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kansallisia toimenpiteitä 
terveyden edistämiseksi
pohjoismaiden viranomaiset pyrkivät kehittämään uusia 
kansallisia toimenpiteitä kansanterveyden edistämiseksi. 
vaikka pohjoismaista yhteistyötä tehdään, eroavat maiden 
käsitykset painopistealueista ja siitä, miten panostukset 
kohdistetaan eri väestöryhmille. maat tekevät erilaisia 
valintoja myös siinä, minkälaista yhteistyötä muiden toi-
mijoiden, esimerkiksi elintarviketeollisuuden, kanssa tehdään. 
yksinkertaisinta olisi, jos viranomaiset ja asukkaat voisivat 
yhdessä sopia terveydelle merkittävistä tekijöistä.

Kajsa Asp Jonson, toimittaja ja dieteetikko, Göteborg 
ja Ebbe Kristensen, vanhempi asiantuntija, 
Mannov, Kööpenhamina.        4 

Kirjoitus pohjautuu Perspektiv 2/2017 -lehdessä julkaistuun 
artikkeliin.

 

näkökulmia suolisto-
bakteereihin
tutkijoiden kiinnostus suolistobakteereihin lisääntyy 
nopeasti. useiden miljardien bakteerien vaikutuksista 
sekä terveyteen että sairauksiin on monia hypoteeseja. 
lukuisat tutkimukset viittaavat siihen, että yhteys on, 
mutta tämä on vaikea alue tutkittavaksi perinteisillä 
menetelmillä. 
 
Kajsa Asp Jonson, toimittaja ja dieteetikko, Göteborg 
ja Ebbe Kristensen, vanhempi asiantuntija, 
Mannov, Kööpenhamina.   14
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terveyden edistämistä 
pohjoismaissa

Kansanterveys on jo aikaisemmin ollut 
Perspektiivi-lehden teemana. Esimer-
kiksi vuonna 2013 käsiteltiin uusia 
pohjoismaisia ravitsemus- ja ruoka-
suosituksia ja vuonna 2016 esiteltiin 
elintarviketeollisuuden panostuksia 
kansanterveyden edistämiseksi.

Jatkamme nyt samaa teemaa tarkaste-
lemalla kansallisia kansanterveyttä ja 
hyvää ravitsemusta edistäviä toimen-
piteitä. Lähtökohtana tälle työlle ovat 
mm. WHO:n ja EU:n kansainväliset 
raportit, joissa on arvioitu esimerkiksi 
lasten lihavuuden ehkäisemiseksi teh-
tyjä toimenpiteitä.

Kansallisissa suunnitelmissa on 
mukana monia eri toimijoita, ja niissä 
huomioidaan useita, myös poliittisia, 
näkökulmia. On tärkeää, että terveyttä 
edistävät kampanjat ja toimenpiteet 
seuraavat aikaansa ja huomioivat ku-
luttajia innostavat toimintatavat. Siksi 

esittelemme tuloksia mielipidetutki-
muksesta, jossa selvitettiin kuluttajien 
käsityksiä heidän terveytensä kannalta 
tärkeistä tekijöistä.

Pohjoismaissa viranomaiset tekevät yh-
teistyötä paitsi toistensa myös muiden 
toimijoiden, kuten elintarviketeollisuu-
den kanssa. Tässä lehdessä tuomme 
esiin myös elintarviketeollisuuden 
näkemyksiä, toiveita ja odotuksia siitä, 
miten teollisuus voi täydentää viran-
omaisten toimenpiteitä.

Tieteellisistä tutkimuksista saadaan 
jatkuvasti kiinnostavia tuloksia, joista 
syntyy uusia hypoteeseja ja jotka innos-
tavat jatkotutkimuksiin sekä tuovat 
mahdollisuuksia kehittää terveyttä 
edistäviä suosituksia tulevaisuudessa. 
Tästä hyvänä esimerkkinä on laajasti 
tutkijoiden kiinnostuksen kohteena 
olevien suolistobakteereiden merkitys 
terveydelle. 

Mukavia lukuhetkiä!
Suomen Sokeri Oy

Nordic Sugar
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Pohjoismaissa 

on viime vuosina 

toteutettu sekä 

kansallisella tasolla 

että pohjoismaisena 
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Lasten ruokatottumuksilla 
on ratkaiseva merkitys 
mm. lihavuusriskin kannalta.

Kirjoituksen Tanskaa ja Ruotsia 
käsittelevä osuus pohjautuu 
Perspektiv 2/2017 -lehden 
artikkeliin. 
Kajsa Asp Jonson, toimittaja 
ja dieteetikko Göteborg ja 
Ebbe Kristensen, vanhempi 
asiantuntija, Mannov, 
Kööpenhamina.

Artikkelin Suomea käsittelevä 
osuus: Liisa Pättiniemi-Fagerström, 
Ravitsemusasiantuntija, LiForno Oy.
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Ruokavalio ja ravitsemus ovat edel -
leen keskeisiä terveyden edistämisen 
hankkeissa. Viime vuosina on alettu 
korostaa myös liikunnan ja muiden 
elämäntapojen merkitystä esimerkiksi 
uusimmissa pohjoismaisissa ravitse-
mussuosituksissa (Nordic Nutrition 
Recommendations, NNR 2012) ja nii-
hin perustuvissa kansallisissa ruoka- 
ja ravitsemussuosituksissa.

Ruokavalioon ja liikuntaan liitty-
vien ohjeiden sekä muiden terveyttä 
edistävien toimenpiteiden vaikutus-
ten kannalta olennaista on se, kuin-
ka yhteneväisiä terveyspolitiikka ja 
yksittäisten kuluttajien näkemykset 
heidän terveyttään edistävistä teki-
jöistä ovat.

Useissa mm. WHO:n ja EU:n laatimis-
sa raporteissa on ehdotuksia terveyttä 
edistävistä toimenpiteistä. Siksi olem-
me haastatelleet tätä kirjoitusta varten 
viranomaisia ja muita asiantuntijoita 
eri Pohjoismaissa.

Maailmanlaajuiset ja eurooppa-
 laiset terveyden edistämisen 
toimintasuunnitelmat

Lähes kaikissa maissa on toimenpide-
ohjelmia kansanterveyden edistä-
misek si. Käytännössä nämä ovat eri-
laisia eri maissa, koska eroja on mm. 
kansanterveydessä ja riskitekijöissä 
sekä kulttuurissa ja taloudellisissa, 
maantieteellisissä ja demografisissa 
tekijöissä.

Maailman terveysjärjestö WHO laatii 
ehdotuksia suurten terveyteen liit ty-
vien haasteiden torjumiseksi. Niin kut-
suttuja ei-tarttuvia tauteja, kuten syö-
pää, diabetesta tai keuhko- ja sydän- 
ja verisuonitauteja voidaan useimmis-
sa tapauksissa ehkäistä terveellisillä 
elämäntavoilla. Siksi myös toimen-
pideohjelmissa keskitytään pääasiassa 
aloitteisiin, jotka edistävät terveellisiä 
ruokatottumuksia ja auttavat lisää-
mään liikuntaa.

kansallisia toimenpiteitä 
terveyden edistämiseksi

Globaalisti erityisesti lasten ylipaino 
alkaa olla suurempi ongelma kuin ali-
ravitsemus ja nälkiintyminen. Siksi 
lasten ylipainon ehkäisyyn panoste-
taan sekä maailmanlaajuisesti että 
EU:n jäsenmaissa. WHO julkaisi vuon-
na 2016 raportin lasten lihavuuden 
lopettamisesta (”Ending childhood 
obesity”)1. Kaikki WHO:n jäsenmaat 
ovat sitoutuneet useisiin raportissa 
esitettyihin suosituksiin. WHO myös 
pyytää jäsenmaita käynnistämään 
niihin perustuvia kansallisia hankkei-
ta. Suosituksissa on monia tärkeitä 
osa-alueita, kuten esimerkiksi: 
•	 Terveellisten	elintarvikkeiden	käytön	
 edistäminen. Määritelmän mukaan  
 ne ovat elintarvikkeita, jotka tukevat  
 terveyttä edistävän ruokavalion   
 koostamista, kun niiden käyttö-
 määrät ovat tarkoituksenmukaisia.  
 Epäterveellisissä elintarvikkeissa 
 puolestaan on runsaasti tyydyt-
 tynyttä rasvaa, transrasvahappoja,  
 lisättyä sokeria ja suolaa. 
•	 Liikunnan	lisääminen.	 
 WHO suosittelee, että liikuntaa 
 harrastetaan päivittäin vähintään   
 yksi tunti. Maailman teini-ikäisistä  
 (11–17-vuotiaat) tytöistä 84 % ja 
 pojista 78 % harrastaa liikuntaa 
 suositeltua vähemmän. 
•	 Terveyteen	vaikuttavien	tekijöiden		
 parempi huomioiminen kouluissa. 
•	 Painonhallintaohjelmien	käynnis-
 täminen. 
•	 Raskausaikaiseen	ja	pienten	lasten		
 ravitsemukseen panostaminen.

WHO painottaa, että ylipainoisten 
lasten määrä lisääntyy maailman-
laajuisesti ja että lasten ylipaino on 
selvästi yhteydessä ylipainoon aikui-
sena. Esimerkiksi Afrikassa on 10 mil-
joonaa ylipainoista lasta (2014). Määrä 
on kaksinkertaistunut vain muuta-
massa vuodessa. Näiden monitahois-
ten ongelmien ratkaiseminen edel-
lyttää myös poliittista sitoutumista. 
Raporttia voidaan pitää jatkona 
toimintaohjelmalle, jonka WHO laati 

ei-tarttuvien tautien ehkäisemiseksi 
vuosille 2013–20202.

