
Ohjelmilla on ollut selkeät, 
numeeriset tavoitteet, etukä-
teen harkitut työkalut ja sovi-
tut mittarit tuloksellisuuden 

seuraamiseksi. Niinpä ohjelmat ovat 
merkittävästi vähentäneet sairaustaak-
kaa, parantaneet potilaiden työkykyä 
ja säästäneet niin yhteiskunnan kuin 
potilaan kustannuksia. Astman osalta 
yhteiskunnan kustannussäästöt olivat 
esimerkkivuonna 2013 vähintään € 120 
miljoonaa. Astmaohjelmasta on kehitty-
nyt geneerinen malli ja sitä on sovellettu 
useissa muissa maissa pitkälti vastaa-
vin tuloksin. Ohjelmista saatu kokemus 
kertoo myös siitä, kuinka tärkeää on 
terveydenhuollon ammattilaisten työn 
integraatio yhteisten kansanterveyson-
gelmien ratkaisemiseksi. 

Ensimmäinen askel – parempaa 
hoitoa
Astma alkoi näyttäytyä kansansairaute-
na 1980-luvulla. Kolmekymmentä vuot-
ta sitten, vuonna 1987, noin 84 000 poti-
lasta oli oikeutettu Kelan myöntämään 
lääkekustannusten erityiskorvaukseen, 
koska he tarvitsivat pitkäaikaista ja 
säännöllistä lääkehoitoa. Luku nousi 
kaksinkertaiseksi vuonna 2000 (190 
000) ja kolminkertaiseksi vuonna 2016 
(269 000). Astma on tilastokolmonen 
verenpainetaudin ja diabeteksen jäl-
keen.

Sairaus askarrutti keuhkolääkärikun-
taa, jolta oli vapautunut voimavaroja 
tuberkuloosin vähentyessä. Väiteltiin 

siitä, onko sairaus todella lisääntynyt 
väestössä vai löydetäänkö potilaat vain 
paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa? 
Tutkimukset esimerkiksi asevelvollisilla 
osoittivat, että lisääntyminen oli totta ja 
käynnistynyt varsinaisesti sodan jälkeen 
1950-luvulla. Euroopassa ja maailmalla 
tilanne oli samantyyppinen, nopeasti 
kehittyvissä ja kaupungistuvissa yhteis-
kunnissa astmataakka kasvoi. Euroo-
passa Itä-Euroopan maat ja kehitysmaat 
näyttivät olevan paremmin suojassa.

Astmaa hoidettiin paljolti adrenalii-
nista johdetuilla keuhkoputkia avaavil-
la lääkkeillä, jotka lievittivät nopeasti 
hengenahdistusta ja yskää rentoutta-
malla hengitysteiden sileää lihaksistoa. 
Se oli hämäävää, koska pian potilas oli 
entisessä jamassa. Kortisonitabletit aut-
toivat, mutta sivuvaikutuksia oli liikaa. 
Sairaalahoitoa oli paljon ja kuolemat 
huolestuttivat.

1970-luvulla tulivat käyttöön inhaloi-
tavat steroidit, ensin pienillä annoksilla 
ja varovaisesti taudin myöhäisemmäs-
sä vaiheessa. Pelättiin sivuvaikutuksia, 
kuten hengitysteiden limakalvojen sur-
kastumista samaan tapaan kuin nähtiin 
kortisonisalvojen jäljiltä ihossa. Tablet-
tikortisonin haitat myös hirvittivät. Kun 
sitten suomalaisten tutkijoiden ansiosta 
paljastui, että keuhkoputkien limakal-
volla oli tulehduksellisia, inflammato-
risia muutoksia jo aivan astmaoireilun 
alkuvaiheessa, syttyi lamppu. Hoito 
pitää aloittaa heti inhaloitavalla korti-
sonilla ja niin vahvasti, että tulehdus 
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rauhoittuu ja hengitysteiden normaali 
toiminta palautuu. Tämä todistettiin 
kontrolloidun intervention avulla, joka 
kesti yhden alkavaa astmaa sairastavan 
potilaan kohdalla kolme vuotta. Tulos 
ei jättänyt selittelyille sijaa. Suomen 
Keuhkolääkäriyhdistyksen panos oli 
suuri.

