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Persoonallisuuden mahdollista osuutta sydän- ja verisuonisairauksien 

kehittymisessä on tutkittu ahkerasti 1950-luvulta lähtien, jolloin amerikkalaiset 

kardiologit Friedman ja Rosenman esittivät teorian sydäntautiriskiä lisäävästä A-

tyyppisestä käyttäytymisestä (1). Tällaista käyttäytymistä luonnehtii kiireisyys ja 

kärsimättömyys. Alun perin teoriaa tukevia tuloksia ei kuitenkaan kyetty toistamaan 

(2). Monissa myöhemmissä tutkimuksissa on käytetty 1990-luvulla kehitettyä ’Big-5’ 

mallia viidestä persoonallisuuspiirteestä: neuroottisuus, ulospäin suuntautuneisuus, 

avoimuus uusille kokemuksille, sovinnollisuus ja tunnollisuus (3). Näistä tunnollisuus 

on ollut yhteydessä vähäisempiin valtimotautien vaaratekijöihin (lihavuus, liikunnan 

vähäisyys, diabetes) (4). 

 Viime aikoina tutkimuksessa ja mediassa on korostettu erityisesti optimismin 

merkitystä sydän- ja verisuoniterveydelle. Optimismilla tarkoitetaan kykyä nähdä 

asioiden hyvät puolet ja uskoa omaan myönteiseen tulevaisuuteen. Sen uskotaan 

olevan osittain persoonallisuuden piirre ja osittain asenne, ja sitä mitataan yleensä 

kyselylomakkeella. Vuonna 2019 JAMA Network Open -tiedelehdessä ilmestyneessä 

10 tutkimuksen meta-analyysissä (5) optimistien vaara sairastua sydän- ja 

verisuonitautiin oli 35 % pienempi vertailtaessa optimistisinta osaa väestöstä 

pessimistisimpään osaan (riskisuhde 0.65, 95 %:n luottamusväli 0.51 - 0.78, 

taulukko). Lisäksi heidän kuolleisuutensa seuranta-aikana oli 14 % pienempi 

(riskisuhde 0.86, 95%:n luottamusväli 0.80 - 0.92, taulukko).  

Vaikka meta-analyysin tutkimuskohtaisissa tuloksissa oli eroavaisuuksia, 

jokaisessa mukana olleessa tutkimuksessa sairaus- ja kuolleisuusriski jäi 

optimistisemmalla ryhmällä pessimistisempää ryhmää vähäisemmäksi. Meta-

analyysin tulokseen ei vaikuttanut se, mitä kyselylomaketta optimismin mittaamiseen 

oli käytetty, seuranta-ajan pituus (vaihtelu oli kahdesta vuodesta 40 vuoteen) tai 

tutkittavien sukupuoli. Yhteys optimismin ja paremman terveyden välillä ei myöskään 

selittynyt optimistien vähäisemmällä masentuneisuudella.  



 Näyttö optimismin ja sydän- ja verisuonitautien yhteydestä perustuu 

havainnoiviin tutkimuksiin, joilla ei ole mahdollista todistaa syy-seuraussuhdetta. 

Emme siten tiedä, suojaako nimenomaan optimismi sairaudelta vai aiheuttaako 

havaitun assosiaation jokin muu sydäntaudin riskitekijä. Optimismi on kuitenkin 

yhdistetty yksittäisissä tutkimuksissa moniin fysiologisiin tekijöihin, joilla on 

merkitystä terveydelle. Näitä ovat muun muassa vähäisempi ateroskleroosi (6), 

matalammat veren tulehdusarvot (7), parempi verisuonten laajenemiskyky 

(endoteelifunktio) (8) ja vähäisempi stressihormonien eritys stressitilanteessa (9). 

Optimististen ihmisten on myös havaittu noudattavan terveellisempiä elintapoja (10).  