EU keskittyy lasten lihavuuden 
ehkäisyyn

EU:n seurantaraportissa ”Study on the 
implementation of EU Action Plan on 
Childhood Obesity 2014–2020”3,4 arvioi-
daan, minkälaisia kansallisia linjauksia 
ja toimenpiteitä eri EU-jäsenmaat ovat  
toteuttaneet lasten ylipainon ehkäise-
miseksi. Tavoitteena on
•	 varmistaa	terveellinen	alku	elämälle
•	 varmistaa	terveellinen	toiminta-
 ympäristö erityisesti kouluissa, 
 esikouluissa ja päivähoidossa
•	 helpottaa	terveyttä	edistävien	
 päätösten tekemistä
•	 rajoittaa	lapsille	suunnattua	mark-
 kinointia
•	 kertoa	perheille	terveyttä	edistävistä		
 valinnoista ja tukea oikeiden päätös-
 ten tekemisessä
•	 kannustaa	liikunnan	lisäämiseen
•	 seurata	ja	arvioida	hanketta
•	 lisätä	tutkimusta.

Raportissa arvioidaan 30 osa-alueen 
avulla, miten eri maat ovat edenneet 
toimenpiteissään ja myös painotetaan, 
että kaikki luvut eivät ole yhtä hyvin 
perusteltuja, osa on arvioita ja oletuk-
sia. Raportin mukaan Pohjoismaat 
kuuluvat maihin, jotka ovat toteutta-
neet toimenpiteitä suurimmassa osas-
sa näistä osa-alueista.
 
Tanska: 
Viranomaisten toimenpiteissä on 
kokonaisvaltainen lähestymistapa

”Kansainvälisten organisaatioiden, 
kuten WHO:n ja EU:n, raportit, strate-
giat ja toimintasuunnitelmat kannus-
tavat ja antavat oikeutuksen Tanskan 
ympäristö- ja elintarvikeministeriön 
sekä eläinlääkintä- ja elintarvikeviras-
ton ravitsemukseen liittyville toimen-
piteille. Tanska on monissa tapauk-
sissa hyväksynyt kansainväliset tavoit-
teet, jotka usein vastaavat hyvin kan-
sallisia toimintasuunnitelmia ja 
tavoitteita”, aloittaa toimistopäällikkö 
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Else Molander Tanskan eläinlääkintä- 
ja elintarvikevirastosta kuvauksensa 
pohjoismaisesta elintarvikkeisiin ja 
terveyteen liittyvästä työstä. 

”Pohjoismaiden toimenpiteet perustu-
vat samoihin, yhteisiin pohjoismaisiin 
ravitsemussuosituksiin. Siksi kaikissa 
Pohjoismaissa ravitsemukseen liittyvä 
työ perustuu tutkimusnäyttöön, ja 
pohjoismainen yhteistyö on hyvää. 
Eri Pohjoismailla voi olla eri laiset 
näkökulmat ja työkalut, mutta kaiken 
kaikkiaan ravitsemusasioissa tehdään 
Pohjoismaissa korkeatasoista työtä”, 
sanoo Else Molander.

Molanderin mukaan Tanskassa on 
otettu ravitsemuskysymyksiin koko-
naisvaltainen lähestymistapa: ”Ainoas-
taan monialaisten toimenpiteiden 
avulla voidaan onnistua. Siksi on tär-
keää, että samanaikaisesti tehdään 
työtä monilla eri osa-alueilla. Tanskan 
eläinlääkintä- ja elintarvikevirasto 
työskentelee EU:n suunnitelmia vas-
taavien toimenpiteiden parissa. 

Tärkeimpiä ovat terveelliset elinympä-
ristöt ja terveellisten valintojen helpot-
taminen.” Aterioiden merkintä on hyvä 
esimerkki toimenpiteestä, joka päivä-
kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla aut-
taa valitsemaan terveellisen ja maistu-
van vaihtoehdon sekä ohjaa keittiöitä 
valmistamaan terveellisiä, ravitsemus-
suositusten mukaisia ruokia.

Else Molander korostaa, että Tans -
kas sa kaikkein menestyksellisimpiä 
ovat keskeisten sidosryhmien yhteis-
työssä suunnittelemat projektit. 
Ne johtavat pitkäkestoisiin toimen-
piteisiin, joihin liittyy sekä viestinnäl-
lisiä että rakenteellisia osa-alueita. 
Avaimenreikä-merkki (Nyckelhål) ja 
Täysjyväkumppanuus (Fuldkorns
partnerskap) ovat esimerkkejä tämän-
tyyppisistä panostuksista, kuten myös 
viralliset ravitsemussuositukset ter-
veellisestä ruoasta esikouluihin, kou-

luihin ja työpaikoille – viimeisimmäksi 
ateriamerkinnän (Måltidsmærket) 
muodossa.

Tanskassa Avaimenreikä-merkintä 
tunnetaan hyvin

Avaimenreikä-merkinnän taustalla 
olevat Pohjoismaat, Tanska, Ruotsi, 
Norja ja Islanti, tekevät yhteistyötä ja 
toteuttavat pohjoismaisia kampanjoita 
sekä hallinnoivat pohjoismaista tuote-
merkkistrategiaa. Lisäksi jokaisessa 
maassa seurataan Avaimenreikä-
tuotteiden lukumäärää. Tanskassa 
ruokakaupoissa on noin 3000 
Avaimen reikä-merkittyä tuotetta.  
 
”Teemme pohjoismaista yhteistyötä 
myös kuluttajien suolan saannin vä-
hentämiseksi mm. seuraamalla, kuinka 
paljon kuluttajat eri maissa kiinnittä-
vät huomiota suolan saantiin. Koke-
muksia vaihdetaan jatkuvasti esimer-
kiksi ravitsemusohjeista ja eri maiden 
toimenpiteistä kouluissa”, kertoo Else 
Molander.

Viranomaiset työskentelevät jatkuvas-
ti Avaimenreikä-merkin tunnettuuden 
parantamiseksi ja tietämyksen lisää-
miseksi kuluttajien parissa ja elintarvi-
kealalla. Lisäksi pyritään parantamaan 
Avaimen reikä-tuotteiden saatavuutta. 
Vuonna 2017 tehdyn YouGov-tutkimuk-
sen mukaan 94 % tanskalaisista tuntee 
Avaimen reikä-merkin. Merkin tunte-
vista tai siitä kuulleista tanska laisista 
46 % valitsee Avaimenreikä-tuotteen. 

”Seuraamme koko ajan mediassa 
käytävää keskustelua ruoasta ja ravit-
semuksesta. Kun suunnittelemme laa-
joja kampanjoita tai projekteja, valit-
semme teemoiksi useimmiten ne osa-
alueet, joiden suhteen väestö on kauim -
pana suosituksista”, sanoo Else Melan-
der ja lopettaa Tanskan eläinlääkintä- 
ja elintarvikeviraston yleisiin lähtö-
kohtiin: ”Kaikki toimintamme perus-
tuu ravitsemussuosituksiin ja ensisijai-
nen ruokavalio-ohjeemme on lyhyesti 

ja ytimekkäästi Syö monipuolisesti, 
älä syö liikaa ja harrasta liikuntaa.”

Elintarvikeala: Keskeisintä on 
ruokavalion kokonaisuus

Johtava konsultti Michael Strube 
Tanskan elintarviketeollisuusliitosta 
painottaa, että tuotteiden reformu-
lointi on tärkeää, kun pyritään varmis-
tamaan, että kuluttajat voivat valita 
terveyden kannalta suositeltavia elin-
tarvikkeita. Tässä yhteydessä on kui-
tenkin tärkeää muistuttaa, että yksit-
täiset elintarvikkeet eivät ratkaise, 
syömme kö oikein, vaan ratkaisevaa 
on ruokavalion kokonaisuus.

”Tanskassa elintarviketeollisuus on 
erittäin kiinnostunut valmistamaan 
Avaimenreikä-merkittyjä tuotteita. 
Usein tuotteiden kehittäminen edel-
lyttää sekä innovaatiota että reformu-
laatiota”, kertoo Michael Strube.

Merkintävaatimusten tiukentuminen 
saattaa pienentää valikoimaa

Avaimenreikä-merkin käytön edelly-
tykset ovat jatkuvasti tiukentuneet sen 
jälkeen, kun merkintä otettiin käyttöön 
Tanskassa vuonna 2009.

”Jos Avaimenreikä-merkin käytölle 
asetetaan liian tiukat kriteerit ja ne 
koskevat liian monia ravintoaineita, 
riskinä on, että yhä harvemmalla 
yrityksellä on mahdollisuus täyttää 
vaatimukset ja yritykset yksinkertai-
sesti lopettavat työn tuotteiden ravin-
tosisältöjen parantamiseksi. Elintarvi-
keteollisuusliiton mielestä Avaimen-
reikä-tuotteiden pitäisi tavoittaa väestö 
laajasti, eikä vain niitä, jotka jo muu-
tenkin syövät terveellisesti”, sanoo 
Michael Strube.

”Avaimenreikä pitäisi löytyä kaikista 
tuoteryhmistä, koska terveelliseen 
ruokavalioon voi sisältyä kaikkia elin-
tarvikkeita. Paras vaihtoehto pitäisi siis 
löytyä jokaisesta ajateltavissa olevasta 
tuoteryhmästä. Tanskan viranomais-
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ten pitäisi pyrkiä tiettyihin tavoittei-
siin, esimerkiksi siihen, että tiettyyn 
ajankohtaan mennessä tuoteryhmässä 
tulisi olla 20 % Avaimenreikä-tuot teita”, 
jatkaa Strube.

Reformulointi voi muuttaa 
kuluttajien kokemusta tuotteesta

Tanskan elintarviketeollisuus käyt tää 
paljon resursseja sekä innovointiin 
että tuotteiden ravitsemuslaadun pa-
ran tamiseen.

