksen vaurioittamien, puuttuvien tai
paikattujen hampaiden määrissä (DMF-indeksi) 1970-luvulla ja 2000-luvulla.
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”Kuten tiedetään, vanhusten määrä
kasvaa tasaisesti. Monilla heistä säilyy
suurin osa hampaista koko elämän
ajan. Tämä on jatkossa suuri haaste.”

Vuoden 2016 alussa käynnistettiin
Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF)
-hyväntekeväisyysjärjestön ohjauksessa
uusi hanke hammasterveyden edistä
miseksi Pohjoismaissa. Järjestön kun
nianhimoisena tavoitteena on, että
maailman kaikkien vuonna 2026 ja sen
jälkeen syntyvien lasten hampaita ei

En

Toinen haaste ovat heikossa asemassa
olevat, varsinkin ikääntyneet, joilla on
Ekstrandin mukaan suuri tarve parem
paan hammasterveyteen.

Uusi aloite hammasterveyden
parantamiseksi – muuallakin kuin
Pohjoismaissa

om

Jatkossa näiden nuorten aikuisten
kanssa voi olla monia haasteita. He
eivät esimerkiksi noudata saamiaan
ohjeita, mikä vain jatkuu, kun potilaat
eivät käy tarkastuksissa. Ekstrandin
mielestä ei voida myöskään väheksyä
kustannuksia osasyynä siihen, että
kaikki eivät tule hoitoon.

Pohjoismaihin viime vuosina eri etni
sistä taustoista tulleet lukuisat maahan
muuttajat vaikuttavat tulevina vuosina
siihen, miten karieksen väheneminen
kehittyy. Osittain heillä on jo alun alka
en huono hammasterveys ja osittain
erilainen lähestymistapa hammashoi
toon ja tietoon siitä, miten hampaista
pitäisi huolehtia.

Su

”Kun nuorilla ei ole ollut ongelmia
hampaiden kanssa kouluaikana, eivät
kaikki koe hammaslääkärissä käyntiä
tarpeelliseksi aikuisena. Ruotsissa mel
kein kaikki hampaiden hoito on maksu
tonta 19-vuotiaaksi asti, ja jotkut maa
kunnat ja alueet tarjoavat ilmaista
hammashoitoa muutaman vuoden pi
dempään. Vanhemmilla on myös tässä
vaiheessa, aivan kuten lasten ollessa
pieniä, yhdessä nuorten kanssa vastuu
hammasterveydestä. Vanhempien tulisi
kannustaa nuoria käymään hammas
lääkärissä myös sitten, kun hammas
hoito ei enää ole maksutonta.”

a

”Voi kuulostaa myönteiseltä, että pe
ruskoulunsa päättävillä koululaisilla on
niin hyvä hammasterveys, mutta siitä
voi myös tulla tekosyy olla tekemättä
mitään”, hän ajattelee.

Eniten mahdollisuuksia hammastervey
den parantamisessa on monilla ikäänty
neillä. Tämä koskee sekä heikkokuntoi
sia kotona asuvia että hoitokodeissa
asuvia tai pitkään sairaalahoidossa ole
via. Tanskan hoitojärjestelmässä näiden
ryhmien hammashoidosta huolehditaan
erittäin kohtuulliseen omakustannus
hintaan.

sk

Kysymys on siitä, olemmeko me Pohjois
maissa lähellä realistisesti saavutettavis
sa olevaa hammasterveyden tasoa. Pi
täisikö nyt keskittyä siihen, mitä tämän
korkean tason ylläpitäminen edellyttää
ja miten yleistä hammasterveyttä ehkä
voidaan edelleen parantaa? Jos asiaa ky
sytään Kim Ekstrandilta, on monia teki
jöitä, joihin voidaan puuttua.

ti sairaista ja muut riskiryhmät voivat
saada kunnaltaan taloudellista tukea
hammaslääkärikäynteihin. Ekstrandin
mukaan ongelmana kuitenkin on sitou
tuminen. Näiden ryhmien on yleensä
vaikeaa noudattaa hammaslääkärin an
tamia ohjeita.

Ta
n

Onko hammasterveyden tavoite
saavutettu?

