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Kysymyksiä ja vastauksia vastustuskyvystä, vitamiineista ja omega-3-rasvahapoista 

 
D-VITAMIINI 
 
1. Q: D-vitamiini on tunnetusti tärkeä luuston mineralisaation ja kalsiumin imeytymisen kannal-
ta. Mitä hyötyä siitä on immuunipuolustukselle? 
A: D-vitamiinin vaikutuksista vastustuskykyyn on viime aikaisissa tutkimuksissa saatu lupaavia tulok-
sia. Näyttää siltä, että D-vitamiinilla olisi selkeästi enemmän merkitystä vastustuskyvylle kuin esimer-
kiksi C-vitamiinilla. C-vitamiinin merkitys vastustuskykyyn on tämän hetkisen tiedon mukaan ristiriitai-
nen. Tutkimuksissa on havaittu, että henkilöt, joiden seerumin D-vitamiinitasot ovat alhaiset, vilustuvat 
ja sairastuvat flunssaan herkemmin kuin D-vitamiinia riittävästi saavat. Erityisesti astmaatikot ja keuh-
koahtaumapotilaat saattavat hyötyä D-vitamiinilisästä.  
 
2. Q: Mihin D-vitamiinin mahdollinen vastustuskykyvaikutus perustuu? 
A: Mekanismi D-vitamiinin vastustuskykyvaikutuksesta on vielä hieman avoinna. Tutkimuksissa on 
havaittu, että D-vitamiinia tarvitaan elimistössä mm. makrofagi-soluissa olevien tiettyjen proteiinien 
valmistukseen. Makrofageilla on tärkeä rooli elimistön immuunipuolustuksessa. Näyttää myös siltä, 
että D-vitamiini saa aikaan elimistössä antimikrobisten aineiden tuotannon, mikä vastaavasti neutrali-
soi monien infektioita aiheuttavien ainesten, mm. influenssaviruksen aktiivisuutta.   
 
3.Q: Kannattaako D-vitamiinilisää syödä lisätäkseen vastustuskykyä? 
A: Suomalaisista yli 40 prosenttia kärsii talvella D-vitamiinin puutteesta. Mikäli ravinnosta ei saa riittä-
västi D-vitamiinia, on tarpeen täydentää D-vitamiinin saantia lokakuun alusta maaliskuun loppuun. 
Tietyille erityisryhmille, mm. alle kolmivuotiaille lapsille sekä raskaana oleville ja imettäville sekä yli 
61-vuotiaille D-vitamiinitäydennystä suositellaan joka tapauksessa.  
 
4. Q: Mitkä ovat D-vitamiinin parhaita lähteitä ruokavaliossa, ja saavatko suomalaiset riittävästi 
D-vitamiinia? 
A: D-vitamiinia saa parhaiten suomalaisessa ruokavaliossa kalasta, vitaminoiduista maitovalmisteista 
sekä margariineista. Syömällä kalaa 2–3 kertaa viikossa saa riittävästi D-vitamiinia. Finravinto 2007 -
tutkimuksen mukaan D-vitamiinipuutosta esiintyy suomalaisilla kaikissa ikäryhmissä ja  molemmilla 
sukupuolilla. D-vitamiinisuositusta on ehdotettu nostettavaksi, ja todennäköisesti näin tehdään seu-
raavien ravitsemussuositusten päivitysten yhteydessä (vuonna 2012 tai 2013).   
 
 
OMEGA-3-RASVAHAPOT 
 
5. Q: Onko omega-3-rasvahapoilla merkitystä vastustuskyvylle? 
A: Omega-3-rasvahapoista eikosapentaeenihappo (EPA) toimii eikosanoidien lähtöaineena elimistös-
sä. Eikosanoidit säätelevät elimistössä mm. verenpainetta, keuhkojen toimintaa, lisääntymistä, im-
muunivastetta ja tulehdusreaktioita. EPA:sta muodostuu eikosanoideja, jotka eivät ole tulehdusta ai-
heuttavia, päinvastoin kuin omega-6-rasvahaposta, arakidonihaposta muodostuvat eikosanoidit. Pi-
tämällä ravinnon omega-6-rasvahappojen ja omega-3-rasvahappojen saannin tasapainossa, pysty-
tään vaikuttamaan suotuisasti immuunivasteeseen. Omega-3-rasvahappojen saantia länsimaissa 
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pitäisikin lisätä, sillä omega-6-rasvahappoketjun lähtöaineen linolihapon saanti on suurempaa kuin 
omega-3-rasvahapon lähtöaineen, alfalinoleenihapon saanti.  
 
6. Q: Miten elimistö turvaa riittävän omega-3-rasvahappojen saannin? 
A: Omega-3-rasvahappoja ja sitä kautta alfalinoleenihappoa saa sekä kalasta että kasveista. Näistä 
rasvainen kala on paras EPA:n ja DHA:n lähde, sillä kasviöljyistä saatava omega-3-rasvahappo 
muuntuu vaihtelevasti elimistössä eikosapentaeenihapoksi (EPA) ja dokosaheksaeenihapoksi (DHA). 
Syömällä rasvaista kalaa (esim. lohi, kirjolohi, silakka, muikku, siika) vähintään 3 kertaa viikossa tai 
käyttämällä päivittäin kalaöljy- tai kalanmaksaöljyvalmisteita, voi varmistaa EPA:n ja DHA:n riittävän 
saannin.  
 
