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Glasgowin hautuumuan arvoitus: 

mitä outoa on tässä kuvassa?  
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Miksi pitkäikäisillä oli korkeimmat ja 

komeimmat hautakivet? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Globaali eriarvoisuus: 

1-4-vuotiaiden lasten  kuolemat maailmassa vuonna 2002 

    (WHO) 

 

 

 

 

Lähde:  www.worldmapper.org 



Toinen esimerkki maailmalta 

HIV:n esiintyvyys: Lääkäreiden määrä: 

From: www.worldmapper.org 
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Terveyden epätasa-arvo: 

 Terveyden epäreilu 
jakautuminen (”health 
inequity”) eri väestöryhmien 
kesken 

 Huono terveys tahtoo 
kasautua samaan paikkaan 
kuin vaikkapa sosiaalinen 
heikko-osaisuus 

 Globaali ja historiallisesti 
tunnettu ilmiö 

 Terveystieteissä alettu tutkia 
kunnolla vasta 1980-luvulta 
alkaen 

 Suomi ei tässä suhteessa 
ollenkaan mikään mallimaa! 
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The Black Report  

Britannia, 1980 
(Townsend P, Davidson N (eds.), Penguin Books 1982 

        The 

Alkuperäisteksti löytyy täältä:   

       

      

 http://www.sochealth.co.uk/history/black.htm 
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Miesten elinajanodote kahdessa 

englantilaiskaupungissa (8 vuoden ero): 

 



WHO ja EU reagoineet: 

 The WHO Health 21 programme target to reduce the 

gap in life expectancy between socioeconomic groups 

by at least 25% by the year 2020 is echoed in the 

national health policy targets in many European 

countries. 
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Sosiaaliset terveyserot Suomessa:  
35-vuotiaiden jäljellä oleva elinajan odote ammattiryhmittäin: 
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Suhteellinen kuolleisuus
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 Miehillä kuolleisuus 2.4-kertainen alimman ja ylimmän tuloluokan välillä 

 Naisilla vastaavasti 1.7-kertainen ero 

Martikainen P ym. Int J Epid 

2001;30:1397-1405 

     

Yli 30-vuotiaiden suomalaisten ikävakioitu 

kuolleisuus eri tuloryhmissä 1990-luvulla:  
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Mortality(per 1000) among 30–59 year old men, by 
social group (blue: manual workers, red: white collar 
workers) in selected European countries 1991-1995 

Mackenbach J. ym., Int J Epid 2003 ; 32:830-837 
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kuolleisuuserot eräissä Euroopan maissa: 

• Social disparities in 

mortality are exceptionally 

wide in Finland, compared 

to many other European 

countries 

• Whereas the social 

gradient in morbidity 

(disease prevalence 

and incidence) is at an 

average European level 

in Finland 



Sosiaaliset terveyserot Suomessa siis  

jopa poikkeuksellisen suuret: 

 Suomessa sosiaaliryhmien väliset terveyserot ovat eurooppalaisessa 

mittakaavassa yllättävän suuret 

 Korkea-asteen koulutuksen saanut 35-vuotias mies voi odottaa elävänsä 

noin 6 ja puoli vuotta pitempään kuin samanikäinen enintään 

perusasteen koulutuksen saanut mies  (onko reilua?) 

 Naisilla vastaava ero on pienempi, 3 ja puoli vuotta.  

 Sekä lapsuuden ajan sosiaaliset olot että myöhemmän elämän 

sosiaalinen asema vaikuttavat terveyserojen syntyyn 

 Erot olleet kasvussa 1970-luvulta lähtien! 

 

23.11.2011 
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% sekä miehillä että naisilla 

Valkonen T et al:  Terveyden eriarvoisuus Suomessa [Health disparities in 

Finland, 2006 

   

Erot ovat kasvaneet jo pitkään: 

hyväosaisille yhä enemmän vuosia  

 



Tuloryhmittäiset kuolleisuuserot venyneet  

yhä lisää 2000-luvulla: 

Lähde: Tarkiainen L et al, JECH 2011 



 Muutos 20 vuodessa 1988-2007: 

 Miehillä ylimmän (20 %) ja 

alimmman (20 %) 

tuloryhmän elinvuosierot 

kasvoivat 5.1 vuotta 

 Miesten keskinäinen ero oli 

jo 12.5 vuotta! 

 Naisilla ero leveni 2.9 vuotta 

 Naisten keskinäinen ero 

vuonna 2007 oli 6.8 vuotta 

Kuolleisuuserot venyneet yhä lisää 2000-luvulla/  
35-vuotiaiden elinajanodote tuloryhmittäin (kvintiilit): 

Tarkiainen L et al, JECH 2011 
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Miksi tämä epätasa-arvoisuus terveydessä?  

 Enemmän ennenaikaisia kuolemia, mutta myös 

sairauden taakkaa elinaikana 

 Syyt? 

