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Sydän- ja verisuonitaudit ovat 
Suomessa vähentyneet viimeisten 
vuosikymmenien aikana enemmän 
kuin missään muussa väestös-
sä. Suurin osa kuolleisuudessa ja 
sairastuvuudessa havaittavasta 
pienenemisestä johtuu keskeis-
ten riskitekijöiden, tupakoinnin, 
kohonneen verenpaineen ja 
dyslipidemian, vähenemisestä. 
Myönteisen kehityksen taustalla 
ovat olleet merkittävät elintapa-
muutokset, erityisesti ruokavalion 
muutokset. Vuonna 2012 toteu-
tettu FINRISKI-tutkimus osoittaa, 
että tyydyttyneen rasvan osuus 
energiansaannista on työikäisellä 
väestöllä viimeisen viiden vuoden 
seurantajaksolla kääntynyt kasvuun 
ja sen myötä kokonaiskolesterolita-
sot ovat nousseet. 25–64-vuotiailla 
miehillä kokonaiskolesterolitaso 
nousi 1,7 % ja naisilla 3,1%. 
Vuonna 2012 kokonaiskolesteroli-
pitoisuuden keskiarvo oli miehillä 
5,34 mmol/l ja naisilla 5,31 mmol/l. 

Suomessa miesten sydän- ja veri-
suonitautikuolleisuus oli erit-
täin suuri 1960-luvun lopulla. 
Muutokset suomalaisten elin-

tavoissa viimeisten vuosikymmenten 
aikana ovat vähentäneet merkittävästi 
sydäntautisairastuvuutta ja -kuollei-
suutta. Työikäisen väestön sydäntau-
tikuolleisuus on vähentynyt yli 80 % 
(1). Noin 75 % tästä selittyy keskeisten 
riskitekijöiden eli tupakoinnin, kohon-
neen verenpaineen ja kohonnen seeru-
min kokonaiskolesterolitason laskulla 
(1,2). Ruokatottumusten muutosten 
myötä tapahtunut seerumin kolestero-
litason lasku selittää noin 50 % kuollei-
suuden vähenemisestä (1,2). 

Vielä 1980-luvun puoliväliin saakka 
sepelvaltimotautikuolleisuuden lasku 
selittyi täysin keskeisten riskitekijöi-
den vähenemisellä. Tämän jälkeen 
kuolleisuus on vähentynyt enemmän 
kuin pelkästään riskitekijöiden vähe-
nemisellä voidaan ennustaa. Parantu-
nut hoito selittää noin 25 % kuollei-
suuden pienenemisestä. Eniten ovat 
vaikuttaneet ohitusleikkausten ja pal-
lolaajennusten lisääntyminen sekä te-
hokas sekundaaripreventio, erityisesti 
verenpaineen ja dyslipidemian hoito 
(2). 

Suomalaisten seerumin kokonais-
kolesterolipitoisuus on pienentynyt 
1970-luvun alkuun verrattuna merkit-
tävästi. Vuonna 1972 kokonaiskoleste-
rolipitoisuuden keskiarvo oli pohjois-
karjalaisilla 35–59-vuotiailla miehillä 
6,9 mmol/l ja naisilla 6,8 mmol/l. Vuo-
den 2007 FINRISKI-tutkimuksessa 
vastaavat arvot olivat 5,5 mmol/l ja 
5,2 mmol/l (3). 

Vuoden 2012 FINRISKI-tutkimus 
osoittaa, että väestön kolesterolitasot 
ovat jälleen kääntyneet nousuun. Työ-
ikäisten, 25–64-vuotiaiden miesten ko-
konaiskolesterolipitoisuus on vuodesta 
2007 suurentunut FINRISKI-tutkimus-
alueilla 1,7 % eli 5,25 mmol/l:sta 5,34 
mmol/l:iin. Naisilla nousua on ollut 3,1 
% eli kokonaiskolesterolitaso on nous-
sut 5,15 mmol/l:sta 5,31 mmol/l:iin (4).

Rasvan saanti ravinnosta lisääntynyt
FINRAVINTO-tutkimus osoittaa, että 
tyydyttyneen rasvan saannissa on 
tapahtunut aivan vastaavia muu-
toksia. Miehillä tyydyttyneen rasvan 
osuus energiansaannista pieneni vuo-
den 1982 20,0 %:sta 12,9 %:iin vuonna 
2007, ja naisilla vastaava muutos oli 
19,0 %:sta 12,0 %:iin. Vuosien 2007 
ja 2012 välillä tyydyttyneen rasvan 
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osuus energiansaannista on käänty-
nyt kasvuun, ja vuonna 2012 osuus oli 
miehillä 14,2 % ja naisilla 13,7 % (5). 
Ravitsemussuositusten mukaan tyy-
dyttyneen rasvan osuuden tulisi olla 
noin 10 % energiansaannista (6). 