”Kuluttajat ostavat yleensä tuotteita, 
joiden maku, ulkonäkö, säilyvyys jne. 
ovat tuttuja. Jos yksi tai useampi näistä 
ominaisuuksista muuttuu, menetetään 
useimmat kuluttajat ja he palaavat 
käyttämään tuttuja tuotteita. Siksi on 
tärkeää, että reformuloinnissa kyetään 
vähentämään suolaa, sokeria ja/tai 
rasvaa tai lisäämään kuidun määrää 
ilman, että tuote muuttuu merkit-
tävästi.” 

”Joissakin tapauksissa kuluttajat voivat 
vähitellen tottua suuriin muutoksiin. 
Kun Avaimenreikä-merkin vaatimuk-
set tiukentuvat ja tiukentuvat, voi se 
edellyttää tuotteiden valmistuksessa 
niin merkittäviä muutoksia, että se ei 
ole teknisesti mahdollista. Se voi myös 
johtaa siihen, että elintarvikkeen luon-
ne muuttuu niin merkittävästi, että 
tuote ei enää kiinnosta suurinta osaa 
kuluttajista eli juuri niitä, joille Avai-
menreikä-tuotteet on tarkoitettu.”
Michael Struben mukaan viime kädes-
sä on kuluttajan omalla vastuulla 
valita terveelliset elämäntavat ja siten 
ottaa kantaa niin tupakointiin kuin 
liikuntaan ja ruokavalioonkin. 
 
”Mutta yhteiskunnalla, viranomaiset 
ja teollisuus mukaan luettuina, on 
velvollisuus tarjota tämän mahdollis-
tavia vaihtoehtoja. Viranomaisten teh-
tävänä on neuvoa kuluttajia ja tehdä 
lainsäädännön avulla elintarviketeol-
li suudelle mahdolliseksi valmistaa 
tuotteita, jotka voivat auttaa kuluttajia 

Vaikka korkea verenpaine on 
merkittävä sydän ja verisuoni
sairauksien riskitekijä, ei ruoka
valion suolamäärään kiinnitetä 
riittävästi huomiota.

tekemään oikeita valintoja”, sanoo 
Michael Strube.

 
Yhdessä toimimalla päästään 
eteenpäin

”Kansallisissa toimenpiteissä tulee 
huomioida väestön sokerin, suolan, 
rasvan ja ravintokuidun saanti. Tans-
kassa tätä tukevat suolakumppanuus 
(Saltpartnerskabet), täysjyväkumppa-
nuus (Fuldkornspartnerskabet) sekä 
Avaimenreikä-merkintä. Elintarvike-
teollisuus osallistuu näihin yhteisiin 
hankkeisiin yhdessä viranomaisten 
ja järjestöjen kanssa. Meidän pitää 
Tanskassa olla ylpeitä viranomaisten, 
järjestöjen ja teollisuuden välisessä 
yhteistyössä vallitsevasta keskinäises-
tä luottamuksesta”, päättää Michael 
Strube.

Ruotsi: Terveys on korkealla 
poliittisella asialistalla 

Ruotsissa terveyskysymyksissä on 
viime vuosina painotettu ruokatot-
tumusten lisäksi yhä enemmän myös 
liikuntaa. Terveys on korkealla poliit-
tisella asialistalla, mutta terveyttä 
edistävät toimenpiteet eivät ole vai-
kuttaneet toivotulla tavalla. Osittain 
syynä on se, että ei ole ollut tavoitteita 
eikä toimintasuunnitelmaa ja toimin-
ta ei ole ollut järjestelmällistä. Jotta 

panostukset ja viestit vaikuttaisivat 
toi votulla tavalla, pitää ruotsalaisilla 
olla nykyistä todenmukaisempi 
käsitys omista elämäntavoistaan, ja 
tarvit taviin muutoksiin liittyvien käsi-
tysten tulee vastata viranomaisten 
viestejä.

Globaalit ja eurooppalaiset tervey-
teen liittyvät toimintasuunnitelmat 
Maailman terveysjärjestö WHO laatii 
toimenpide-ehdotuksia sairauksien 
ehkäisemiseksi. Merkittävä osa työstä 
kohdistuu elämäntapoihin liittyviin 
sairauksiin, jotka voidaan suurim-
maksi osaksi ehkäistä nykyistä ter-
veellisemmillä elämäntavoilla. Tämä 
pätee esimerkiksi ylipainoon ja liha-
vuuteen, tiettyihin syöpiin, tyypin 2 
diabetekseen sekä sydän- ja verisuoni-
sairauksiin.

Vuonna 2017 Ruotsissa julkaistiin 
hallituksen toimeksiannosta laadittu 
ehdotus siitä, miten terveyttä tulisi 
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Avaimenreikämerkki 
tunnetaan hyvin, mutta 
sitä hyödyntävät ehkä 
eniten ne, jotka jo muuten
kin syövät terveellisesti.

tehokkaasti ja pitkäjänteisesti edistää 
ruokavalion ja liikunnan avulla. 
Raportissa arvioitiin viimeisimpien 
tieteellisten tutkimusten ja nykytilan 
kartoituksen perusteella, minkälai-
silla toimenpiteillä on vaikutusta, 
mitkä toimijat voisivat osallistua työ-
hön ja miten seurantaa voidaan pa-
rantaa. 

Yhteistyöllä tasa-arvoa terveyteen 
ja ympäristöön

”Tietynlaisia panostuksia on tutkittu 
enemmän kuin toisia, mutta totesim-
me, että terveyteen liittyvän epätasa-
arvon vähentämiseen on panostettu 
melko vähän. Raportissa on useita 
ehdotuksia, kuten se, että kansanter-
veyslaitokselle (Folkhälsomyndig
heten) pitäisi perustaa koordinointi-
toiminto helpottamaan päätöksen-
tekoa, yhteistyötä ja tiedon jakamista. 
Ruotsissa terveyserot kasvavat, eikä 
meillä ole strategiaa ongelman ratkai-
semiseksi”, sanoo Ruotsin kansanter-
veyslaitoksen ravitsemusasiantuntija 
Pia Lindeskog.

Nopeita ratkaisuja ei ole. Sen sijaan 
tarvitaan monia, oikeaan suuntaan 

vieviä pieniä toimenpiteitä sekä kan-
sallisia, alueellisia ja paikallisia panos-
tuksia. Mukaan pitää saada toimijoilta 
useilta eri sektoreilta. 

”Ylipaino ja lihavuus ovat nykyisin 
suurimpia terveysongelmia, ja ne 
ovat yhteydessä myös moniin muihin 
terveystekijöihin. Lihavuus on nykyi-
sin kolme kertaa yleisempää kuin 
1980-luvulla. Meillä ei ole riittävästi 
tietoa energiatasapainosta – saamme 
liian paljon energiaa ja liikumme 
liian vähän. Tietyissä ryhmissä soke-
rin saanti on liian runsasta, ja juom-
me liian paljon alkoholia”, toteaa 
Pia Lindeskog.

”Ruotsin elintarvikevirastossa terveyt-
tä edistävään ruokavalioon liittyvä työ 
perustuu elintarvikkeiden kulutukseen 
liittyvien riskien ja hyötyjen arviointiin 
ja siihen, kuinka ruokatottumuksia 
voidaan parantaa erityisryhmien edel-
lytysten mukaisesti. Myös ympäristö-
tekijät huomioidaan”, kertoo Ruotsin 
elintarvikeviraston ravitsemusasian-
tuntija Anna-Karin Quetel.

”Kyvykkäillä väestöryhmillä on myös 
parempi terveys. Riskinä voi olla, että 
yleisen tiedottamisen ja neuvonnan 
seurauksena terveyserot kasvavat enti-
sestään, koska viesteillä tavoitetaan 
ensisijaisesti ne, jotka jo ovat kiinnos-
tuneita. Myös kouluissa ja hoitoalalla 
on tärkeää tukea terveellisiä elämän-
tapoja ja parantaa terveyteen liittyvää 
osaamista”, toteaa Anna-Karin Quetel.

”Yhdistyksillä ja paikallisilla yrityksil-
lä voi olla suuri merkitys kansantervey-
delle. Tuotevalikoima, saatavuus, so-
siaa linen aktivointi ja tietyt viestintä-
panos tukset luodaan paikallisesti. 
Kunnat ovat tärkeitä toimijoita, joilla 
on suuri vastuu terveyttä edistävän 
ympäristön rakentamisessa. Yhteis-
kuntasuunnit teluun kuuluu liikunta-
mahdollisuuk sien lisääminen”, sanoo 
Pia Lindeskog. 
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Normit, ateriat ja tottumukset

”Suurelle osalle väestöä esikoulussa, 
koulussa tai hoivapaikassa nautituilla 
aterioilla on suuri vaikutus terveyteen. 
Myös työpaikoilla ravitsemusasioiden 
pitäisi olla osa työympäristön kehit-
tämistyötä. Työnantaja voi edistää 
hyviä lounastottumuksia ja helpottaa 
terveellisten valintojen tekemistä. 
Huolestuttavan vähän tehdään työtä 
ter veyttä edistävien työpaikkojen 
kehit tämiseksi”, toteaa Pia Lindeskog.

Tekninen kehitys on johtanut siihen, 
että työskentelemme, kuljemme 
paikas ta toiseen ja vietämme vapaa-
aikaamme istuen. Liikunnan edistä-
minen kuuluu kansanterveyslaitoksen 
tehtäviin ja tilannetta seurataan sään-
nöllisesti 11-, 13- ja 15-vuotiailla.

”Sosiaaliset normit ovat mielenkiin-
toinen ja tärkeä asia, jota pitää tutkia 
enemmän. Kun puolet väestöstä on 
ylipainoisia tai lihavia, tulee siitä uusi 
normi”, sanoo Pia Lindeskog. 

