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AJASSA LIIKKUU

In memoriam: Jarkko Eskola 1938–2021

Ylijohtaja, psykiatrian erikois-
lääkäri Jarkko Eskola kuo-
li 17.6.2021 Helsingissä syö-
pään. Hän oli syntynyt Hel-
singissä 27.5.1938 kulttuurisu-
kuun ja avioliitto Katarina Es-
kolan (o.s. Haavio) kanssa liitti 
hänet paitsi toiseen kulttuurisu-
kuun myös kirjallisuudentutki-
joiden ja sosio logien joukkoon. 
Hänen yhteiskunnallinen kiin-
nostuksensa näkyi hänen kaikis-
sa tehtävissään. 

Jarkko valmistui lääkärik-
si vuonna 1966 ja psykiatriksi 
vuonna 1971. Samana vuonna 
Jarkko ilmoitti ystäviensä häm-
mästykseksi siirtyvänsä Lääkin-
töhallitukseen ja jättävänsä psy-
kiatrin uran. Pidetystä ja taita-
vasta lääkäristä sukeutuikin erin-
omainen hallintomies, joka osa-
si viedä pitkäjänteisesti tavoittei-
taan läpi. 

Lääkintöhallituksessa hän 
kiersi alkajaisiksi 18 silloista kes-
kusmielisairaalaa, kaksi valtion 
sairaalaa ja 39 ns. B-mielisairaa-
laa tietääkseen millainen oli mie-
lisairaanhuollon tila. Suomes-
sa oli 21 000 ihmistä mielisai-
raaloissa, liki maailmanennätys, 
ja uudistuksia tarvittiin. Jarkko 
löysi kaikupohjaa Suomen Mie-
lenterveysseuran ja Suomen Psy-
kiatriyhdistyksen hallituksessa. 
Paljon saatiin liikkeelle: ehkäise-
vän mielenterveystyön konsep-
ti ja mielenterveystutkimuksen 
ensimmäinen periaateohjelma. 

Laitoksia saneerattiin. Avohoito 
oli olematonta, Helsingissäkin 
vain yksi mielenterveystoimisto. 
Nyt mielenterveystoimistoja le-
vitettiin yli maan ja niiden hen-
kilökuntaa lisättiin jäntevästi sil-
loisten valtakunnallisten suunni-
telmien avulla.

Jarkko nimitettiin sosiaali- ja 
terveysministeriön apulaisosas-
topäällikön virkaan vuonna 
1982, ja oli luontevaa, että hä-
nestä – lääkäristä –  tuli vuon-
na 1991 sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ehkäisevän sosiaali- ja 
terveyspolitiikan osaston ensim-
mäinen ylijohtaja. 

Vuonna 1991 ministeriön al-
koholi- ja raittiusosasto lakkau-
tettiin ja Jarkko sai vastuulleen 
myös alkoholiasiat. Oman ker-
tomansa mukaan hänen puheil-
leen saapui raittiusjärjestöjen de-
legaatio mukanaan paperi, jos-
ta puuttui allekirjoitus. Hänes-
tä tuli ensimmäinen alkoholi-
asioista vastaava osastopäällikkö, 
joka ei tehnyt viran perinteises-
ti edellyttämää raittiuslupausta: 

”Eiköhän sen aika ollut jo ohi”. 
Pian tämän jälkeen alkoholi-

politiikka joutui suurten muu-
tosten keskelle, kun Suomi liit-
tyi mukaan Euroopan integraa-
tioon. Alkon aiempaa roolia ku-
vaa se, mitä tapahtui, kun sosiaa-
li- ja terveysministeriö oli muut-
tanut Oy Alko Ab:ssä valmis-
teltua alkoholilain muutosesi-
tystä. Tuohtunut viesti Alkos-