7. Q: Mikä on riittävä määrä EPA:a ja DHA:a päivittäin? 
A: Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa on annettu kokonaissuositus kaikille omega-3-
rasvahapoille, ja tämä suositus on yksi prosentti kokonaisenergiasta. Esimerkiksi 1800 kcal:n ruoka-
valiossa se tarkoittaa kahta grammaa omega-3-rasvahappoja päivässä. Suomen Sydänliitto suositte-
lee vähintään 200 mg:n EPA:n ja DHA:n saantia päivittäin, suuressa sydäntautiriskissä oleville ja jo 
sydäntapahtuman (esim. sydäninfarkti) läpikäyneille yhtä grammaa (1000 mg) EPA:a ja DHA:ta päi-
vässä.  
 
 
E-VITAMIINI 
 
8. Q: E-vitamiini on solukalvojen tehokkain antioksidantti. Onko sillä merkitystä myös vastus-
tuskyvyn kannalta? 
A: E-vitamiinin tehtävä on toimia antioksidanttina eli ”kaapata” vapaita radikaaleja. Näin se suojaa 
ruuan ja elimistön monityydyttymättömiä rasvahappoja sekä A-vitamiinia ja karotenoideja hapettumi-
selta. E-vitamiinin puute vahingoittaa elimistön solukalvojen rakennetta, niiden aineenvaihduntaa ja 
toimintoja. E-vitamiini lisää elimistössä myös CD4+-solujen määrää. CD4+-solut ovat valkosoluja, 
jotka ohjaavat elimistön immuunivastetta. 
 
9. Q: Mistä E-vitamiinia saa? Entä onko siitä puutetta? 
A: E-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini. Sitä on runsaasti kasviöljyissä, niistä valmistetuissa tuot-
teissa ja pähkinöissä. Suomalaiset saavat eniten E-vitamiinia leivästä ja viljavalmisteista sekä kasvi-
margariineista.  
 
 
A-VITAMIINI 
 
10. Q: A-vitamiini pitää yllä elimistön vastustuskykyä. Mihin tämä perustuu? 
A: A-vitamiini vaikuttaa solun tumassa kasvua säätelevien proteiinien eli valkuaisaineiden synteesiin. 
Vaikutus immuunivasteeseen välittyy tätä kautta. A-vitamiini vaikuttaa myös mm. T-solujen alatyyp-
peihin ja sytokiniineihin,  jotka ovat tärkeässä roolissa solujen immuunipuolustuksessa. A-vitamiinin 
puutteen on todettu aiheuttavan monia ei-spesifisiä oireita ja yksi näistä on se, että se heikentää mer-
kittävästi vastustuskykyä. Erityisen herkkiä kudoksia A-vitamiinin puutteelle ovat henkitorvi, iho, sylki-
rauhaset, verkkokalvo sekä kivekset.  
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11. Q: Paljonko A-vitamiinia tarvitaan päivittäin ja mistä sitä saa? 
A: A-vitamiinin saantisuositus vaihtelee iästä ja sukupuolesta riippuen. 14 vuoden iästä lähtien suosi-
tus on naisille 700 mikrogrammaa ja miehille 900 mikrogrammaa päivässä. Raskaana oleville suosi-
tus on 800 ja imettäville 1100 mikrogrammaa päivässä. A-vitamiinin esiastetta beetakaroteenia saa 
oranssinvärisistä kasviksista, mm. porkkanasta. Eläinperäistä A-vitamiinia on runsaasti mm. maksas-
sa ja kananmunassa. Raskaana oleville ei suositella maksaa sisältävien ruokien tai A-vitamiinia sisäl-
tävien vitamiinivalmisteiden käyttöä.  
 
 
KIVENNÄISAINEET 
 
12. Q: Onko kivennäisaineita, jotka vaikuttavat vastustuskykyyn? 
A: Anemian ehkäisyn kannalta rauta on oleellinen kivennäisaine. Kupari muuntaa raudan sellaiseen 
muotoon, että se voidaan kuljettaa luuytimeen punasolujen muodostusta varten.  Sinkillä on antioksi-
datiivisia vaikutuksia. Myös seleenin merkitystä immuunitoimintoihin on tutkittu.  
 
 
13. Q: Onko Suomessa erityisryhmiä, jotka ovat vitamiini-, kivennäisaine- tai omega-3-
rasvahappojen saannin suhteen riskiryhmässä? 
A: Syömällä monipuolisesti ja riittävästi on mahdollista turvata vitamiinien, kivennäisaineiden ja ome-
ga-3-rasvahappojen saanti ruuasta. Monivitamiini-kivennäisainevalmistetta suositellaan käytettäväksi 
aina, mikäli ruokavalion energiapitoisuus jää alle 1200 kcal:n päivässä.  
 
Omega-3-rasvahappojen, erityisesti pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen, EPA:n ja DHA:n saannin 
riskiryhmässä ovat vähän rasvaa ja kalaa syövät henkilöt. Erityisesti vanhusten, lasten ja raskaana 
olevien ja imettävien on tärkeää huolehtia riittävästä omega-3-rasvahappojen saannistaan.  
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