Myös keittokirjojen tekijät ja TV-
kokit ovat esikuvia, joista monet ovat 
vastuul lisia ja valmistavat terveellisiä 
ruokia. Mutta tässäkin on parantami-
sen varaa esimerkiksi voin ja suolan 
käyttömäärissä. Terveellisten vaihto-
ehtojen esille nostamisessa on hyödyn-
tämätöntä potentiaalia, jonka avulla 
nämä innoittajat voisivat myönteisellä 
tavalla edistää terveyttä. Terveyden 
kannalta suurin ongelma on kuitenkin 
se, että syömme liikaa muuta kuin ko-
kattua ruokaa – makeisia, snackseja ja 
virvoitusjuomia.

Osa vastuusta kuuluu valmistajille

Terveelliseen ruokavalioon liittyy mo-
nia tekijöitä. Elintarviketeollisuuden 
pääasiallisella vastuulla on omalta 
osaltaan huolehtia laajasta terveellisiä 
valintoja tukevien vaihtoehtojen vali-
koimasta, toteaa Ruotsin elintarvike-
teollisuusliiton tutkimus- ja ravitsemus-
asiantuntija Elisabet Rytter. 

Hänen mukaansa valmistajilla tai 
valmistuttajilla on mahdollisuus 
vaikuttaa kolmella osa-alueella:
1)  tuotteiden koostumus
2)  markkinointi ja pakkausmerkinnät
3) yrityksen ravitsemukseen liittyvät  
 tiedot ja taidot sekä tutkimuksen 
 tukeminen.

”Eri toimijoilla on erilaiset vastuut. 
Elintarviketeollisuuden vaikutusvaltaa 
pidetään usein aivan liian suurena. 
Saatavuuteen, hinnoitteluun ja ate-
rioiden koostumukseen vaikutetaan 
lähempänä kuluttajaa esimerkiksi 
kaupoissa, kouluissa ja ravintoloissa.”

”Kaupassa voidaan kannustaa ter-
veellisiin valintoihin esimerkiksi opas-
teiden ja esillepanon avulla. Keskus-
telemme jatkuvasti kaupan kanssa 
ravitsemukseen ja terveyteen liittyvistä 
kysymyksistä”, sanoo Elisabet Rytter.

Avaimenreikä ohjaa terveyden 
kannalta hyviin valintoihin

Elintarviketeollisuudella on vastuu 
tarjota terveellisiä vaihtoehtoja. Kui-
tenkaan ei voida valmistaa tuotteita, 
jotka eivät myy. Avaimenreikä-merkki 
kiinnostaa valmistajia, mutta vaati-
musten mukaisten maistuvien tuottei-
den valmistaminen tulee vaikeaksi, jos 
säännöt ovat liian hankalia. 

”Mielestämme viimeisimmässä 
Avaimenreikä-merkin käyttökritee-
reiden päivityksessä moniin tuote-
ryhmiin tuli aivan liikaa ja liian tiuk-
koja kriteereitä. Vaikutus kansantervey-
teen olisi sitä suurempi mitä useam-
mat yritykset pystyisivät valmistamaan 
hyviä Avaimenreikä-tuotteita. Tuot-
teiden pitää olla maistuvia, jotta kulut-
tajat haluavat ostaa niitä ja jotta yri-
tykset ovat valmiita panostamaan 
tuotteisiin”, sanoo Elisabet Rytter.

Ruotsin hallituksen elintarvikestrate-
giassa on annettu tehtävä selvittää 
merkinnän kehittämistä siten, että se 

voisi taustasta ja osaamisesta riippu-
matta auttaa kaikkia kuluttajia teke-
mään tietoisesti terveellisiä valintoja. 
Samalla tulee varmistaa, että se on 
elintarviketeollisuudelle käyttökelpoi-
nen työkalu. 

 
Tärkeää tuotantoon ja viestintään 
liittyvää yhteistyötä

Tämänhetkisestä tilanteesta sekä ruoka-
tottumuksista tarvitaan tietoa, jotta 
voidaan valita oikeat toimenpiteet ja 
pystytään arvioimaan vaikutuksia sekä 
tarkoituksenmukaisuutta. 

”Ruotsin elintarvikeviraston ruoan-
käyttötutkimukset ovat kattavia, mutta 
niitä pitäisi toteuttaa huomattavasti 
nykyistä useammin, koska ruotsalaiset 
kokeilevat mielellään uusia tuotteita ja 
seuraavat ruokavaliotrendejä”, sanoo 
Elisabet Rytter.

Hän kertoo, että teollisuuden ja viran-
omaisten välinen keskustelu ja yhteis-
työ on tietyillä osa-alueilla vakiintunut-
ta. Yksi esimerkki on projekti, jossa 
Ruotsin tutkimusinstituutin maatalous- 
ja elintarvikesektori, elintarviketeolli-
suus, kauppa, ravintolat ja suurkeittiöt 
sekä Ruotsin elintarvike virasto kehittä-
vät yhdessä uusia teknologioita suolan 
vähentämiseksi elintarvikkeissa.

Suuri osa terveysongelmista johtuu 
suolasta, mutta ongelmaan ei ole help-
poa ratkaisua. Suolaa pitää eri tuot-
teissa, valmisruoissa ja ravintoloissa 
vähentää asteittain ja kilpailukyvyn 
kannalta tasapuolisesti – kaikkien pitää 
olla mukana tässä työssä. Saman aikai-
sesti, kun teollisuus ja ravintolat vähi-
tellen vähentävät suolan määrää ruoas-
sa, pitää kuluttajien motivoimiseksi ja 
tietojen lisäämiseksi (ja jotta suolaa 
ei lisättäisi enää pöydässä) panostaa 
viestintään.

”Erilaisten ruokavalioiden kannatta jilla 
on usein ehdottomia mielipiteitä, joita 
media nostaa esiin ja siten vahvistaa 
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sekavaa mielikuvaa. Monien kulutta-
jien mielestä tiedot ovat hämmentäviä. 
Ruokavaliotrendit ovat päässeet otsi-
koihin, minkä vuoksi tasapainoinen 
ja monipuolinen ruokavalio ei erityi-
sesti kiinnosta suurta osaa väestöstä”, 
toteaa Pia Lindeskog.

”Erityiskysymyksiin, kuten esimerkiksi 
raskaana olevien ravitsemukseen tai 
ruokahävikkiin liittyvissä kysymyksissä 
Ruotsin elintarvikevirasto onnistuu 
tavoittamaan väestön. Hallituksen toi-
meksiannosta tehdyssä raportissa kes-
kityttiin siihen, MITEN pitäisi toimia, 
ei siihen MITÄ pitäisi tehdä. Kansan-
terveysviranomaisten tehtävänä ei ole 
tavoittaa kuluttajia. Pääasiallinen 
tavoite on vaikuttaa elinympäristöön, 
mikä puolestaan vaikuttaa elämän-
tapoihin.”

Kokonaisvaltaista terveyttä: 
Elintarvikeketju pellolta pöytään

”Elintarvikeketjun kaikilla osa-alueilla 
on suuri vastuu. Ruotsin ruokastrate-

gian mukaan tulisi suosia paikallisesti 
tuotettuja ruokia. Se tarkoittaa, että 
jostain muusta pitää vähentää, jotta 
ruoankäyttö ja sitä kautta energian-
saanti eivät lisäänny”, huomauttaa 
Pia Lindeskog. 

Terveyden edistämiseen, kehityksen 
ohjaamiseen oikeaan suuntaan ja ter-
veyserojen pienentämiseen on suuret 
mahdollisuudet. Tavoitteisiin pääsy 
edellyttää myönteisiä esikuvia ja teolli-
suuden, kaupan, ravintoloiden, viran-
omaisten, kuntien ja valtaa pitävien 
yhteistyön lisääntymistä sekä kohdis-
tettuja toimenpiteitä ja strategioita. 
Jonkun täytyy myös ryhtyä johtamaan 
toimintaa.

Suomi: Tavoitteet ja painopistealueet 
linjattu ruokapolitiikkaan 

Suomessa ruokatottumukset aiheutta-
vat Global Burden of Disease*-selvityk-
sen mukaan toiseksi merkittävimmän 
tautitaakan (kuva 1). Merkittävin on 
kohonnut verenpaine, neljäntenä on 

ylipaino/lihavuus ja seitsemäntenä 
korkea veren kolesteroli, jotka kaikki 
ovat suurelta osin yhteydessä myös 
ruokatottumuksiin. Vuonna 2017 teh-
dyn kyselytutkimuksen mukaan kulut-
tajat pitävät monia ruokavalion ravit-
semuslaatua parantavia tekijöitä 
terveyden kannalta tärkeinä (kuva 2).

Hallituksen, eduskunnan ja kaikkien 
ruokajärjestelmän toimijoiden pitää 
olla sitoutuneita yhteisiin ruokapoliit-
tisiin tavoitteisiin, jotta ne voidaan 
saavuttaa. Osana kansallista ruoka-
politiikkaa julkaistiin vuonna 2017 
Valtioneuvoston selonteko ruokapoli-
tiikasta, Ruoka2030, jossa on linjattu 
tavoitteet ja keskeiset painopistealueet 
pitkälle tulevaisuuteen. Selonteko val-
misteltiin yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa.  

* Global Burden of Disease tietokannassa 
on terveyteen liittyviä faktoja ja tilasto
tietoja. Julkaisija on Institute for Health 
Metric and Evaluation (IHME) 
http://www.healthdata.org.

Kuva 1. Kuolemien ja heikentyneen toimintakyvyn riskitekijät Suomessa

Tautitaakkaan (DALY, disability adjusted life years) eniten vaikuttavat tekijät 2016 sekä prosentuaalinen muutos 2005–2016, 
kaikki ikäryhmät.