Lähde:World Health Organisation. Oral Health Country/Area Programme.WHO:s samarbetscenter, Malmö
Universitet. www.mah.se/CAPP/Country-Oral-Health-Profiles/EURO/

15

Palautusosoite: Suomen Sokeri Oy, Sokeritehtaantie 20, 02460 Kantvik

Painavampi ja terveempi maailma
Kattavan, nk. yhdistetyn analyysin
perusteella ikävakioitu keskimääräi
nen painoindeksi (BMI) nousi maail
manlaajuisesti miehillä 21,7:stä
24,2:een ja naisilla 22,1:stä 24,4:ään
vuosina 1975–2004. Analyysi perustui 186 maassa tehtyihin 1698 väestö
tutkimukseen ja kattoi 19 miljoonaa
henkilöä.
Tällä ajanjaksolla ylipainoisten mies
ten osuus nousi 3,2 %:sta 10,8 %:iin ja
naisten 6,4 %:sta 14,9 %:iin. Alipainon
esiintyvyys on vähentynyt, mutta ei
yhtä suuressa määrin kuin ylipainon
esiintyvyys on lisääntynyt.
Samanaikaisesti odotettavissa oleva
elinikä nousi vajaasta 59 vuodesta
hieman yli 71 vuoteen eli yli 20 %.
Kirjoittajien johtopäätösten mukaan

maailmasta on siis tullut sekä paina
vampi että terveempi. Artikkelissa ja
samaan aikaan Lancetissa julkaistussa
kommentissa painotetaan, että alija ylipainoa esiintyy epätasaisesti eri
puolilla maailmaa. Keskustelua käy
dään painoindeksimittausten todel
lisesta merkityksestä ja korkean paino
indeksin yhdistämisestä huonompaan
terveyteen sekä siitä, mikä on opti
maalinen painoindeksi.
Lähde:
Trends in adult body-mass index in 200
countries from 1975 to 2014: a pooled
analysis of 1698 population base me
asurement studies with 19,2 million
participants. Majid Ezzati et al.
The Lancet 2016, 387:1377–96. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/S01406736(16)30054-X

WHO:n
diabetesraportti
Keväällä järjestetyn Maailman
terveyspäivän teemana oli dia
betes (”Beat Diabetes”) ja siinä
yhteydessä WHO julkaisi huhti
kuussa maailmanlaajuisen dia
betesraportin. Raportin mukaan
tyypin 2 diabeteksen yleistymisen
aiheuttamaan ongelmaan ei ole
yksinkertaista ratkaisua ja siksi
tarvitaan toimenpiteitä eri osaalueilla. Raportissa mainitaan mm.
tutkimuksen lisääminen, ehkäisy
varhaislapsuudessa, kannustus lii
kunnan lisäämiseen, linjaukset ja
toimenpiteet terveellisen ruoka
valion edistämiseksi sekä verojen
ja maksujen lisääminen.
Raportti löytyy täältä:
www.who.int/diabetes/publications

Ravitsemuksellisesti parempien tuotteiden
sisämarkkinat

Hiilihydraatit ja
lisätyt sokerit

Alankomaiden EU-puheenjohtajuu
den aikana on viimeiset puoli vuotta
painotettu ravitsemuksellisesti parempia elintarvikkeita ”Roadmap
for Action on Product Improvement”
-aloitteen avulla. Suunnitelmissa on
yhteistyössä elintarviketeollisuuden
ja muiden toimijoiden kanssa mm.
vähentää suolan, sokerin ja tyydyt
tyneen rasvan määrää elintarvikkeissa, minkä pitäisi auttaa kuluttajia
tekemään terveellisempiä valintoja.
Ensimmäiset johtopäätökset esiteltiin
kesäkuussa EU:n terveysneuvostolle
(jäsenmaiden terveysministerit).

Nordic Sugar -yhtiön äskettäin
julkaisemassa sähköisessä uutiskirjeessä paneuduttiin siihen,
miten eri sokerit ja muut hiilihydraatit vaikuttavat ylipainoon.
Siinä mm. kuvataan määritelmiin
ja luotettavuuteen liittyviä ongel
mia, joita käsitellään myös tämän
Perspektiivi-lehden suosituksia
käsittelevässä kirjoituksessa.

Nordic Sugar on esittänyt, että keskit
tyminen yksinomaan elintarvikkeiden
koostumuksiin ja yksittäisiin aines
osiin ei riitä, jos aloitteen tavoitteena
on vastata ylipainon ja siihen liittyvien sairauksien yleistymiseen.
Ennen kaikkea tuotteissa pitäisi kiin
nittää huomiota energian kokonais
määrään, koska energiamäärän
vähentäminen on keskeistä, jos koos
tumusmuutokset ovat mahdollinen
ratkaisu taistelussa ylipainoa ja liha
vuutta vastaan.

Sähköisen uutiskirjeen (ruotsinkielinen) voi lukea ja tilata täältä:
http://perspektiv.nu/sv/publikatio
ner/nyhetsbrev/prenumerera.aspx