Suomalaiset eivät viivytelleet. Tie-
dettiin mitä pitää tehdä. Ensimmäisinä 
maailmassa aloitettiin kansallinen oh-
jelma (1994–2004), jonka tarkoitukse-
na oli löytää potilaat niin varhain kuin 
mahdollista ja hoitaa heidät heti tuleh-
dusta rauhoittavalla lääkityksellä. Niin 
sanotut avaavat lääkkeet jäivät toissijai-
siksi, mutta toki tärkeiksi oirelääkkeiksi.

Suomen Tuberkuloosin Vastustamis-
yhdistyksellä (nyk. Filha = Finnish Lung 
Health Association) oli kokemusta kan-
santaudin torjumisessa. Viranomaisten 
tukema ohjelma aloitettiin 1994 ja ter-
veydenhuollon ammattilaisia koulutet-
tiin koko maassa. Astman paradigma 
oli muuttunut, joten myös hoitoa piti 
muuttaa!

Tulokset puhuivat puolestaan. Kaikki 
astman aiheuttamat haitat, kuten sai-
raalahoitojen tarve alkoivat nopeasti 
vähentyä. Erityisen merkille pantavaa 
oli potilaiden työkyvyn paraneminen. 
Vuonna 1993 oli astman vuoksi Kelan 
työkyvyttömyyseläkkeellä 7 212 poti-
lasta (9 % työikäisistä potilaista), mutta 

vuonna 2003 luku oli vain 1741 (1,5%). 
Absoluuttinen lasku oli 76 % ja työ-
ikäisten potilaiden lukumäärään suh-
teutettuna 83%. Kaikki voittivat.

Kustannuksista on viime vuonna 
julkaistu pitkä seuranta (1987–2013). 
Vaikka hoidossa olevien astmaatikko-
jen määrä kolminkertaistui, astman 
aiheuttamat absoluuttiset kokonais-
kustannukset vähenivät 14 %. Kun 
kustannuksista rakennettiin teoreet-
tinen ennustemalli, jota verrattiin 
toteutuneisiin kustannuksiin, niin 
yhteiskunta säästi pelkästään vuonna 
2013 vähintään 120 miljoonaa € (mini-
miskenaario) ja enimmillään jopa 475 
miljoonaa € (maksimiskenaario). Mi-
nimiskenaariossa oletettiin, että kaik-
ki uudet potilaat olisivat sairastaneet 
lievää astmaa ja maksimiskenaariossa 
seurattiin 1990-luvun alun nousun 
linjoja. Potilaskohtaiset kustannukset 
romahtivat 72 % (Kuva 1).

Vuonna 2016 toistettiin maan ap-
teekeissa niin sanottu barometrikysely. 
Astmaohjelman alkaessa asiantuntijat 
arvioivat, että astmapotilaista noin 
20 % sairasti vaikeaa astmaa. Vuoden 
2001 kysely antoi luvuksi 10 %, vuoden 
2010 kysely 3,8 % ja vuoden 2016 kysely 
enää 2,5 %. Silti astma on edelleen iso 
ongelma ja aiheuttaa niin ensiapukäyn-
tejä kuin sairaalahoitoa ja huonontaa 
työ- ja toimintakykyä.

Toinen askel – hoidosta kohti 
ehkäisyä
Perusongelma jäi eli esiintyvyys on jat-
kanut hiljaista kasvua. Lääkärin diag-
nosoiman aikuisten astman prevalens-
siluvut ovat nyt noin 10 %. Mitä pitää 
tehdä, jotta saadaan sekä astman että 
samalla tavalla yleistyneiden allergioi-
den esiintyvyydet laskuun ja taakkaa 
keveämmäksi pitkällä aikavälillä? Siihen 
on koettanut vastata kansallinen aller-
giaohjelma 2008–2018.