       2005          2016        Muutos %, 2005–2016

 

 metaboliset riskit ympäristö- ja työperäiset riskit käyttäytymiseen liittyvät riskit

korkea verenpaine

ruokavalio

alkoholi ja huumeet

tupakointi

korkea painoindeksi

korkea kokonaiskolesteroli

korkea plasman paastoverensokeri

työperäiset riskit

vähäinen liikunta

ilmansaasteet

munuaisen vajaatoiminta

Lähde: Institute for Health Metrics and Evaluation. Global Burden of Disease Study, 2016. www.healthdata.org/finland
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korkea verenpaine – 10,5 %

ruokavalio – 13,7 %

alkoholi ja huumeet – 17,4 %

korkea painoindeksi 1,0 %

tupakointi – 17,8 %

korkea plasman paastoverensokeri – 0,4 %

korkea kokonaiskolesteroli – 19,3 %

työperäiset riskit – 0,2 %

vähäinen liikunta – 9,6 %

munuaisen vajaatoiminta 3,5 %

ilmansaasteet – 28,6 %
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Noin 90 % suomalaisista 
tuntee Sydänmerkin.

Ruokapolitiikkaa ja toimijoita ohjaavat 
nyt eri osa-alueille laaditut toimenpide-
suunnitelmat ja yhteinen visio: 
”Vuonna 2030 suomalaiset ku-
luttajat syövät kestävästi ja 
eettisesti tuotettua koti-
maista, maukasta, terveel-
listä ja turvallista ruokaa. 
Kuluttajilla on kyky ja 
mahdollisuus tehdä 
tietoisia valintoja”.

Ruokaan ja kansantervey-
teen liittyen ruokapoliitti-
seen selontekoon on mm. 
linjattu, että koko ruokajärjes-
telmässä toimijoiden tulee sitou-
tua edistämään väestön terveyttä     
ja hyvää ravitsemusta lisäämällä eri 
ryhmien mahdollisuuksia ja taitoja 
tehdä terveyttä edistäviä ruokavalin-
toja. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koor-
dinoi Kansallista lihavuusohjelmaa, 
jonka tavoitteena on ehkäistä väestön 
lihomista ja kääntää lihomiskehitys 
laskuun väestön terveyden lisäämisek-
si ja toimintakykyisten elinvuosien 
kartuttamiseksi.  

Ohjelman päätavoite, väestön lihomis-
kehityksen kääntäminen laskuun, toteu -
tuu, jos 
•	 entistä	harvemmasta	lapsesta	ja	
 nuoresta kasvaa lihava aikuinen 
•	 entistä	harvempi	lihoo	aikuisiässä	
•	 väestöryhmien	väliset	erot	lihavuu-
 den yleisyydessä kaventuvat 
•	 lihavuuteen	liittyvien	sairauksien	
 vuoksi korkeassa riskissä olevat 
 laihtuvat tai eivät liho edelleen.

Vuosina 2016–2018 keskitytään lasten 
ja nuorten lihavuuden ehkäisyyn, eri 
toimijoiden välisen yhteistyön tehos-
tamiseen sekä terveyden tasa-arvon 
edistämiseen.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta: 
Suosituksia, ohjausta, koordinointia 
ja seurantaa

Valtion ravitsemusneuvottelukunta 
(VRN) seuraa kansallisia ruoka- ja 
terveyspolitiikkaohjelmia, osallistuu 
oman tehtäväalueensa mukaan niissä 
esitettyihin toimenpiteisiin, laatii suo-
situksia sekä tekee yhteistyötä ruoka-
alan toimijoiden kanssa. VRN:n jä-
senet ovat ravitsemuksen huippu-
asiantuntijoita valtionhallinnosta,
 yliopistoista ja tutkimuslaitoksista 
sekä terveydenhuollon, kansantervey-
den edistämisen ja joukkoruokailun 
alueilta. 

”Valtion ravitsemusneuvottelukunta 
on erityisen huolestunut väestön ravit-
semuksen eriarvoistumisesta ja lasten 
ylipainosta sekä siitä, että mielikuvat 
yhä vahvemmin syrjäyttävät tieteelli-
seen näyttöön perustuvan tiedon ra-
vitsemuskeskustelussa”, sanoo Valtion 
ravitsemusneuvottelukunnan pääsih-
teeri Arja Lyytikäinen.

”Viime vuosina VRN on laatinut kan-
sallisten ravitsemussuositusten poh-
jalta ruokasuosituksia lapsiperheille, 
korkeakouluopiskelijoille, koulu-

ruokailuun ja varhaiskasvatukseen. 
Seuraavaksi vuorossa ovat ikääntynei-
den ruokasuositukset. Suosituksissa 
annetaan yleiset suuntaviivat ravitse-
muksen edistämisestä ja terveyttä 
edistävän ruoan tarjoamisesta sekä 
ruokakasvatuksesta. Ne ovat tärkeitä 
työkaluja kaikille ruoan ja ravitse-
muksen parissa työskenteleville toi  -
mi joille”, toteaa Arja Lyytikäinen.
Kansallisten ravitsemussuositusten 
jalkauttamiseksi toteutettiin Syö Hyvää 
-hanke, jonka kumppanina oli 21 eri 
kansalais- ja potilasjärjestöä, ammatti-
liittoa sekä ravitsemusopetusta anta-
vat yliopistot. Hanketta koordinoi 
Kuluttajaliitto.

Ravitsemussitoumus kannustaa 
ravitsemuslaadun parantamiseen

”Eri toimijoiden yhteistyö on ratkaise-
van tärkeää. Hyvä esimerkki tästä on 
vuonna 2017 käynnistetty Ravitsemus-
sitoumus-toimenpide, jonka valmis-
telussa oli mukana laajasti elintarvike-
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Suuri osa väestöstä liikkuu 
edelleenkin liian vähän.

teollisuus, kauppa ja ruokapalveluja 
edustavia tahoja sekä ministeriöt ja 
tut kimuslaitokset”, kertoo Arja Lyyti-
käinen.

”Ravitsemussitoumus on suomalainen 
toimintamalli, joka auttaa ja kannus-
taa ruoka-alan toimijoita sekä sidos-
ryhmiä ottamaan käyttöön ruokasuo-
situkset ja parantamaan ruokavalion 
ravitsemuslaatua sekä edistämään ra-
vitsemusvastuullisia toimintatapoja.  
Ravitsemussitoumus on yksi toimen-
pide, jolla Suomi edistää YK:n kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumuksen 
ravitsemustavoitteiden toteutumista”, 
jatkaa Lyytikäinen.

Vapaaehtoisella ravitsemussitoumuk-
sella toimija, esimerkiksi koulu tai 
elintarvikkeiden valmistaja voi osoit-
taa tukevansa terveyttä edistäviä ruo-
kavalintoja. Tavoitteena on vähentää 
esimerkiksi tyydyttyneen rasvan ja 
suolan käyttöä, edistää kasvisten syön-
tiä tai parantaa lapsille suunnattujen 
tuotteiden ravitsemuslaatua.

”Ravitsemussitoumukset auttavat 
parantamaan kuluttajien mahdolli-
suuksia terveellisiin ruokavalintoihin. 
Erityisesti lapsilla haasteena ovat run-
saasti sokeria sisältävät välipalat ja 

kotona syöty ruoka. Kouluissa ja päi-
väkodeissa tarjotaan ravitsemussuo-
situsten mukaista ruokaa. Tarvitaan 
hyvä ateriarytmi sekä yhteiset peli-
säännöt naposteluun sekä ruokailoa 
eli iloista mieltä ja hyvää oloa, joka 
tulee ruoasta, sen tekemisestä, toisten 
kanssa jakamisesta ja yhdessä syömi-
sestä”, sanoo Arja Lyytikäinen. 

Sydänmerkin tuntee noin 90 % 
kuluttajista

Sydänmerkki osoittaa elintarvikepak-
kauksissa ja ravintoloissa, että tuote 
tai ruoka-annos on terveyden kannal-
ta parempi vaihtoehto. Sydänmerkki 
on kehitetty helpottamaan terveellis-
ten valintojen tekemistä. Markkinoilla 
on lähes 1400 Sydänmerkki-tuotetta. 
Järjestelmässä on mukana 91 elin-
tarvikevalmistajaa ja 48 kasvisten vil-
jelijää. Sydänmerkki-aterioita tarjoaa 
noin 550 ravintolaa.

”Elintarvikkeiden valmis tajat, ravin-
tolat ja ruokapalvelujen tuottajat voi-
vat hakea merkin käyttöoikeutta puo-
lueettomalta asian tun ti ja  ryhmältä, 
jos tuote täyttää kaikki sille määritetyt 
kriteerit. Asiantuntija ryhmä kehittää 
tutkittuun ravitsemustietoon perus-
tuvia kritee reitä jatkuvasti tieteen ja 
ruokavalikoiman kehit tyes sä”, kertoo 

Sydänliiton markkinointi- ja viestintä-
johtaja Eeva Hietalahti.

Viimeisimmän kuluttajatutkimuksen 
mukaan 87 % kuluttajista tuntee Sydän-
merkin. Frankly Partnersin tekemään 
kuluttajatutkimukseen osallistuneista 
reilu kolmannes kertoi valitsevansa 
Sydänmerkki-tuotteen aina kun on 
mahdollista. Viime aikoina erityisesti 
kunnat ovat panostaneet ruoan ravit -
semus laatuun ja ottaneet käyttöön 
Sydän merkin varmistaakseen mm. 
päivä kodeissa ja kouluissa tarjottavan 
ruoan terveellisyyden.

”Sydänmerkin näkyvyyttä pitää edel-
leen parantaa erityisesti ruokakau-
pois sa. Tutkimuksen mukaan vain 
murto-osa huomaa sen hyllyssä ensi 
katsomalla”, toteaa Eeva Hieta lahti.