 Optimismin mahdollisten terveyshyötyjen on esitetty liittyvän 

päämäärätietoisen toiminnan ylläpitämiseen: optimistit tavoittelevat tärkeinä 

pitämiään päämääriä pessimistejä tunnollisemmin ja ahkerammin (11). Niinpä 

optimistit onnistuvat pessimistejä todennäköisemmin pysymään tavoitteissaan, kuten 

terveellisten elämäntapojen ylläpitämisessä. Lisäksi optimismiin liittyvät myönteiset 

odotukset tulevaisuutta kohtaan voivat suojata stressiltä ja elämän vastoinkäymisiltä, 

koska optimistit olettavat näiden olosuhteiden pian väistyvän valoisamman 

tulevaisuuden tieltä. 

 Voisiko optimismia lisäämällä parantaa sydän- ja verisuoniterveyttä? 

Nykyisten näyttöön perustuvien käypä hoito -suositusten mukaan sydän- ja 

verisuonitauteja ehkäistään parhaiten terveellisillä elintavoilla (tupakoimattomuus, 

liikunta, painon hallinta, terveellinen ravinto mukaan lukien liiallisen alkoholinkäytön 

välttäminen) sekä tarvittaessa korkeaa verenpainetta ja veren glukoosipitoisuutta 

alentavalla ja dyslipidemioita hoitavalla lääkityksellä (12). Tällaisen 

primaariprevention hyödyistä on vankka tutkimusnäyttö. Optimismia lisäävien 

interventioiden lisäarvosta nykyisiin preventiostrategioihin ei ole näyttöä saatavilla. 

Optimistista asennetta on onnistuttu lisäämään kahdeksan viikkoa kestävällä 

interventiolla, mutta sen kliinisistä hyödyistä tai vaikutusten säilymisestä yli 16 viikon 

seuranta-ajan ei ole tietoa (13). Sydän- ja verisuonitaudit kehittyvät pitkän ajan 

kuluessa, jolloin prevention kannalta keskeinen kysymys on, voiko ihmisten 

optimismia parantaa kustannustehokkaasti niin, että muutos olisi riittävän suuri ja 

pysyvä vaikuttaakseen merkittävästi tautiriskiin. 

Havaittu yhteys optimismin ja vähäisemmän kuolleisuusriskin välillä herättää 

kysymyksen optimismin mahdollisista hyödyistä prognostisena eli taudin kulkuun 

vaikuttavana tekijänä. Joidenkin psykososiaalisten tekijöiden merkitys onkin havaittu 



suuremmaksi juuri sairauden ennusteen kuin sairauden syntymisen kannalta (14). 

Cochrane meta-analyysi, jossa analysoitiin 35 sydäntautikuntoutujille tehtyä 

satunnaistettua interventiotutkimusta, osoitti että sydän- ja verisuonitautikuntoutujiin 

kohdistetut, stressiä vähentävät psykologiset interventiot vähensivät hieman sydän- 

ja verisuonitautikuolleisuutta (15). Vastaavia kuolleisuusseurantoja psykologisista 

interventioista, joiden tarkoituksena olisi optimistisen elämänasenteen lisääminen 

sydäntautikuntoutujilla, ei tiettävästi ole tehty. 

Yhteenvetona voidaan siten todeta, että etenevien kohorttitutkimusten 

tulokset tukevat optimismin yhteyttä vähäisempään sydän- ja verisuonitautien 

kehittymiseen ja vähäisempään kokonaiskuolleisuuteen. Optimismin lisäämisen 

mahdollisista hyödyistä sydän- ja verisuonitautien ennalta ehkäisemisessä tai taudin 

kulun hidastamisesta ei sen sijaan ole tutkimustietoa. Optimistisuus voi olla monella 

tavalla hyödyllinen elämänasenne, mutta sen suositteleminen sydän- ja 

verisuonitautien primaaripreventioksi tai osaksi näiden sairauksien hoitoa olisi tällä 

hetkellä ennenaikaista. 
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 1 
TAULUKKO: Meta-analyysi optimismin, sydäntaudin ja kuolleisuuden välisistä yhteyksistä etenevissä kohorttitutkimuksissa (5). 2 
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10 209436 0.65 (0.51-0.78) 87.4% 

 Kokonaiskuolleisuus 9 188599 0.86 (0.80-0.92) 73.2% 
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