
   

 

 

 

Hanna Rinne 

Verenkiertoelinten 
sairauksien riskitekijät 
ulkomaalaistaustaisilla 
 
Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä ovat muun muassa perinnölliset tekijät, veren 
korkea kolesterolipitoisuus, ylipaino, diabetes, stressi ja kohonnut verenpaine. Myös 
useat epäterveelliset elintavat ovat verenkiertoelinten sairauksien riskitekijöitä: tupa-
kointi, runsas alkoholinkäyttö, liikkumattomuus ja epäterveellinen ruokavalio. Ulkomaa-
laistaustaisten välillä on merkittäviä eroja sydän- ja verisuonitautien riskiprofiileissa 
taustamaan mukaan. 

Kohonnut verenpaine 

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksessa (UTH) (Castaneda ym. 2018) 
lääkärin toteama tai hoitama (viim. 12 kk) verenpainetauti tai kohonnut verenpaine oli 13 
prosentilla ulkomaalaistaustaisista, kun koko väestössä vastaava osuus oli 18 prosenttia 
(Koponen ym. 2015b) Ulkomaalaistaustaisista kohonnut verenpaine oli yleisintä venäläis-
taustaisilla, virolaistaustaisilla sekä Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleilla. 
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Keskeiset tulokset 
 Verenkiertoelinten sai-

rauksien riskitekijöissä on 
eroja taustamaittain.  

 Kohonnut verenpaine on 
ulkomaalaistaustaisilla 
koko väestöä harvinai-
sempaa.  

 Tupakointi on yleistä ul-
komaalaistaustaisilla mie-
hillä. 

 Diabetes on yleisintä 
Lähi-idästä ja Pohjois-Af-
rikasta sekä muusta Afri-
kasta tulleilla.  

 Lihavuus on yleistä erityi-
sesti muun Afrikan nai-
silla.  

 Kuntoliikunta on harvi-
naista Lähi-idän ja Poh-
jois-Afrikan sekä muun 
Afrikan naisilla. 

#maahanmuutto 
#sydäntaudit 
#verisuonitaudit 

Lisätietoja: 
UTH-tutkimus 
https://www.stat.fi/tup/ma
ahanmuutto/uth-tutki-
mus.html 
Maamu-tutkimus 
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-
kehittaminen/tutkimukset-
ja-hankkeet/maahanmuut-
tajien-terveys-ja-hyvinvointi-
tutkimus-maamu- 



 
 

Maamu-tutkimuksessa itse raportoitu, lääkärin toteama kohonnut verenpaine oli 
venäläisillä (13 %) samaa tasoa kuin suomalaisilla (14 %), kurdeilla (10 %) ja soma-
leilla (7 %) hieman alhaisempi (Castaneda ym. 2012). Tutkimuksen yhteydessä ole-
vassa terveystarkastuksessa mitattiin myös verenpaine. Mittauksessa kohonnut 
verenpaine oli kaikissa ryhmissä itse raportoitua lääkärin toteamaa sairastavuutta 
yleisempää. Yleisintä kohonnut verenpaine (systolinen vähintään 140 tai diastoli-
nen vähintään 90 mmHg ja/tai verenpainelääkitys) oli suomalaisella verrokkiväes-
töllä (25 %), sen jälkeen venäläisillä (21 %). Kurdeilla ja somaleilla kohonnut 
verenpaine oli harvinaisinta (14 %). Kaikissa ryhmissä kohonnut verenpaine oli 
miehillä yleisempää kuin naisilla. (Castaneda ym. 2012) 

Tupakointi 

Ulkomaalaistaustaiset miehet tupakoivat koko väestöä yleisemmin. UTH-
tutkimuksessa tupakointi oli yleistä etenkin virolais-, venäläis-, aasialaistaustaisilla 
ja Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleilla miehillä (Koponen ym. 2015a). Maamu-
tutkimuksessa tupakointi oli yleisintä venäläis- ja kurdimiehillä (30 % ja 27 %), ulko-
maalaistaustaisilla naisilla puolestaan harvinaisempaa kuin suomalaisilla (Skogberg 
2019). 

Diabetes 

Ulkomaalaistaustausilla lääkärin toteama diabetes oli UTH-tutkimuksessa koko vä-
estöä harvinaisempaa (Koponen ym. 2015b). Tässä oli kuitenkin eroja tausta-
maittain. Yleisintä se oli Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta sekä muusta Afrikasta 
tulleilla. Maamu-tutkimuksessa kakkostyypin diabetes oli yleisintä somalialaisilla 
(16 %) ja kurdeilla (miehet 11 %, naiset 12 %) (Skogberg 2019). 

Lihavuus 

Ylipainoisten (BMI>25) ja lihavien (BMI>30) osuus oli UTH-tutkimuksessa ulkomaa-
laistaustaisilla harvinaisempaa kuin koko väestöllä (Koponen ym. 2015b), miehillä 
yleisempää kuin naisilla. Poikkeuksena oli muun Afrikan naiset, joista ylipainoisia 
oli selvästi koko väestön naisia enemmän. Maamu-tutkimuksessa lihavuus oli ylei-
sintä somalialais- ja kurdinaisilla (65 % ja 54 %) (Skogberg 2019). 