Karjalan allergiatutkimus on kestä-
nyt 20 vuotta ja paljastanut hätkähdyt-
täviä eroja Pohjois-Karjalan ja Laatokan 
pohjoispään Pitkärannan niin lasten 
kuin aikuisten astman ja allergian esiin-
tyvyydessä. Esimerkiksi suomalaisista 
koululaisista yli 20 % oli herkistynyt 
koivun siitepölylle, kun vastaava luku 
Pitkärannassa oli 2 %. Turkulaiset tutki-
jat osoittivat vastaavia eroja Suomen ja 
Mongolian välillä. Karjalassa erot olivat 
niin selvät, että ajattelu meni uusiksi. 
Ekologiryhmä tuli mukaan akateemikko 
Ilkka Hanskin johdolla ja monitieteinen 
yhteistyö tuotti hätkähdyttäviä johto-
päätöksiä. 

Alkoi näyttää siltä, että nyky-yhteis-
kunnan altistumisriskit eivät niinkään 
selitä eroja vaan suojatekijöiden vähe-
neminen. Ja nuo suojatekijät ovat pe-
räisin luontoympäristöstä ja liittyvät 
ennen kaikkea mikrobistoon, joka kyt-
kee ihmisen muuhun luontoon. Kaik-
keen siihen, mitä me syömme, juomme, 
hengitämme ja kosketamme (Kuva 2). 
Kaupungistuminen, elämäntapojen ja 
ravitsemuksen nopeat muutokset ovat 
köyhdyttäneet ihmisen mikrobiomia 
eli ”toista genomia” ja vaikuttaneet im-
muunisäätelyyn. Syntyi biodiversiteet-
tihypoteesi, jonka mukaan kosketus 
monimuotoiseen luontoon rikastuttaa 
ihmisen mikrobistoa, tasapainottaa im-

Kuva 1. Astman suorat ja epäsuorat kustannukset potilasta kohden vuosina 1987–2013. Lähde: Haahtela T, Herse F, 
Karjalainen J, Klaukka T, Linna M, Leskelä R-L, Selroos O, Reissell E. The Finnish experience to save asthma costs by 
improving care in 1987–2013. J Allergy Clin Immunol 2017;139:408–414.e2. 
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muunijärjestelmää ja suojaa esimerkiksi 
allergialta. Ajatteluun on saatu vahvis-
tusta eri puolilla maailmaa tehdyistä 
samansuuntaisista tutkimuksista.

Jälleen oli edessä paradigman muu-
tos. Eli suomalaisen sanonnan mukaan: 
”Jos lähtee sutta pakoon, tulee karhu 
vastaan.” Lopetetaan siis pakoon juok-
seminen ja vahvistetaan mieluummin 
immuunitoleranssia. Vaikka ajatukset 
olivat vasta idullaan vuonna 2008, pää-
tettiin konsensuskokouksen jälkeen 
aloittaa kansallinen allergiaohjelma 
2008–2018 ja kääntää välttöstrategia 
sietokyvyksi, toleranssiksi. Päätettiin 
tukea mieluummin terveyttä kuin al-
lergiaa. Päätettiin suunnata voimava-
rat vaikeisiin muotoihin 
ja lopettaa hikoileminen 
lievien ja satunnaisten oi-
reiden osalta, joilla on hyvä 
taipumus pysyä lievinä tai 
jopa kadota. Filha ry ryhtyi 
jälleen toteuttajaksi yhdes-
sä potilasjärjestöjen kans-
sa (Allergia- ja astmaliitto, Iholiitto ja 
Hengitysliitto) ja tukea saatiin myös 
THL:n ja STM:n taholta.

