
diään kauttaaltaan Euroopassa talous-
kurimuksista huolimatta. Kuolleisuus 
liikenneonnettomuuksissa pieneni. 
Joissakin maissa itsemurhakuolleisuus 
kasvoi: kahdeksassa Euroopan maassa 
alle 5 %, mutta Kreikassa jopa 40 %, kun 
se yhtäällä pysyi ennallaan tai toisaalla 
jopa pieneni. Myös muut väkivaltaiset 
kuolemantapaukset lisääntyivät niissä 
maissa, joissa itsemurhakuolleisuus on 
perinteisesti ollut vähäistä. Itsemurha-
kuolleisuus on välittömämmässä suh-
teessa taloudellisiin laskusuhdanteisiin. 

Mahdollisia vaikutuksia kokonaiskuollei-
suuteen on pitkään vallinneen lasku-
trendin ja viivästyvien terveyshaittojen 
vuoksi erinomaisen vaikeaa arvioida. 
Missä määrin laskutrendin mahdollinen 
hidastuminen voisi liittyä kriisiin, vai 
kykenevätkö poliittiset interventiot, 
palvelujärjestelmät, sosiaaliset tuet ja 
muitten sektorien interventiot ehkäise-
mään lisääntynyttä terveyshaittaa?

Tätä uhkaa voisi kuitenkin arvioida heik-
kojen signaalien ja esimerkkien valossa. 
Hyvinvoinnin kokemukset ovat heikenty-
neet merkittävästi vuoden 2008 jälkeen, 
psyykkiset kuormitusoireet ovat tavalli-
sempia, huonoksi koetun terveydentilan 
arviot ovat lisääntyneet, ja työttömyy-
den myötä taloudellisten voimavarojen 
heikkeneminen on mm. ohjannut ruokai-
lutottumuksia huonompaan suuntaan. 
Nämä ovat pitkän aikavälin riskejä ter-
veydelle. Neuvostoliiton romahtamista, 
etenkin puna-armeijan lakkauttamista, 
seurasi sydän- ja verenkierto- ja alkoholi-
sairauksien sekä itsemurhakuolleisuuden 
voimakas kasvu.
Terveyspalvelujen käytön muutoksista-

kin on maittain vaihtelevia havaintoja. 
Espanjassa palvelujen käyttö lisääntyi ja 
Kreikassa väheni. Monissa maissa lääk-
keitten hinnat laskivat ja mahdollistivat 
lääkkeellisen hoidon hyvää toteuttamis-
ta. Kreikassa lääkkeitten saatavuuteen 
ilmaantui huomattavia vaikeuksia. 
Palvelujen rakenteisiin on kohdistunut 
paineita, mutta tämä on myös edistä-
nyt sairaalapalvelujen rationalisointia, 
päällekkäisyyksien ja vaikuttamattomien 
hoitojen karsimista. Tarpeeton ”varmuu-
den vuoksi” näytteitten otto väheni ete-
läisen Euroopan maissa. PAD-näytteitten 
osuvuus parani Italiassa. Palveluissa on 
siten ollut sopeuttavaa joustokykyä, joka 
on edistänyt innovaatioita.

Muitten kuin terveydenhuollon toimi-
alojen interventioilla on todettu huo-
mattavaa terveyttä edistävää vaikutusta. 
Etenkin aktiivinen työvoimapolitiikka, 
joka edistää myös sairaitten mahdolli-
suutta pysyä työelämässä, ja yksilöta-
son hallitsemattoman velkaantumisen 
ehkäiseminen ovat terveyttä edistäviä 
palvelujärjestelmän ulkopuolisia keinoja. 
Kohtuullisen vakaan sosiaalisen turva-
verkoston maat ovat kyenneet puskuroi-
maan kriisin terveyshaittoja.
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Viimeisessä talouskriisissä huomio 
on kiinnittynyt etenkin siihen, 
kenen ja minkälaisen politiikan 

syytä kriisi oli ja miten se olisi pitänyt 
ratkaista. Talouskriisillä on vaikutuksen-
sa myös terveyspolitiikkaan, ennaltaeh-
käisyyn, terveyspalveluihin ja väestön 
terveydentilaan. Tieteellisen tutkimuk-
sen kohteena talouskriisin terveysvaiku-
tukset on haastava. Kausaalisuhteiden 
osoittaminen edellyttää mekanismien 
tuntemista, joista on usein välillistä 
tietoa tai oletukset mekanismeista ja 
seurauksista voivat perustua aiempiin 
kokemuksiin vastaavantyyppisistä tilan-
teista.  

Talouskriisin seuraamukset vaikuttavat 
joka tapauksessa olevan heterogeenisiä, 
eri väestöryhmissä ja eri maissa erilaisia 
taustatekijöistä riippuen. Haavoittuvim-
mat, kuten mielenterveyden häiriöistä ja 
päihdehäiriöistä kärsivät, saavat kohda-
takseen suurimmat haitat. Osa seuraa-
muksista voi olla odotettuja, odotusten 
vastaisia tai ennakoimattomia. Alkoholin 
kulutus väheni Kreikassa, mutta kasvoi 
itäisessä Euroopassa. Huumausaineitten 
lisääntyneestä käytöstä on Kreikassa 
seurannut lisääntyvästi HIV-infektioita ja 
vaikeahoitoisia tuberkulooseja. 
Kokonaiskuolleisuus jatkoi laskutren-
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