 Suotuisan terveyskehityksen pysähtyminen paikalleen 

alhaisimmassa tuloryhmässä ja jatkuminen muissa 

 Tautikohtaisia eroja: 

 Alkoholiperäiset sairaudet ja kuolemat lisääntyivät alimmassa 

tuloluokassa erityisesti 2000-luvulla 

 Eräät syövät 

 Hitaampi väheneminen sydän- ja verisuonitaudeissa 
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Onko tutkimusnäyttöä eri sosiaaliryhmiin kuuluvien 

yksilöiden erilaisista ominaisuuksista? 

 Geneettiset eroavaisuudet? 
 Darwinilainen luonnonvalinta? Ihmisten geneettinen arvo (Galton 1800-l)? 

   EI 

 (paitsi:  jos muistetaan epigenetiikka sekä geenien ja ympäristön tuntemattomat 

yhteisvaikutukset) 

 Yksilöiden terveyskäyttäytyminen? 
 Tupakointi, päihteet, epäterveellisempi ravitsemus jne  

 KYLLÄ 

  Mutta selittää eroja vain osin  
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Entä yhteiskunnalliset tekijät – paha miasma? 

 Elinolot, elinympäristö: 
 Fyysinen, psykososiaalinen elinpiiri: AIVAN VARMASTI 

 Kulttuuriympäristö: 

  Normit, asenteet jne: KYLLÄ 

  Rakenteelliset yhteiskunnalliset tekijät: 
 terveyspalvelut ja niiden saatavuus 

 turvallisuus, olojen vakaus 

 Sosioekonomiset resurssit laajemmin 

 Koulutus 

 ILMAN MUUTA, KYLLÄ  

 (mutta eri maissa, alueilla vaikutus on erisuuruinen) 

 Sopii ikivanhaan, vielä 1800-luvulla  voimissa olleeseen 

teoriaan: ”Joissain paikoin ilmassa on pahaa miasmaa” 

 



Erot terveyspalveluissa: 

 1980-luvulle asti tasa-arvo palveluiden 

tarjonnassa ja käytössä lisääntyi Suomessa 

 Sen jälkeen palvelujen käytön tasa-arvokehitys 

jämähti paikalleen tai jopa huononi 

 Joidenkin tutkimusten mukaan ylempiä 

sosiaaliryhmiä suositaan erityisesti mm. 

Yhdysvalloissa, Portugalissa…ja Suomessa! 
 (Ilmo Keskimäki, 2010) 
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The Acheson Report 1998: 

brittiläiset suositukset toimenpiteiksi 

terveyserojen kaventamiseksi  

 Kaikkiaan 39 toimenpidesuositusta, mm: 

 Erityiset riskiryhmät tulee identifioida: 

 Osa lapsista, ikääntyvät, etniset vähemmistöt jne  

 Huomiota kiinnitettävä: 

 Tulokehitykseen, tulojen tasaukseen 

 Verotukseen, verohelpotuksiin 

 Työllisyyteen 

 Koulutukseen 

 Kuulostaa melko tutulta? 
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Entä Suomessa? 

 Perustuslaki sanoo, että kansalaiset ovat 

yhdenvertaisia 

 Samaa toteaa laki potilaan oikeuksista 

 Näin vaaditaan myös EU:n sopimuksissa 

 Siihen tähtäävät terveyspoliittiset ohjelmamme 

 Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma 

2008-2011 TEROKA: 

 Esitetään 15 toimenpidettä 

 Samoin uusin hallitusohjelma 
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Suomessa erityishuomiota  

vaativia seikkoja ovat ainakin: 

 Työelämän ulkopuolella oleva työikäinen väestö 

 Työssäkävijät  ovat ”terveyspalvelujen hyväosaisia” 

 Heillä käytössä jopa kolminkertainen terveydenhuolto: 

 Työterveyshuolto, julkinen terveydenhuolto, yksityiset palvelut 

 Syrjäytyneet, myös nuoret! 

 Terveydenhuollon rahoitus: 

 Monikanavaisuus (kunta, Kela, muut lähteet) sotkee 

 Uudet kansainväliset liiketoimijat alalla 

 Perusterveydenhuollon järjestelyt:  

 Pahasti sekaisin monissa kunnissa tällä hetkellä 

 Hoitoketjujen toimimattomuus (Terveydenhuoltolaki!) 
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Yhteenveto: 

 

 Terveyttä, hyviä elinoloja, turvallisuutta sekä sosiaalista 

hyvinvointia ei voi kunnolla erottaa toisistaan 

 ”nämä kaikki vaikuttavat kaikkeen" 

 Terveyden sosiaalinen tasa-arvo on aikamme tärkeimpiä 

kansanterveyshaasteita Suomessa, 

     kuten monessa muussakin maassa  
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Kiitos mielenkiinnosta: sitten keskustelemaan! 