Ohjelman puolivälitulokset ovat ker-
rassaan lupaavia. Emme voi vielä sanoa, 

onko esiintyvyyteen voitu vaikuttaa. Se 
näkyy vasta pitemmän ajan kuluessa, 
mutta nyt astma ja muut allergiat ovat 
edelleen vähenemässä. Esimerkiksi 
pääkaupunkiseudun 40 päiväkodin al-
lergiadieetit vähenivät 43 % vuosina 
2013‒2015. Medikalisaatioon otettiin 
tiukka ote. Työikäisten ammattiallergi-
at vähenivät 40 % vuosina 2007–2013. 
Myös kustannukset ovat edelleen vä-
henemässä. Mikä parasta, sekä ammat-
tilaiset että suuri väestö ovat toivotta-
neet strategiamuutoksen tervetulleeksi. 
Meitä on melkein hämmästyttänyt sora-
äänien puute. Toki vaikeassa oireilussa 
relevanttien allergeenien välttäminen ja 
varovaisuus ovat edelleen osa pätevää 

hoitoa, joka on aina yksi-
löllistä.

Saattaa olla, että vä-
estössä on tapahtumassa 
myös ekologista herätystä, 
kun rajat ovat kovaa vauh-
tia tulossa vastaan esimer-
kiksi ilmaston lämpene-

misen myötä. Allergiaohjelma puhuu 
terveen järjen kieltä niin yhteiskunnan 
kuin yksilön tasolla. Ihmisillä on ”gut 
feeling”, että valittu suunta on pääosin 
oikea.

Mitä opimme? 
Suomessa on tehty 25 vuotta määrätie-
toista työtä ”uuden” kansansairausryh-
män, astman ja allergian, aiheuttamien 
ongelmien ymmärtämiseksi ja vähen-
tämiseksi. Varsinkin allergiaohjelman 
kohdalla on ollut suurta etua siitä, 
että Suomessa on ollut HUS:n Iho- ja 
allergiasairaala, jossa allergian kanssa 
eniten tekemisiin joutuvat erikoisalat 
toimivat yhdessä. Malli on heijastunut 
Turun ja Tampereen allergiakeskuksiin. 
Maailmalla tämä on poikkeuksellista. 
Ohjelmien yhteydessä on koulutettu 
kymmeniä tuhansia terveydenhuollon 
ammattilaisia ja valistettu päättäjiä ja 
suurta yleisöä. 

Molemmat ohjelmat ovat perustu-
neet vankkaan tutkimustietoon, jota on 
pienessä, koherentissa ja hyvin koulute-
tussa maassa voitu tehokkaasti soveltaa 
käytäntöön. Ohjelmat ovat pioneereja ja 
malleja maailmalle. Astmaohjelmaa on 
seurattu monessa maassa. Allergiaoh-
jelmaa äimistellään. Ohjelmia voi myös 
kritisoida kontrollien puutteesta, koska 
kaikki suomalaiset ovat olleet mukana 
eikä merkittäviä alueellisia eroja ole. Si-
ten ei voi väittää, että tilanne on paran-
tunut vain ohjelmien ansiosta. 

Maiden välisiä vertailuja on vaikea 
tehdä terveydenhuollon järjestelmien 
vaihtelevuuden vuoksi, mutta Yhdysval-
loissa ja Englannissa astmaatikoista 5–15 
% sairastaa vaikeaa tautia, Suomessa 2,5 
%. Voi vain toivoa, että sote‒uudistuk-
set antavat jatkossakin mahdollisuuk-
sia vastaaville ”real-life” interventioille, 
jotka edellyttävät pitkäjänteistä tutki-
mustyötä, vahvaa integraatiota tervey-
denhuollon toimijoiden välillä ja yhteen 
hiileen puhaltamista. Kansansairaudet 
on mahdollista voittaa.

Kirjallisuus
Saa pyydettäessä toimituksesta.

Kuva 2. Kansallisen allergiaohjelman 2008–2018 luontoaskel. 
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