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”Ihminen tarvitsee toista ihmistä ollakseen ihmi-
nen ihmiselle ja kasvaakseen itse ihmiseksi”, ki-
teyttää runoilija Tommi Taberman ihmissuhtei-
den merkityksen runossaan Pieni laulu ihmisestä. 
Vienna Setälä-Pynnönen avaa artikkelinsa teeman 
toteamalla ”sosiaaliset suhteet, tarkemmin sanot-
tuna yksilön kokemus sosiaalisista suhteista, on 
eräs terveyden ydintekijöistä”. Näkemykseen on 
helppo yhtyä sekä arkikokemukseen että tieteelli-
seen tutkimustietoon nojaten. 

Sosiaalisten suhteiden vaikutuksista terveyteen 
on kertynyt tuhatmäärin tieteellisiä julkaisuja ai-
na 1940-luvulta lähtien. Vastikään julkaistu laaja 
tutkimus osoitti aiempia tutkimuslöydöksiä täy-
dentäen, että nuorilla 12–18-vuotiailla sosiaalisten 
suhteiden vähäisyys ja sosiaalisen tuen puute oli-
vat yhtä vahingollisia terveydelle kuin liikunnan 
puute. Eläkeläisille sosiaalisten suhteiden vähäisyys 
oli diabetestakin vaarallisempaa. Läheisten ihmis-
suhteiden puute on useissa tutkimuksissa todettu 
vahvasti kuolleisuutta ennustavaksi tekijäksi (Yang 
& al. 2016).1 Lääketieteessä sairauksien syiden ja 
syntymekanismien – eli etiologian ja patogeneesin 
– tutkiminen on usein ensisijaista. Terveys ja sitä 
synnyttävät ja edistävät tekijät jäävät tutkimuksen 
marginaaliin. Salutogeneesi on monelle lääketie-
teen ja kansanterveyden tutkijalle outo käsite. So-
siaalisten suhteiden yhtymäpinnat sairaustaakkaan 
tunnetaan, mutta ihmissuhteiden tervehdyttävää 
vaikutusta ei systemaattisesti hyödynnetä.

Kansanterveystyön pääpaino on vuosikymme-
nien ajan kohdentunut terveyskäyttäytymiseen, 
erityisesti ravitsemukseen, liikuntaan ja päihtei-
den käyttöön liittyvien tottumusten muuttami-
seen. Panostuksista huolimatta lihavuudesta ja al-
koholin käytöstä aiheutuvat haitat ovat lisäänty-
neet. Miesten elinajanodote on ensimmäisen ker-
ran sitten viime sotien kääntynyt laskuun. Itsestä 
huolehtimisen ja toisista välittämisen vaaliminen 
jää kansanterveyden edistämisessä vähälle huomi-
olle. Näin siitäkin huolimatta, että vaikuttavia kei-
noja on tunnistettu ainakin pediatrian piirissä. 

Osattomuus ihmissuhteissa heijastuu tervey-
teen elämän eri vaiheissa ja on monien selittä-
mättömien oireiden, epäterveiden käyttäytymis-
tottumusten ja niistä johtuvien sairauksien sekä 
mielenterveyden häiriöiden taustalla. Ratkaisuja 
haetaan ensisijaisesti lääkkeistä ja terveyskäyttäy-

tymisen muuttamispyrkimyksistä. Vasta toissijai-
sesti – ikään kuin viimeisenä mahdollisuutena – 
apua haetaan kuuntelevasta, asiakasymmärrykseen 
pyrkivästä kokonaistilanteen hahmotuksesta, jos-
sa kohtaamisen parantava voima voidaan hyödyn-
tää potilaan toimijuuden tukemisessa.

”Sairauksien hoito Suomessa on käypää”, toteaa 
Setälä-Pynnönen. ”Käypä hoito” tarkoittaa parhaa-
seen mahdolliseen tutkimustietoon perustuvia eri 
sairaustilojen hoitosuosituksia, joilla pyritään yhte-
näistämään hoitokäytäntöjä ja karsimaan pois sel-
laiset hoidot, joista ei ole vahvaa tieteellistä näyt-
töä. Vahva näyttö tarkoittaa satunnaistetuissa ver-
tailevissa koeasetelmassa osoitettua hoidon tehoa 
eli parempaa tai ainakin yhtä hyvää hoitovaiku-
tusta vertailuryhmään verrattuna. Suurin osa ih-
missuhteiden terveysvaikutuksiin (eli sairastumis-
riskiin ja sairastumiseen) kohdistuvista tutkimuk-
sista perustuu väestö- ja kohorttitutkimuksista teh-
tyihin havaintoihin, joiden näyttöarvoa on pidet-
ty kokeellisten vertailevien tutkimusten näyttöar-
voa heikompana. Ihmissuhteiden terveysvaikutus-
ten tutkimista ei sovi kokeelliseen asetelmaan, jois-
sa vuorovaikutuksen ja muiden ”sekoittavien teki-
jöiden” osuus tutkittavaan ilmiöön pyritään satun-
naistamisella ja sokkouttamisella vakioimaan.

Arkikeskusteluissa asioiden välinen yhteys eli yh-
tä aikaa ilmeneminen tulkitaan usein ”vaikutuk-
seksi”. Sosiaalisen kanssakäymisen yhteydet tervey-
teen ovat ilmeiset, mutta yhteydet ovat monimut-
kaisia ja monensuuntaisia. Kehittyvä aivokuvanta-
minen ja geenien toiminnan tutkimusmenetelmät 
ovat avaamassa uusia tutkimusmahdollisuuksia, 
kuten Setälä-Pynnönen artikkelissaan tuo esille. 

Terveydenhuollon haasteisiin kuten psykososi-
aalisten ongelmien kumuloitumiseen ja monisai-
rastavuuteen ei ole olemassa Käypä hoito -suosi-
tusta. Epigenetiikka, joka tutkii geenien ja ym-
päristön keskinäisiä vaikutuksia ihmiselämän eri 
kehitysvaiheissa, on tuonut runsaasti tietoa var-
haisen vuorovaikutuksen, katsekontaktin ja kos-
ketuksen, hoivan ja nähdyksi ja kuulluksi tulemi-
sen sukupolvien yli ulottuvista vaikutuksista ter-
veyteen. Silti suurimmalle osalle terveydenhuollon 
etulinjan toimijoista ja päätöksentekijöistä epige-
netiikan käsite on vielä lähes tuntematon. Kiitän 
Vienna Setälä-Pynnöstä ansiokkaasta keskustelu-
avauksesta. 
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