 
Elintarviketeollisuus 
työskentelee ahkerasti 
ravitsemuksen edistämiseksi 

Elintarvikeyritysten tärkeä tehtävä 
on tarjota vaihtoehtoja terveellisen  ja 
itsel le sopivan ruokavalion koosta -
miseen eri elämäntilanteissa. Ruoka-
yritykset huomioivat ravitsemussuo-
situkset tuotekehityksessään. Esimer-
kiksi tuotteiden suolapitoisuuksia 
on järjestelmällisesti vähennetty jo 
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Kuva 2. Mitkä ovat tärkeimmät terveyteen vaikuttavat tekijät?
Vuoteen 2014 verrattuna yhä useampi suomalainen piti vuonna 2017 terveyden kannalta tärkeänä kasvisruokaa, täysjyvää ja kuitua 
sekä valmisruokien ja stressin välttämistä ja riittävää unta, jonka tärkeys muihin Pohjoismaihin verrattuna korostui Suomessa.
Samanaikaisesti yhä harvempi piti tärkeänä liikuntaa, pikaruokien ja leipärasvan välttämistä sekä sokerin ja suolan käytön rajoittamista. 

en tupakoi

harrastan liikuntaa / olen fyysisesti aktiivinen

syön tietoisesti paljon hedelmiä ja/tai vihanneksia 

huolehdin riittävästä unen saannista

en juo alkoholia / rajoitan alkoholinkäyttöäni

vältän pikaruokaa (mcdonald’s / burger king) yms.

rajoitan tietoisesti sokerin nauttimista 

vältän valmisruokia

pyrin välttämään stressiä

hankin tietoisesti täysjyvätuotteita

syön tietoisesti paljon kuitupitoisia tuotteita

vältän syömästä vaaleaa leipää

yritän pitää elimistöni tasapainossa

rajoitan suolan määrää nauttimissani elintarvikkeissa

rajoitan rasvan käyttöä ruuanlaitossa

hankin hyvistä / luonnonmukaisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita

vältän elintarvikkeita, joissa on lisäaineita

syön kasvisruokaa

olen lopettanut tupakoinnin

yritän rajoittaa tupakanpolttoani

levitän leivälle mahdollisimman vähän rasvaa / vältän leivän voitelua

syön tietoisesti paljon perunaa, riisiä, pastaa ja leipää

syön luomutuotteita

syön tietoisesti terveysruokia

0 %                                20 %                                 40 % 60 %

Suomi 2017 (n = 2537)

Suomi 2014 (n = 2517)

1980-luvulta alkaen. Ruoka- ja juoma-
yrityksissä toimitaan monin tavoin 
hyvinvoinnin ja hyvän ravitsemuksen 
edistämiseksi.

”Suolan vähentäminen ja rasvan laa-
dun parantaminen ovat meille arki-
päivää. Suomen elintarviketeollisuus 
on myös nopeasti toteuttanut Valtion 
ravitsemusneuvottelukunnan toimen-
pide-esitykset maitojen ja ravinto-
rasvojen D-vitaminoinnista tai jodioi-
dun ruokasuolan käytöstä. Tällä het-
kellä tuotekehityksessä kiinnitetään 
erityistä huomiota mm. sokeripitoi-

suuksiin ja kasvisten määrän lisäämi-
seen”, kertoo johtaja Marleena Tan-
huanpää Elintarviketeollisuus liitosta.

”Terveyttä edistävät tuoteinnovaatiot, 
ravintoarvojen parantaminen tuote-
muotoilun avulla, yhteiset vastuulli-
sen markkinointiviestinnän suosituk-
set, tarkoituksenmukaiset pakkaus-
koot ja aktiiviseen elämäntapaan 
kannustavat hankkeet ovat elintarvike-
teollisuuden keinoja tukea yhteisten 
terveyttä ja hyvinvointia edistävien 
tavoitteiden saavuttamista”, toteaa 
Marleena Tanhuanpää.



14 Perspektiivi toukokuu 2018

Suolistobakteerit kiin

nostavat nyt erityisen 

paljon sekä kuluttajia 

että tutkijoita eri puo

lilla maailmaa. Viime 

vuosina on kartoitettu 

yhä enemmän suolisto

flooran merkitystä ter-

veydelle ja sairauksille. 

Yhteyksiä on löytynyt 

mm. epigenetiikkaan, 

ruokavalioon, sydän 

ja verisuonisairauksiin, 

diabetekseen ja aller

gioihin sekä myös psyyk

kiseen terveyteen. 

Kajsa Asp Jonson, toimittaja 
ja dieteetikko, Göteborg ja 
Ebbe Kristensen, 
vanhempi neuvonantaja, 
Mannov, Kööpenhamina

Suolistobakteerit ovat 
taitavia hajottamaan 
ravintokuituja, joita emme 
itse pysty pilkkomaan. 
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näkökulmia 
suolistobakteereihin

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että 
bakteereilla on suuri merkitys, mutta 
miten ne vaikuttavat päivittäisessä elä-
mässämme? Ja kuinka paljon voimme 
vaikuttaa suolistobakteereihimme? 
Perspektiivi keskusteli bakteereiden 
terveysvaikutuksia selvittäneiden tut-
kijoiden kanssa.

Aikuisten suolistossa on noin kilo 
mikro-organismeja. Suolistobakteerit 
ja ruokavaliotekijät ohjaavat yhdessä 
koko kehon terveyttä. Myös perimällä, 
iällä, sairauksilla ja lääkkeillä on mer-
kitystä. Ne voivat vaikuttaa suoliston 
mikrobiston ja syömämme ruoan väli-
seen vuorovaikutukseen. Monipuoli-
nen ruokavalio, jossa on monia eri 
kuitulähteitä, tukee erityyppisiä bak-
teereita. Terveyden kannalta tärkeää 
on sekä bakteeriston määrä että moni-
muotoisuus.

”Ihmisillä on kymmenen kertaa enem-
män bakteerisoluja kuin omia solu-
jaan. Olemme siis 90-prosenttisesti 
bakteereita ja 10-prosenttisesti ihmi-
siä”, toteaa Fredrik Bäckhed, joka toi-
mii professorina ja tutkimusryhmien 
johtajana sekä Sahlgrenska akademis-
sa Göteborgissa että Kööpenhaminan 
yliopistossa.

Keho toimii isäntänä useille mikro bien 
mikrosysteemeille, joilla on erilaisia 
tehtäviä. Suoliston bakteerit ovat taita-
via hajottamaan hiilihydraatteja, joita 
emme itse pysty pilkkomaan. Paksu-
suoli toimii kuin bioreaktori, jossa 
bakteerit ovat vuorovaikutuksessa ra-
vintokuitujen kanssa.

”Suolistofloora on kuin päivällispöytä, 
jossa on useita miljardeja vieraita. Jos 
pidämme niistä hyvää huolta, pitävät 
ne hyvää huolta meistä”, sanoo Fredrik 
Bäckhed.

Ruokatottumukset vaikuttavat merkit-
tävästi siihen, mitkä erityiset baktee-
rien yhdistelmät viihtyvät suolistossa. 

Länsimainen ruokavalio, jossa on 
runsaasti rasvaa ja vähän kuitua, joh-
taa aivan erilaiseen mikrobiston koos-
tumukseen kuin ruoka valio, jossa on 
vähän rasvaa ja runsaasti kuitua esi-
merkiksi täysjyvästä, juureksista, pal-
kokasveista, hedelmistä ja marjoista. 
Ruoassa on mikrobeja, jotka vaikut-
tavat suolistoflooran koostumukseen. 
Ruokavalio, geenit ja bakteerit elävät 
symbioosissa toistensa kanssa1 (kuva 1).

 
Laaja-alaista tutkimusta

Viime vuosina suolistoflooran merki-
tystä on selvitetty lukuisissa tutkimuk-
sissa muun muassa tutkimalla baktee-
rittomia hiiriä, bakteeriston siirtoa ja 
probioottisten bakteerien lisäämistä. 
Lundin yliopiston Antidiabetic Food 
Centerissä (Vinnovan rahoittama VINN 
huippuyksikkö) tutkitaan, miten voi-
daan tukea hyviä bakteereita. Frida 
Fåk Hållenius on biologi, joka tutkii 
suolistobakteereiden yhteyttä metabo-
liseen oireyhtymään2 sekä sitä, miten 
ruokavalion avulla voidaan optimoida 
terveyttä ja pienentää riskiä sairastua 
diabetekseen. 

”Immuunijärjestelmän bakteereista 
90 prosenttia on suolistossa. Suolisto-
bakteerien vaikutukset havaitaan koko 
kehossa. Ne vaikuttavat esimerkiksi 
ravintoaineiden aineenvaihduntaan, 
siihen kuinka paljon ruoasta otetaan 
energiaa, kylläisyyshormoneihin, sappi-
suoloihin sekä kolesteroliaineenvaih-
duntaan, tulehduksiin ja suoliston lä-
päisevyyteen. Tietyt bakteerit tarttuvat 
tiukasti suolen limakalvoon, toisilla 
puolestaan on päinvastainen vaikutus. 
Silloin mm. kroonisen matala-asteisen 
tulehduksen riski kasvaa”, sanoo Frida 
Fåk Hållenius.

”Tutkimuksia tarvitaan lisää, ennen 
kaikkea laajoja ruokavaliointerventioi-
ta ihmisillä. Tiedämme, että suolisto-
flooran monimuotoisuus on yhteydes-
sä hyvään terveyteen, kun taas eri 
sairauksien, kuten ylipainon ja liha-



Mikrobiston vaikutus 
sairauksiin ja terveyteen 
liittyy monien tekijöiden 
väliseen monimutkaiseen 
vuorovaikutukseen.
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vuuden, yhteydessä suolistossa on 
vähemmän erityyppisiä bakteereita. 
Suun suhteen tilanne on päinvastainen 
– mitä enemmän erilaisia bakteereita, 
sitä suurempi riski sairastua suusaira-
uksiin, kuten kariekseen ja hampaiden 
kiinnityskudoksen tuhoutumiseen”, 
painottaa Frida Fåk Hållenius.