Liikunta 

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan sekä muun Afrikan naisilla kuntoliikunnan harrastami-
nen oli hyvin harvinaista (Koponen ym. 2015a). Tätä tukee Maamu-tutkimuksen tu-
los, jonka mukaan somali- ja kurdinaiset harrastavat hyvin vähän liikuntaa 
(Castaneda ym. 2012). 

Alkoholi 

Alkoholin käyttö oli ulkomaalaistaustaisilla suomalaisia harvinaisempaa. Yleisintä 
se oli virolaisilla miehillä. (Koponen ym. 2015a). Somalit ovat usein täysin raittiita 
(Castaneda ym. 2012). 

 
 

 

AINEISTOT 
 

UTH-tutkimus on Tilastokes-
kuksen, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen sekä 
Työterveyslaitoksen yhteis-
työnä toteutettu tammikuun 
2014 ja huhtikuun 2015 välillä 
kerättyyn käyntihaastatteluai-
neistoon. Vastausprosentti oli 
66.  

Terveyteen liittyvät tulokset 
koskevat Suomessa pysyvästi 
asuvia 20-64-vuotiaita, joiden 
molemmat vanhemmat ovat 
syntyneet ulkomailla (N=2 
988). Koko väestön tulokset 
perustuvat THL:n Alueelliseen 
terveys ja hyvinvointi (ATH) 
tutkimukseen. (Nieminen ym. 
2015.) 

Maamu-tutkimuksessa (Maa-
han muuttajien terveys- ja hy-
vinvointitutkimus) selvitettiin 
työikäisten (18-64-vuotiaat) 
venäläis-, somalialais- ja kurdi-
taustaisten maahanmuuttajien 
terveyttä, hyvinvointia ja pal-
veluiden käyttöä sekä elinoloja 
Suomessa (N 1846). Vastaus-
prosentti vaihteli 51-70 välillä.  

Tutkimus toteutettiin vuosina 
2010–2012 Helsingissä, Es-
poossa, Vantaalla, Turussa, 
Tampereella ja Vaasassa. Tut-
kimus sisälsi haastattelun ja 
terveystarkastuksen. 

Koko väestön tulokset perus-
tuvat Terveys 2011 -tutkimuk-
seen. 



 
 

 

Traumakokemukset  

Yksi mahdollinen riskitekijä verenkiertoelinten sairauksien taustalla voi olla trau-
makokemukset. Ne ovat erityisen yleisiä pakolaistaustaisilla.  

UTH-aineistossa 11 prosenttia vastanneista Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä (valta-
osa Irakista ja Iranista) sekä muusta Afrikasta (valtaosa Somaliasta) kertoi pako-
laisuuden maahanmuuton syyksi. Kotimaassaan jonkin järkyttävän tapahtuman oli 
pakolaistaustaisista kokenut 79 prosenttia miehistä ja 66 prosenttia naisista. Ylei-
simpiä kokemuksia olivat väkivaltaisen kuoleman tai loukkaantumisen näkeminen 
ja sodan keskellä eläminen. (Castaneda ym. 2015)  

Maamu-tutkimuksessa kurdeista 78 prosenttia, somaleista 57 prosenttia ja venä-
läisistä 23 prosenttia oli kokenut jonkin traumatapahtuman entisessä kotimaas-
saan, kuten sodan keskellä elämisen tai toisen ihmisen väkivaltaisen kuoleman tai 
loukkaantumisen näkemisen. Kurdeilla ja venäläisillä traumakokemukset olivat 
miehillä yleisempiä kuin naisilla, somaleilla taas naisilla. (Castaneda ym. 2012) 

Yhteenveto ja suositukset 

Kohonnut verenpaine on ulkomaalaistaustaisilla pääsääntöisesti koko väestöä har-
vinaisempaa. Siinä ja muissa verenkiertoelinten sairauksien riskitekijöissä on kui-
tenkin eroja taustamaittain. 

Natalia Skogberg (2019) suosittaa väitöskirjassaan erityisesti kakkostyypin diabe-
teksen ehkäisyä somalialais- ja kurditaustaisilla sekä näihin ryhmiin kuuluvien nais-
ten lihavuuden ehkäisyä ja hoitoa. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan sekä muun Afrikan 
naisten kuntoliikunnan lisäämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Myös ulkomaalais-
taustaisten miesten tupakoinnin ehkäisyyn tulisi panostaa. Ulkomaalaistaustaisilla 
saattaa olla puutteelliset tiedot verenpainetaudin syistä ja siihen vaikuttavista sei-
koista. Tietoisuutta elintapojen merkityksestä tulisikin lisätä. Maahanmuuttajien 
sydän- ja verisuonitautien seuranta tulisi integroida selkeämmin osaksi koko väes-
tön terveysseurantaa (Skogberg 2019). 
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