
Miten sairaista suomalaisista 
tuli sadassa vuodessa yksi
maailman terveimmistä
kansoista?

Sata itsenäisyyden vuotta voi-
daan jakaa kolmeen jaksoon, 
joiden aikana kansanterveyden 
ongelmat ja keinot niiden rat-

kaisemiseksi ovat asteittain muuttu-
neet. Ensimmäisen viidenkymmenen 
vuoden aikana voitettiin tartuntataudit 
ja äitiys- ja lapsikuolleisuus. Toisessa 
vaiheessa painopiste oli elintasosaira-
uksien ehkäisyssä. Viimeisten 30 vuo-
den aikana pääkohteena ovat olleet 
ikääntymiseen liittyvien sairauksien 
hoito ja välineenä huipputeknologia. 

Terveitä lapsia, sairaita aikuisia
Itsenäisyyden alkuvuosien sairauk-
sien juurisyitä olivat niukka ja yk-
sipuolinen ravinto, huono hygienia, 
ahtaat asuinolot ja tietämättömyys. 
Terveyden avaimia olivat elintason 
kohoaminen (ravitsemus, asunto- ja 
vesihygienia) sekä koulutus ja valistus 
(kansakoulu, äitiys- ja lastenneuvola-
järjestelmä). Kattavat rokotukset ja 
antibiootit täydensivät kokonaisuutta 
jakson loppuvaiheessa. Tuberkuloosi 
ja äitiys- ja lapsikuolleisuus voitettiin 
nopeammin kuin monissa muissa Suo-
meen verrattavissa maissa, ja olemme 
edelleen ihailtu mallimaa näiden on-
gelmien ehkäisyssä ja hoidossa.

Seuraava vaihe kattaa kolmenkym-
menen vuoden jakson 1960-luvulta 
1990-luvulle. Jakson alussa oltiin ti-
lanteessa, jossa Suomen lapset olivat 
terveitä, mutta aikuiset sairastivat pal-
jon ja kuolivat kansainvälisesti katso-
en poikkeuksellisen aikaisin. Sydän- 
ja verisuonisairaudet, keuhkosyöpä, 
keuhkojen laajentuma ja tapaturmat 
kylvivät sairautta ja kuolemaa. Työ-
ikäisen väestön sepelvaltimotautikuol-
leisuus oli Suomessa suurempi kuin 
missään muussa maailman maassa. 
Terveyspolitiikan painopiste siirtyi 
elintavoista ja elinympäristöstä johtu-
vien sairauksien ehkäisyyn. 

Panostus terveyskäyttäytymiseen 
ja elinympäristöön toi tuloksia sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ra-
vitsemus muuttui terveellisemmäksi 
ja miesten tupakointi väheni murto-
osaan sotien jälkeistä huippuvuosista.  
Liikennekuolemien määrä pieneni 
yli tuhannesta muutamaan sataan ja 
työtapatumien määrä laski. Sepelval-
timotauti ja aivoverenkierron häiriöt, 
keuhkoahtautumatauti ja keuhko-
syöpä vähenivät etenkin työikäisessä 
väestössä. Vaikutukset näkyivät myös 
kokonaiskuolleisuudessa. Miesten eli-
najanodote alkoi uudelleen kasvaa py-

Vuonna 1917 suomalainen mies 
menehtyi keskimäärin 45-vuotiaa-
na ja nainen 48-vuotiaana. Vasta-
syntyneen elinajanodote oli samaa 
luokkaa kuin 1700-luvun puoli-
välissä ja alempi kuin maailman 
köyhimmissä maissa 2010-luvulla.  
Sadan vuoden aikana elinajanodo-
te on pidentynyt lähes 35 vuotta 
ja oli vuonna 2016 miehillä 78,5 ja 
naisilla 84,1 vuotta.  Yli 100-vuo-
tiaita oli 1950-luvun alussa Suo-
messa vain viisi, kymmentä vuotta 
myöhemmin noin 50 ja tällä 
hetkellä jo yli 800.
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sähdyttyään lähes kokonaan 1960- ja 
1970-lukujen vaihteessa.

