
ketieteeseen. Vuonna 1920 perustettuun 
Turun Yliopistoonkin saatiin lääketieteel-
linen tiedekunta vasta 1943.  Lääkärikou-
lutus on noudattanut Suomessa 1800-lu-
vulta alkaen saksalaista teoreettista ja 
kliinistä opetusta yhdistävää mallia. 

1700-luvun lopulla lapsenpäästöopin 
professori Pippingsköld oli huolestunut 
Suomen muihin sivistysmaihin verrattu-
na vähäisestä lääkärimäärästä. Suuriruh-
tinaskunnan alkuvuosina Suomessa oli jo 
yksi lääkäri hieman yli 40 000 asukasta 
kohti. Tuolloin vuosittain valmistui 
kymmenkunta lääkäriä. Suomen lääkä-
rikoulutuksen lisäämisen yksi keskeinen 
moottori oli harvaan asutun maan pitkät 
välimatkat. Valtaosa lääkäreistä toimi 
yleisosaajina, joiden piti hallita monia 
erikoisaloja kuten kirurgiaa. Tämän 
vuoksi kirurgian koulutus oli Suomessa 
yliopistotasoista jo ennen muuta Euroop-
paa. Naapurimaita suurempaa kuollei-
suutta selitti hygienian heikko taso, 
nälkävuodet ja köyhyys. Esiteollistuneen 
maan tapaan tartuntataudit, etenkin 
tuberkuloosi, lavantauti, punatauti ja 
tuhkarokko olivat tavallisia kuolinsyi-
tä. Myös lapsikuolleisuus oli niin ikään 
suurta. Ensimmäinen kätilöopisto perus-
tettiinkin Turkuun jo 1816. 

Suomen maakunnassa oli 1700-luvulla 
vain kuusi kirkkojen ja yksityisten taho-
jen ylläpitämää sairaalaa, jotka toimivat 
lähinnä suojatiloina sairaille ja haavoit-
tuneille. Miasma-teorian perusteella sai-
raalat sijoitettiin kaupunkien ulkopuo-
lelle merenrantaan tai korkeille paikoille, 
joissa ilman uskottiin olevan puhdasta. 

Terveydenhuollon kehittäminen lähti 
maassamme liikkeelle yksityissektorilta. 
Suuriruhtinaskunnan aikaan Suomen 
seitsemän sairaalaa tulivat valtion val-
vontaan, kun julkinen sektori kiinnostui 
terveydenhuollon kehittämisestä. Nuoret 
lääkärit halusivat 1800-luvulla kuten 
nykyäänkin jäädä kaupunkiseudulle työ-
hön valmistumisensa jälkeen. Alueelliset 
erot palvelujen saatavuudessa ovat siten 
vanhaa perua. 

Itsenäisyyden varhaisina vuosina 
sairaaloiden lukumäärä oli noussut jo 
yli kahteen sataan. Hallituksen vuonna 
1929 asettama komitea ehdotti sairaala-
toimintoja kuntien yhteiseen rahoituk-
seen pohjautuvaksi, sairaanhoitopiirien 
perustamista ja valtion tukea sairaaloi-
den rakentamista ja ylläpitoa varten. 
Lääninsairaaloista kehitettiin keskus-
sairaaloita 1940-luvuilla erikoissairaan-
hoidon kattavuuden varmistamiseksi. 
Suomi jaettiin 20 sairaanhoitopiiriin. 
Terveydenhuollon perusrakenteet ovat 
siten peräisin 70-vuoden takaa, vaikka 
osaaminen ja teknologia ovat uusiu-
tuneet paljon nopeammalla tahdilla. 
Ponnistus köyhyydestä ja infektiotautien 
piinasta maailman luokan terveyden-
huoltojärjestelmäksi on joka tapaukses-
sa ollut moninkertaisen hatunnoston 
arvoinen asia katsoi tulevaisuutta mistä 
näkökulmasta tahansa.
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Suomi on kehittynyt 1800-luvun 
alusta Ruotsin köyhästä maakun-
nasta suuriruhtinaskunnan kautta 

itsenäiseksi vauraaksi tasavallaksi. 
Sattumakin on värittänyt sitä, missä 
valtakunnan rajat sijaitsevat. Ilman 
Kiirunassa tehtyä mittavaa kuparimalmi-
löydöstä Suomen sodan jälkeen, Ruotsin 
pohjoisraja olisi vedetty Pähkinänsaaren 
rauhan rajan pohjoispuolelta ja Uu-
majasta luoteeseen. Itsenäistä Suomea 
tuskin olisi syntynyt. Yli 150 vuoden 
aikana Suomi on noussut nälänhädästä 
turvallisimmaksi hyvinvointivaltioksi 
ja sanavapauden mallimaaksi. Mikään 
valtio ei tavoita koskaan ideaalia, mutta 
silti asiat ovat meillä kansainvälisessä 
vertailussa erinomaisella tasolla.

Ensimmäinen ja varsin vaatimaton 
lääketieteellinen tiedekunta perustettiin 
Turun Akatemiaan ja tiedekunnassa 
oli yksi antiikin humoraalipatologiaa 
opettanut professori. Aina vuoteen 1750 
kyseistä virkaa hoitanut professori oli 
ainoa akateemisesti koulutettu tiede-
kunnan lääkäri. Muutos Suomen sodan 
jälkeen ei paljoa tilannetta muuttanut. 
Aina itsenäistymiseen saakka humanis-
tiset aineet olivat sittemmin Helsinkiin 
siirtyneessä yliopistossa vallitsevat 
tieteenalat. Kaikkiaan kahdeksan profes-
suuria liittyi suoraan tai välillisesti lää-
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