Bakteerit ohjaavat kaikkea!

Bakteerit tuottavat kaasuja, lyhytket-
juisia rasvahappoja, hormoneja ja vita-
miineja. Ne ohjaavat terveyttä monien 
mekanismien välityksellä, esimerkiksi 
vahvistamalla immuunijärjestelmää, 
ohjaamalla ravintoaineiden ottoa ja 
kykyä vastustaa tiettyjä kroonisia sai-
rauksia sekä vaikuttavat kylläisyys-
hormoneihin ja aineenvaihduntaan.
”Suolistossa muodostuvilla lyhytket-
juisilla rasvahapoilla on monia mielen-
kiintoisia vaikutuksia muun muassa 
insuliiniresistenssiin, rasvamaksaan 
ja glukoneogeneesiin”, kertoo Fredrik 
Bäckhed.

Suolistofloora voi vaikuttaa painoon 
ja energia-aineenvaihduntaan muun 
muassa ohjaamalla energian käyttöä 
ja varastointia. Tämä on yhteydessä 
myös lihavuuteen liittyvään insuliini-
resistenssiin3 ja tulehduksiin sekä ate-
roskleroosiin ja muihin sydän- ja veri-
suonisairauksiin. Hyödylliset bakteerit 
voivat heikentää tulehduksellisia pro-
sesseja ja vähentää tulehdusta edistä-
vien sytokiinien tuotantoa.

”Bakteerit vaikuttavat itse asiassa kaik-
keen”, sanoo Fredrik Bäckhed. Niillä 
näyttää olevan suuri merkitys riskiin 
sairastua diabetekseen. Jos löydämme 
henkilöt, joilla on suurentunut sairas-
tumisriski ja pystymme hoitamaan 
heitä ennakoivasti, voimme ehkäistä 
diabetesta suolistobakteerien avulla.

 
Suolistobakteerit vaikuttavat myös 
henkiseen hyvinvointiin. Suoliston 
bakteerit eivät pääse aivoihin, mutta 
niiden muodostamat yhdisteet vaikut-
tavat aivojen toimintaan, minkä seu-
rauksena suoliston ja aivojen välillä voi 
kulkea viestejä. Bakteerien ja suoliston 
toimintojen vaikutuksesta muodostuu 
esimerkiksi välittäjäaineita, kuten do-
pamiinia ja noradrenaliinia (tyrosiinin 
ja tryptofaanin välityksellä). Suolistos-
sa sijaitsee suurin osa kehon serotonii-
nista, joka on tärkeä mm. mielialan 
ja rauhallisuuden kannalta. 

Hieno tasapaino

Hyvinvoivan suolistoflooran ansiosta 
suoliston limakalvot pysyvät terveinä 
ja ravintoaineiden imeytyminen toimii 
hyvin. Hyvät bakteerit toimivat suoja-
na huonompia vastaan. Terveillä ihmi-
sillä on laaja valikoima erilaisia bakteeri  -
kantoja, mutta tiettyjen sai rauksien 
yhteydessä bakteerikannoissa on vä-
hemmän vaihtelua. Suoliston haitalli-
nen bakteerifloora voi myös aiheuttaa 
elimistöön matala-asteisen tulehduk-
sen ja edistää lihavuuden, insuliini-



resistenssin tai tyypin 2 diabeteksen 
kehittymistä. Tukemalla hyödyllistä ja 
monipuolista suoliston bakteeri flooraa 
voidaan sairastumisriskiä pienentää 
monien eri mekanismien välityksellä. 

Bakteerikoostumus voi tilapäisesti 
muut tua esimerkiksi ulkomaan mat -
kan yh teydessä, sairaana ollessa, ruoka-
va lion muuttuessa tilapäisesti tai anti-
bioottikuurin yhteydessä. Tietyt sairau-
det, kuten sydän- ja verisuonisairaudet 
tai tulehdukselliset suolistosairaudet, 
voivat muuttaa sen pysyvästi. Muutok-
set voivat olla primaarisia (edistävät 
sairauden kehittymistä) ja/tai sekun-
daarisia, esimerkiksi ruokavaliomuu-
toksista, lääkityksestä tai muusta hoi-
dosta johtuvia.

Terveyden optimointia suolisto-
bakteerien avulla

Kaikki viittaa siihen, että terveyden 
kannalta tärkeintä on syödä monipuo-
lisesti ja saada muun muassa riittävästi 
erilaisia kuituja esimerkiksi täysjyvä-
leivästä, juureksista, vihanneksista ja 
hedelmistä. Eri tyyppisillä kuiduilla on 
monenlaisia terveysvaikutuksia, esi-
merkiksi vuorovaikutukset suolisto-

bakteerien kanssa ovat erilaisia. Toiset 
vaikuttavat kylläisyyden tunteeseen ja 
ruokahaluun, toiset heikentävät tuleh-
dusastetta. Tietyt kuidut vaikuttavat 
kolesteroliarvoon, rasvan palamiseen 
ja aineenvaihduntaan, toisilla on mer-
kitystä verensokerin ja insuliiniaineen-
vaihdunnan kannalta. Monet prosessit 
tapahtuvat yhteistyössä ja siksi ruoka-
valiomuutoksilla on erittäin paljon 
potentiaalia useimpien elämäntapa-
sairauksien suhteen.
 
Aina ei voida olla varmoja, onko syö-
miseen liittyvien terveysvaikutusten 
taustalla itse ruoka vai ruoan vaikutuk-
set suolistobakteereihin. Todennäköi-
sesti usein on kyse kummastakin ja 
siitä, että bakteerit vahvistavat run-
saasti kuitua sisältävien hiilihydraatti-
lähteiden vaikutuksia. Tutkimuksissa 
on muun muassa osoitettu, että koko-
naisten jyvien, rukiin sekä papujen ja 
muiden palkokasvien omat ominaisuu-
det ja vaikutukset suolistobakteereihin 
selittävät myönteiset vaikutukset 
verensokeriin, kylläisyyteen ja painoon 
– ja ovat tehokas keino ehkäistä liha-
vuutta, diabetesta, sydän- ja verisuoni-
sairauksia sekä tiettyjä syöpiä.
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Kuva 1. Suoliston mikrobiston koostumukseen vaikuttavat tekijät, erityisesti ravintotekijät1.

Muokattu Graf ym. 2005 pohjalta.

suolistofloora

yleiset elämäntavat

lääkitys

varhainen kolonisaatio

terveys/sairaudet

Ruokatottumukset:
•	 länsimainen	ruokavalio
•	 kasvisruokavalio

Tietyt elintarvikkeet:
•	 täysjyvä
•	 hedelmät	ja	pähkinät
•	 kasvikset	ja	palkokasvit

Ravintotekijät:
•	 ravintokuitu/hiilihydraatit
•	 rasva
•	 proteiini
•	 fytokemikaalit

Ruokavalioon liittyvät 
kommensaalit bakteerit

RUOKAVALIO

isännän geneettiset 
edellytykset



Tutkimuksiin lisää vauhtia 
tekniikan avulla

Professori Oluf Borbye Pedersenin 
(Kööpenhaminan yliopisto, Novo 
Nordisk Foundation Center for Basic 
Metabolic Research) ja hänen tutki-
musryhmänsä päätehtävänä on mää-
ritellä edistyneiden geneettisten ja 
matemaattisten menetelmien avulla 
suo liston bakteereiden koostumusta ja 
toimintaa. Niiden viljeleminen perin-
teisillä menetelmillä on laboratoriossa 
vaikeaa.
 
”Pyrimme selvittämään, miten yksi-
lölliset, 1–1,5 kiloa painavat elävät 
suolistobakteeristot vaikuttavat ter-
veyteen ja sairastumisriskiin”, selittää 
Oluf Borbye Pedersen kun nian himois-
ta tavoitetta. Pedersen lisää, että meillä 
ympäri vuorokauden olevien miljar-
dien ”päivällisvieraiden” merkitys saat-
taa olla oletettua suurempi.

”Kehittyneeseen tekniikkaan perus-
tuvat uudet analyysimenetelmät aut-
tavat tuomaan uusia näkemyksiä. 

Eläinkokeiden tuloksia ei voida suo-
raan soveltaa ihmisiin, ja syyn ja vai-
kutuksen välistä yhteyttä voi olla 
vaikeaa arvioida tarkasti. Eläinkokeet 
kuitenkin osoittavat, että mikrobis-
ton ja monien sairauksien välillä on 
tiet tyjä selkeitä ja todennäköisiä syy-
yhteyksiä.”

”Ruokavalion merkitys on luonnol-
lisesti keskeinen, mutta myös elämän-
tavat kaiken kaikkiaan vaikuttavat 
mikrobistoon”, sanoo Oluf Borbye 
Pedersen. Hän käyttää ilmaisua ”jet
lag”. Se voi tulla myös suolistobaktee-
reille matkustettaessa kauaksi toisiin 
kulttuureihin, jolloin ruokavalio muut-
tuu tai jokapäiväisessä elämässä esi-
merkiksi vuorotyön tekijöille. 

”Tutkimusten mukaan öisin työs-
kentelevillä esiintyy muita enemmän 
ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta sekä 
monia muita elämäntapoihin liittyviä 
sairauksia, ja heidän mikrobistonsa 
on merkittävästi muuttunut. Baktee-
rittomien hiirien paino ja verensokeri-
taso nousevat, kun niihin siirretään 
ulostetta henkilöiltä, joilla on jetlag.”
 
