Miten Suomi ennaltaehkäisee kansansairauksia
ja edistää kansanterveyttä?
TUULA-MARIA AHONEN

Kirjan kirjoittajat edustavat
suomalaisen kansanterveyden
tutkimuksen huippua.
Laajasta aihepiiristä nousee
esille hyvin erilaisia ulottuvuuk
sia. Viesti on suunnattu sekä yk
silöille että päättäjille.
”Talouskasvu ei välttämättä
tuota hyvinvointia, mutta taan
tuma ja etenkin lama aiheutta
vat pahoinvointia”, tutkijat to
teavat. ”Suomalainen sananlas
ku sanoo, että kun köyhyys as
tuu ovesta sisään, lentää rak
kaus ulos ikkunasta. Tutkimus
vahvistaa kansanviisauden ja li
sää vielä, että samalla voi mennä
kärsivällisyys ja jaksaminen las
ten kanssa. Nuorisotyöttömyy
den ja lapsiperheiden köyhyy
den laskua maksetaan vuosia ja
vuosikymmeniä laman jälkeen.”
Juuri nyt siis pitäisi tukea
köyhiä lapsiperheitä. Tutkijoi
den mukaan syrjäytymisen eh
käisemiseksi täytyy toimia var
hain, jo ennen ongelmien il
maantumista. Ehkäisevien ja
hyvinvointia tukevien palvelui
den merkitys korostuu ylisuku
polvisen ongelmaketjun katkai
semisessa ja syrjäytymisen eh
käisyssä.
”Tärkeätä on ymmärtää, et
tä ehkäisevästä työstä säästämi
sen laskut lankeavat lasketta
viksi myöhemmin. Kaiken ny
kytiedon valossa tuntuu edes
vastuuttomalta, että nykypäi
vän hyvinvointivaltiossa salli
taan siipien katkominen juuri
lentämään oppineilta.”
Suomessa ja muissakin län
simaissa etenevät muistisairau
det ovat suuri ja nopeasti kas
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vava kansanterveysongelma.
Suomessa ilmaantuu vuosit
tain noin 13 000 uutta muisti
sairaustapausta.
Tutkijat lähestyvät yksilöitä
kertoen riski- ja suojatekijöistä.
Jälkimmäisiä ovat muun muas
sa säännöllinen liikunta, kalan
syöminen kaksi kolme kertaa
viikossa, kahvi, henkisesti vir
kistävä tekeminen ja sosiaali
nen seurustelu sekä lepääminen.
Toinen kasvava kansansairaus
on tyypin 2 diabetes. Työnan
tajat voivat osaltaan ennaltaeh
käistä tätä sairautta edistämäl
lä vuorojärjestelmiä, jotka mi
nimoivat univajeen syntymi
sen. Tutkimusten mukaan yk
silö voi pienentää sairastumis
riskiä noudattamalla yleisiä ra
vitsemus- ja liikuntasuosituksia.
Tutkijat painottavat arkielä
män terveystiedon lukutaidon
tunnustamista kansalaistaidoksi.
Terveystieto tulisi opetussuun
nitelmiin esikoulusta ikäihmis
ten yliopistoihin saakka.
Arkikokemus kertoo, et
tä naiset ovat paljon alttiimpia
vastaanottamaan terveystietoa
ja noudattamaan ohjeita. Tutki
jat eivät pohdi, miten saada lu
kuisat vähemmän alttiit miehet
kiinnostumaan terveytensä hoi
dosta, mikä olisi mielestäni tär
keä kysymys.
Suurin terveysuhkamme vaa
tii käyttäytymismuutoksia.
”Lontoossa vuonna 2009 ko
koontuneen kansainvälisen asi
antuntijaryhmän arvion mu
kaan ilmastonmuutos on vuo
sisatamme suurin terveysuhka,
joka kohdistuu joko suoraan tai
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epäsuorasti koko maapallon vä
estöön”, toteaa professori Jouni
J.K. Jaakkola artikkelissaan.
Ulko- ja sisäilman saas
teet muodostavat jo nykyisel
lään suuren kansanterveyson
gelman, ja ilmastonmuutoksen
suorat ja epäsuorat vaikutukset
lisäävät niiden merkitystä. Kos
ka ilmastonmuutos lisää rank
kasateita, pyörremyrskyjä ja tul
via, rakennusten kosteusvauri
ot ja homeongelmat Jaakkolan
mukaan luultavasti yleistyvät
tulevaisuudessa. Ilmastonmuu
toksen haittoja voidaan ehkäis
tä varautumalla sääolojen muu
tokseen yhdyskuntasuunnitte
lussa, kaavoituksessa, rakenta
misessa ja rakennusten huollos
sa ja ylläpidossa.
Yksilötasolla ilmastonmuu
tosta voi ehkäistä esimerkiksi
pyöräilyn ja kävelyn suosimi
sella autoilun sijasta sekä lihan
syönnin vähentämisellä.
Itselleni tulee mieleen, et
tä yhteiskunta voisi tukea näitä
kansalaisten tervehdyttäviä va
lintoja eri tavoin. Lihaa pide
tään edelleen kaikkein arvoste
tuimpana ruokana, ”jota ilman
ei pärjää”. Jos työpaikkaruokai
lussa yhtenä päivänä olisi tar
jolla vain proteiinipitoista kas
visruokaa, yhä useampi oppi
si oman kokemuksensa kautta,
että elämä kokonaankin ilman
lihaa on täysin mahdollista.

Työnantajat voisivat myös
erilaisin tavoin palkita niitä,
jotka valitsevat pyörän tai jouk
koliikenteen yksityisautoilun si
jaan. Tällä hetkellähän busseis
sa kulkee lähinnä naisia, sillä
miesten itsetunto tuntuu vaati
van oman auton käyttöä. Nä
mä ovat tottumuksia, joita voi
daan yhteisöllisesti kyseenalais
taa ja muuttaa.

Asumiseen sisältyy Jaakkolan
mukaan huomattavia mahdol
lisuuksia säästää energiaa ja vä
hentää ilmastonmuutosta kiih
dyttävien kasvihuonekaasujen
päästöä: ”Suomessa hyödynne
tään maalämpöä varsin vähän
verrattuna esimerkiksi Ruot
siin, mutta kiinnostus maaläm
mön käyttöön on lisääntymäs
sä myös meillä. Maalämpöön
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siirtyminen vaatii investointeja,
joita kannattaisi tukea verohel
potuksin”, Jaakkola ehdottaa.
Suurinta terveysuhkaamme
voimme torjua lukuisin erilai
sin tavoin, ja kun teemme tätä
yhteisöllisesti, tervehdytämme
samalla myös henkistä ja fyysis
tä kansanterveyttämme.
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Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle

Kirja esittelee tutkimustietoa aiheesta kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen osa käsittelee läheisille yksityiselämässä ja lähisuhteissa koituvia haittoja. Toinen osa tarkastelee julkisissa tiloissa ja tilanteissa ilmeneviä muihin
ihmisiin kohdistuvia haittoja. Kolmas osa keskittyy yhteiskunnalle ja palvelujärjestelmälle karttuvaan institutionaaliseen haittakuormitukseen.
Artikkeleissa pohditaan myös tutkimusmenetelmien- ja asetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia. Yksilötason terveysvaikutuksiin painottunut
päihdetutkimus saa uusia haasteita, kun lähipiiri ja yhteiskunnan sosiaaliset instituutiot liitetään kuvaan mukaan.
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