Huipputeknologia tuli lääketieteeseen
Kolmas jakso – viimeiset kolmekym-
mentä vuotta – on teollistuneissa 
maissa ollut hoitavan lääketieteen ja 
huipputeknologian aikaa.  Teknolo-
gian merkitys oli kasvanut jo edellise-
nä vuosikymmeninä, mutta varsinai-
nen läpimurto tapahtui 1980-luvulla ja 
sen jälkeen.  Lääkkeet, kirurgia, aneste-
siologia, kivunhoito, teho- ja ensihoito, 
elinsiirrot, varaosat, kuvantaminen ja 
monet muut huippulääketieteen osa-
alueet pidentävät elämää, parantavat 
sairauksia ja lieventävät oireita kai-
kissa niissä maissa, joilla on ollut va-
raa ottaa uudet menetelmät käyttöön. 
Lääkintäteknologian merkitys kasvaa 
vuosi vuodelta ja ainoana hidasteena 
näyttää olevan uuden teknologian kal-
leus.

Suomi on pysynyt hyvin mukana 

lääketieteen kehityksessä. Olemme 
pystyneet ottamaan nopeasti käyttöön 
uudet menetelmät ja soveltamaan nii-
tä tehokkaasti ja taloudellisesti. Tä-
män ansiosta elinajanodote edelleen 
pitenee, vaikka terveyteen vaikutta-
vissa elintavoissa ja elinympäristössä 
ei 2000-luvulla enää ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia. Erityisesti ikäih-
miset hyötyvät huippulääketieteestä ja 
se näkyy seniorikansalaisten lukumää-
rässä, voinnissa ja elinajanodotteessa. 
Ikäihmiset elävät pitempään terveinä 
ja toimintakykyisenä.

Sata vuotta suomalaista terveyttä
Mitkä ovat olleet 100 vuoden tehok-
kaimmat terveystoimet?  Kärkeen nos-
tan tuberkuloosin torjuntatyön, äitiys- 
ja lastenneuvolajärjestelmän, kattavan 
ja hyvin toimivan rokotehuollon ja 
kansallisen sepelvaltiotaudin ehkäi-
syohjelman, erityisesti Pohjois-Karjala 
projektin. Erikoissairaanhoito on poik-

Kansainvälisten vertailujen mukaan 
Suomen terveydenhuoltojärjes-
telmä näyttää olevan terävintä 
huippua koko maailmassa.

Kun Paasikivi huolestui kansanterveydestä

Ennaltaehkäisevän työn merkitys 
ei ollut suomalaisessa terveyden-
huoltojärjestelmässä itsestään sel-
vä. Presidentti Paasikivi huolestui 
1950-luvulla Suomen kansan ter-
veyden huononemisesta, jota saira-
uksien hoitojärjestelmä ei pystynyt 
estämään. Hän kutsui koolle suuren 
joukon asiantuntijoita pohtimaan 
ratkaisua tilanteeseen ja ehdotti hal-
linnollisen terveydenhoitojärjestel-
män perustamista sairaanhoitojärjes-
telmän rinnalle. Paasikivi katsoi, että 
suurin osa kansan sairauksista johtui 
elintapavirheistä, kun aikaisemmin 
kuolinsyytilastoissa ensimmäisenä 
olleet tartuntataudit oli voitettu ro-

kotteilla, antibiooteilla ja paremmalla 
hygienialla. Hän oli myös ehdottanut 
kansanterveystieteen opetuksen ja 
tutkimuksen käynnistämistä. Lääkin-
töhallitus, jonka tehtäväksi olisi tullut 
näiden suunnitelmien toteuttaminen, 
vastusti ehdotusta jyrkästi ja niin asia 
raukesi. 