Oluf Borbye Pedersen nostaa esiin 
useita hiirillä ja rotilla tehtyjä tutki-
muksia, joissa on osoitettu mikro-
biston ja tiettyjen sairauksien välinen 
syy-yhteys. Esimerkiksi eräässä tut-
kimuksessa bakteerittomille hiirille 
siirrettiin ulostetta identtisiltä kakso-
silta, joista toinen oli ylipainoinen ja 
toinen normaalipainoinen. Ylipainoi-
sen kaksosen ulostetta saaneista hii-
ristä tuli ylipainoisia, mutta muista 
hiiristä ei. Perimä ei luonnollisesti-
kaan selitä tätä eroa. Toinen tutkimus 
käsitteli masennusta. Ulostetta siirret-
tiin erittäin vaikeasti masentuneilta 
henkilöiltä sekä henkilöiltä, jotka eivät 
olleet masentuneita. Tulokset olivat 
samanlaisia: Vaikeasti masentuneiden 
ulostetta saaneilla rotilla havaittiin 
selviä merkkejä masennuksesta.

Ihmisten mikrobisto pysyy 
melko vakaana koko elämän 
ajan. Terveyden kannalta 
parhaimpana pidetään mah
dollisimman monimuotoista 
lajikkeistoa.
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Oluf Borbye Pedersenin mielestä 
eläinkokeet ovat tässä yhteydessä 
varsin arvokkaita, vaikka ilmiönä ne 
usein asetetaan näytön hierarkiassa 
alas. Vastaavia siirtotutkimuksia on 
ihmisillä tehty vain vähän, mutta mo-
nissa elintarvikkeilla tai lääkkeillä 
tehdyissä interven tiotutkimuksissa 
on osoitettu, kuinka suoliston mikro-
bisto ja isäntäorganismin fysiologia 
muuttuvat samanaikaisesti suolisto-
bakteerien tuottamien molekyylien 
vaikutuksesta.

Mahdollisimman suuri ja moni-
muotoinen suolistomikrobisto

Mahdollisimman monimuotoinen 
mikrobisto on kaikkein paras. Oluf 
Borbye Pedersen vertaa optimaalista 
mikrobistoa koskemattomaan sade-
metsään, joka on biologisesti moni-
muotoinen. Se ei kuitenkaan ole yhtä 
suuri kaikilla ihmisillä. Siksi yhdessä 
hänen tutkimuksistaan on kyetty osoit-
tamaan, että 23 % Tanskan aikuisväes-
töstä on 40 % keskimääräistä vähem-
män bakteerikantoja. Ihmisillä, joilla 
on köyhä suolistomikrobisto, on enem-
män ylipainoa, on tulehduksia kehossa 
ja vaarallisten rasva-aineiden pitoisuus 
veressä on kohonnut. Terveillä ja hyvä-
kuntoisilla ihmisillä optimaalisen 
mikrobiston varmista minen edellyttää, 
että ruokavaliosta saadaan päivittäin 
vähintään virallis ten ravitsemussuo-
situsten mukainen määrä erityisesti 
kasviksista saatavaa ravintokuitua. Si-
vuhuomautuksena Oluf Borbye Peder-
sen korostaa, että länsimaissa kaikki 
ovat nauttineet keskimäärin kahdek-
santoista antibioottikuuria ennen kuin 
ovat täyttäneet 20 vuotta, ja elimistö 
tarvitsee aikaa parantuakseen. 

Oluf Borbye Pedersen suhtautuu va-
rauksella lisäravinteina käytettyihin 
probioottisiin tuotteisiin.

”Tällaisissa tuotteissa on ehkä kolmea 
eri bakteerikantaa. Ei ole todennäköis-

tä, eikä myöskään dokumentoitua, 
että näillä olisi vaikutusta terveiden 
ihmisten suolistossa oleviin noin 
tuhanteen eri bakteerilajiin. Probioo-
teilla on kuitenkin osoitettu olevan 
myönteisiä vaikutuksia antibiootti-
kuurin jälkeen.”  
 
Tulevaisuudessa tutkimusten näkö-
kulmiin vaikuttavat merkittävästi DNA-
tekniikan, muiden uusien tekniikoiden 
ja matemaattisten mallien avulla teh-
tävät mikrobiston koostumuksen ja 
merkityksen tarkennukset, kuten esi-
merkiksi se, minkälainen mikrobiston 
ja muun elimistön vuorovaikutus on.

”Geenitekniikka ja ’big datan’ kehit-
tynyt analysointi voivat viedä meitä 
eteenpäin”, sanoo Oluf Borbye Peder-
sen.

Jatkuvasti keskustellaan siitä, onko tai 
koska on jotain näyttöön perustuvaa. 

Oluf Borbye Pedersen kuvailee luon-
nontiedettä keskiaikaiseksi toden-
näköisyysarvioinniksi. ”Ehkä tiedäm-
me paljon enemmän yhden tai viiden 
vuoden päästä. Todennäköisesti tiedot 
ruoan merkityksestä terveyttä edistä-
ville suolistobakteereille näkyvät tule-
vaisuudessa virallisissa ravitsemus-
suosituksissa”, lopettaa Oluf Borbye 
Pedersen.
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liikunta ja sydän- ja verisuonisairaudet

mitä pidetään terveyden kannalta tärkeänä?

 

puolet kuluttajista on 
huolissaan ruoan sisällöstä

YouGov-tutkimuslaitoksen helmi-
kuussa 2018 tekemään kyselytutki-
mukseen osallistui yli 2000 pohjois-
maalaista. Tulosten mukaan noin 
puolet kuluttajista on huolissaan 
elintarvikkeiden ainesosista. Maiden 
välillä on eroja, mutta eniten huolet-
tavat lisäaineet, e-numerot, sokeri ja 
palmuöljy. 

Suomalaisista 8 % on huolissaan 
sokerista ja aikaisempaa harvempi 
(21 % vuonna 2018 vs. 28 % vuonna 
2017) kertoi välttävänsä sokeria. 
Suolasta kertoi olevana huolissaan 
8 % suomalaisista, mutta ruotsalai-
sista ei yksikään. Suomalaisista 15 % 
yrittää välttää suolaa. Suurin maiden 
välinen ero liittyy rasvaan. Suomalai-
sista 49 % ja ruotsalaisista 38 % pitää 
voita terveellisenä, kun vastaava luku 
Tanskassa on 17 % ja Norjassa 19 %. 

Lisätietoja tutkimuksesta: 
www.perspektiv.nu Senaste nytt

Laajassa prospektiivisessa kohortti-
tutkimuksessa selvitettiin liikunnan 
yhteyttä sydän- ja verisuonitauti-
kuolleisuuteen. The Lancet -tiede-
lehdessä julkaistujen tulosten 
mukaan keskimäärin joka kahdes-
kymmenes sydän- ja verisuonitauti-
tapauksista voitaisiin ehkäistä, jos 
harrastaisimme päivittäin 30 mi-
nuuttia liikuntaa. Tutkimuksessa oli 
130  000 35–70-vuotiasta osallistujaa, 
ja se kattoi laajasti eri elintasot 17 
maassa. 
 

Liikunta tukee hyvää terveyttä ja 
vähentää kuolleisuutta riippumatta 
siitä minkälaista liikuntaa harraste-
taan. Mitä enemmän liikutaan, sitä 
suurempi vaikutus, on tärkein johto-
päätös. Liikunnan lisääminen vai-
kuttaa elinympäristöstä tai elin-
tasosta riippumatta. Tutkijat koros-
tavat, että liikunnan lisääminen on 
edullinen ja helppo keino pienentää 
sydän- ja verisuonisairauksien esiin-
tyvyyttä ja kuolleisuutta maailman-
laajuisesti. Varsinkin, kun huomioi-

daan, että monet – globaalisti 25 % – 
liikkuvat WHO:n suosituksia vähem -
män eli alle 30 minuuttia päivässä.

The effect of physical activity on 
mortality and cardiovascular disease 
in 130 000 people from 17 high
income, middleincome, and low
income countries: the PURE study. 
Scott A Lear et. al. Lancet, 
September 2017. 
DOI: http://dx.doi. org/10.1016/S0140
6736(17)316343

Suomalaisten mielestä terveyden 
kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat 
tupakoinnin välttäminen, liikun-
nan harrastaminen, runsaampi 
hedel mien ja kasvisten syöminen, 
riittävä uni sekä alkoholin ja 
pikaruokien välttäminen, kertoo 
AIM Createn Nordic Sugarille 
tekemä kuluttajatutkimus. 

Suomalaisten näkemykset tervey-
teen vaikuttavista tekijöistä vastaa-
vat hyvin terveyden edistämiseksi 
annettuja virallisia ohjeita. Suurin 
osa pitää tärkeimpänä tupakoimat-
tomuutta (46 %) ja liikuntaa (43 %). 
Vastaajista 33 %:n mielestä on tär-
keää syödä paljon hedelmiä ja kas-
viksia sekä huolehtia riittävästä 
unesta. Alkoholinkäytön vähentä-
misen mainitsi 33  %, pikaruokien 
välttämisen 25  % ja sokerin käytön 
rajoittamisen 24 %. Tärkeänä pidet-
tiin myös täysjyvätuotteita (19  %) 

ja kuitupitoisia tuotteita (17 %).
AIM Createn huhtikuussa 2017 
toteuttamaan tutkimukseen 
osal listui noin 2500 suomalaista. 
Vastaava kysely toteutettiin myös 
vuosina 2012 ja 2014. Vuoteen 2014 
verrat tuna merkittävästi useampi 
pitää kasvisruokailua terveyden 
kannalta tärkeänä (3 % vuonna 2014 
vs. 11 % vuonna 2017). Yhä useampi 
pitää tärkeänä stressin välttämistä 
(14 % vuonna 2014 vs. 20 % vuonna 
2017). Liikuntaa tärkeänä pitävien 
osuus sen sijaan on pienentynyt  
(48 % vuonna 2014 vs. 43 % vuonna 
2017). Uusimman kyselyn mukaan 
on myös vähemmän kuluttajia, 
joiden mielestä on tärkeää rajoittaa 
sokerin käyttöä (29 % vuonna 2014 
vs. 24 % vuonna 2017). 

 
Katso kuva 2 sivulla 13.
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