Myös rasvan saanti kokonaisuu-
dessaan väheni vuoteen 2007 saakka, 
mutta viimeisen viiden vuoden aikana 
se on lisääntynyt. Vuonna 2007 rasvan 
osuus energiansaannista oli miehillä 
33 % ja naisilla 31 %. Vuonna 2012 
sekä miehillä että naisilla rasvan osuus 
energiansaannista oli yli 35 % (5). Ra-
vitsemussuositusten mukaan rasvan 
osuuden energiansaannista tulisi olla 
25–35 % (6). 

Suomessa väestötasolla havaittu ko-
lesterolitason lasku työikäisillä johtuu 
pääasiallisesti ruokatottumusten muu-
toksesta (7). Vuodesta 1982 vuoteen 
2007 ravintorasvojen laadun muutos 
ja dietäärisen kolesterolin saannin vä-
heneminen selittää miehillä 65 % ja 
naisilla 60 % kolesterolitason laskusta. 
Tyydyttyneen rasvan saannin muutok-
sen merkitys oli suurin selittäen yk-
sin kokonaiskolesterolitason laskusta 
miehillä 47 % ja naisilla 41 %. Tutki-
tussa 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä 
statiinilääkityksen vaikutus oli tällä 
ajanjaksolla melko pieni. Lääkityksen 
lisääntyminen selitti miehillä 16% ja 
naisilla 7 % kokonaiskolesterolitason 
laskusta. 

FINRISKI-tutkimuksissa on vuo-
desta 1982 alkaen määritetty seerumi-
näytteestä myös HDL-kolesteroli. HDL-
kolesterolin mittaaminen väestötasolla 
on haasteellista ja tulokset vaihtelevat 
riippuen analyysimenetelmästä. Väes-
tötasolla tapahtuvat muutokset jäävät 
helposti laboratoriolle sallitun syste-
maattisen virhemarginaalin sisään. 
FINRISKI-tutkimuksissa käytetyistä 
HDL-kolesterolin analyysimenetelmis-
tä tehdyn arvioinnin mukaan ei väes-
tön HDL-kolesterolitaso ole viimeisissä 
tutkimuksissa muuttunut, kun labo-

ratorion systemaattinen virhe otetaan 
huomioon (8). Vuonna 2012 miesten 
HDL-kolesterolipitoisuuden keskiarvo 
oli systemaattisella virheellä korjattu-
na 1,3 mmol/l ja naisten 1,6 mmol/l.

Lisääntyykö sairastuvuus?
Viimeisten FINRISKI-tutkimusten 
välillä havaittu seerumin kokonais-
kolesterolitason nousu voi ennustaa 
sydänsairastuvuuden lisääntymistä 
seuraavina vuosina. Kohorttitutki-
muksista ja kokeellisista lääketut-
kimuksista tehtyjen yhteenvetojen 
mukaan 1 %:n muutos kolesterolipitoi-
suudessa ennustaa noin 2–3 %:n muu-
tosta sepelvaltimotautikuolleisuudessa 
(9,10). Sairastuvuuden ja kuolleisuu-
den muutoksiin väestössä vaikuttavat 
toki samanaikaisesti tapahtuvat mui-
den riskitekijöiden ja hoidon muutok-
set. Lääketutkimuksissa erot hoito- ja 
vertailuryhmien sairastuvuudessa 
alkavat näkyä 1–2 vuoden kuluttua 
hoidon aloittamisesta. Suomessa väes-
tötasolla tapahtunut riskitekijätasojen 
lasku on varsin nopeasti heijastunut 
myös sairastuvuuden ja kuolleisuuden 
pienenemiseen. 

Aktiivinen, useiden toimijoiden ja 
sektoreiden välinen yhteistyö sydän-
tautien ehkäisemiseksi on tuottanut 
tulosta: sydän- ja verisuonitaudit ovat 
vähentyneet 1970-luvun alusta lähti-
en Suomessa enemmän kuin missään 
muussa väestössä. Sairastuvuuden 
vähenemiseen on ennen kaikkea vai-
kuttanut väestön elintapojen muuttu-
minen. Erityisesti ruokatottumukset, 
rasvan laadun muuttuminen ja suolan 
saannin väheneminen ovat merkittä-
västi pienentäneet tautiriskiä. Viime-
aikainen medioissa käyty keskustelu 
ravitsemuksesta ja ruokavaliosta on 
selvästi hämmentänyt kansalaisia ja 
mielikuvat ja käsitykset terveellisestä 
ravitsemuksesta ovat muuttuneet. Ter-
veydenhuollon ammattilaisilla on tär-
keä rooli tutkimusnäyttöön perustuvi-

en ravitsemussuositusten viestinnässä 
sekä potilaiden ja väestön ohjaamises-
sa. Toivottavasti keskeisten riskitekijöi-
den väheneminen saadaan jatkumaan 
tai käännettyä uudelleen vähenemään 
päin, ja myönteinen kehitys sydän- ja 
verisuonitautisairastuvuudessa saa-
daan säilymään.
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