Kansanterveyden kohentaminen 
nousi uudelleen esille vasta seuraa-
valla vuosikymmenellä Pekka Kuu-
sen sosiaalipoliittisessa ohjelmassa. 
Hänen mukaansa Suomen kansa oli 
piilevien sairauksien kantajakansa, 
joka on nostettava köyhyyden suos-
ta. (JT)

Lähde: Uusi Suomi 10.2.1983

Lääkäri Paavo Leisti tutkii pikkulasta 
neuvolassa (Merimiehenkatu 43) vuonna 
1951. Uusi neuvola avattiin helpottamaan 
lapsirikkaan Punavuoren alueen 
neuvolatilannetta. Kuva: Eino Heinonen. 
Helsingin Kaupunginmuseo.
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keuksellisen laadukasta ja halpaa. Lis-
talle on aikaisemmin kuulunut myös 
panostus perusterveydenhuoltoon, 
mutta järjestelmä on viime vuosina 
päästetty rapautumaan. Kansainvä-
listen vertailujen mukaan Suomen 
terveydenhuoltojärjestelmä näyttää 
olevan terävintä huippua koko maa-
ilmassa. 

Entä virheet, onko niitä? Yksi on 
ylitse muiden, ilmaisten tupakoiden 
(”muonatupakat”) jakaminen sotilaille 
viimeisten sotien aikana. Sen seurauk-
sena lähes kaikki rintamalta palaavat 
miehet polttivat ja ongelman korjaa-
minen kesti vuosikymmeniä. Alkoho-
lipolitiikka on ollut horjuvaa ja juuri 
nyt ollaan muuttamassa taas lainsää-
däntöä tavalla, joka suurella todennä-
köisyydellä heikentää suomalaisten 
terveyttä.

Meidän kaikkien on oltava mukana
Entä tulevaisuus? Tehokas ja turvalli-
nen huipputeknologia kallistuu vuosi 
vuodelta. Ei ole itsestään selvää, että 
pystymme tulevaisuudessa ottamaan 
käyttöön kaikkia uusia ja tehokkaita 
hoitomuotoja. Väestöryhmittäiset ter-
veyserot ovat poikkeuksellisen suuria 
ja ovat kasvaneet aivan näihin asti. 
Jos vähiten koulutusta saava ja vä-
hiten ansaitseva viidennes sairastaisi 
yhtä vähän kuin muu väestö, olisimme 
tällä hetkellä maailman tervein kansa. 
Lääketieteellisiäkin ongelmia on: kan-
sakunta lihoo ja sen seurauksena liha-
vuussairaudet, ennen kaikkea tyypin 2 
diabetes yleistyy.

Sata vuotta suomalaista terveyt-
tä opettaa yhden asian: tehokkain ja 
halvin tapa tuottaa terveyttä on pa-
nostaminen hyvinvointiin ja sairauk-
sien ehkäisyyn.  Siinä työssä tarvitaan 
valtiota, maakuntia, kuntia, järjestöjä, 
työnantajia, kouluja ja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ammattilaisia.  Ei rii-
tä, että sote-järjestelmä on kunnossa, 
meidän kaikkien on oltava mukana. 

Professori Jussi Huttunen on tehnyt mer-

kittävän ja pitkän uran lääkärinä, tiede-

miehenä ja johtajana, mutta työ jatkuu 

edelleen sote-uudistuksen ja muiden asi-

antuntijatehtävien parissa. Hän on toi-

minut muun muassa Kuopion yliopiston 

sisätautien professorina ja sen jälkeen 25 

vuotta Kansanterveyslaitoksen johtajana 

(1). Jussi Huttunen syntyi sodan aikaan 

Helsingissä, ja hänen ensimmäiset muis-

tikuvansa ovatkin pääkaupungin pom-

mituksista, jolloin hän oli kolmevuotias. 

Mutta lämpimiä ajatuksia liittyy myös 

Pirkanmaan Kuruun, jossa Huttusen isä 

toimi hetken aikaa kunnanlääkärinä. 

Huttusesta kasvoi oppivainen poika. Hän 

luki jo pienenä niin paljon, että 6-vuoti-

aana kirjaston täti asetti maksimimäärän 

kirjoille, joita hän sai lainata. Tietoviisas 

poika heitettiin myös ulos luokasta, kos-

ka oli opettajan mielestä lukenut Mika 

Waltarin Sinuhen liian nuorena (2). (JT)
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Sata vuotta suomalaista terveyttä 
opettaa yhden asian: tehokkain 
ja halvin tapa tuottaa terveyttä 
on panostaminen hyvinvointiin ja 
sairauksien ehkäisyyn.  
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