ta oli: ”Mitä te oikein luulette 
olevanne?” Rauhallisella ja mää-
rätietoisella otteella Jarkko var-
misti ensin sen, että sosiaali- ja 
terveysministeriö otti Oy Alko 
Ab:ltä päävastuun alkoholipoli-
tiikasta. Alkon pääjohtaja Ilkka 
Suominen alkoi pian tämän jäl-
keen valmistella omaa liiketalou-
dellista visiotaan, josta hän myö-
hemmin vuonna 1997 julkai-
si Aamu lehdessä kirjoituksen ot-
sikolla ”Alkoholimyynnin mo-
nopoli voidaan purkaa”. Jarkko 
katsoi asiaa puhtaasti kansanter-
veyden näkökulmasta ja vastasi 
pääministeri Paavo Lipposen tu-
kemana ministeriön vastavedos-
ta. Tarkkaan valmistelluin toi-
min ministeriö erotti alkoholi-
juomien valmistuksen eli myö-
hemmän Altia Oyj:n irti Alko 
Oy:n vähittäismyyntimonopo-
lista. Nykyisen alkoholipolitii-
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kan perusta rakennettiin näin 
noin 25 vuotta sitten eikä se ole 
juuri sen jälkeen muuttunut.

Sosiaali- ja terveysministe-
riön kymmenvuotinen itsemur-
hien ehkäisyohjelma haastoi Jar-
kon  johdolla menestyksellisesti 
mukaan kirkon, koulun, median 
ja armeijan riisuen itsemurhilta 
häpeän ja salaisuuden stigman. 
EU:n jäsenyys loi Jarkolle mah-
dollisuuden viedä mielenterveys-
kysymykset EU:n agendalle Suo-
men ensimmäisellä puheenjoh-
tajuuskaudella. Tämä oli merkit-
tävä onnistuminen, sillä seuraa-
vat puheenjohtajamaat tarttuivat 
asiaan ja vuosikymmenen sisällä 
EU:lle oli luotu oma mielenter-
veysstrategia.

Kun näki Jarkon kansainväli-
sissä tehtävissä, ymmärsi, mille 
maiden väliset suhteet parhaim-
millaan rakentuvat. Kyse ei ole 
kalseasta edustuksellisuudes-
ta, vaan oman osaamisen ja per-
soonallisuuden käytöstä yhteis-
ten tavoitteiden hyväksi. Jarkko 
loi ympärilleen analyyttisen kes-
kustelun kultivoidun ilmapiirin 
ja voitti monesti puolelleen epä-
röijät. Pohjoismainen yhteistyö 
antoi voimaa. Opinnot 1970-lu-
vulla London School of Hygiene 

and Tropical Medicine -laitok-
sessa loivat kontaktiverkoston 
pohjan. Maailman Terveysjärjes-
tö WHO oli hänen ensisijainen 
areenansa, ja tämä ura huipen-
tui 2000-luvun alussa WHO:n 
Euroopan alueen pysyvän hal-
lintokomitean puheenjohtajan 
tehtävään. Jarkon kansainvälis-
tä merkitystä osoitti kauniilla 
tavalla WHO:n varapääjohtaja 
Zsuzsanna Jakabin ja lukuisien 
WHO-ystävien valkea kukka-
seppele hautajaisissa.

Jarkon laaja-alainen ja syvälli-
nen ymmärrys niin terveyspoli-
tiikasta kuin sosiaalipolitiikasta 
ilmeni hänen pyrkimyksissään 
vahvistaa ehkäisevää näkökul-
maa toiminnan kaikilla tasoilla. 
Hän tuki aktiivisesti ehkäisevän 
ja edistävän politiikan saamista 
vahvemmin näkyville sekä kan-
sainvälisillä foorumeilla että Eu-
roopan unionin agendalle. Jar-
kolle oli luonteenomaista näh-
dä paikalliset ja kansalliset kysy-
mykset osana eurooppalaista ja 
kansainvälistä kehitystä. Hänen 
johdollaan käynnistettiin eh-
käisevän sosiaalipolitiikan kun-
taprojekti, jolla luotiin malleja 
ja pohjaa paikallisen politiikan 
uusille näkökulmille. Paikalliset 

kokemukset vaativat kansallisen 
strategian kirkastamista, ja niin-
pä Jarkon johdolla laadittiin eh-
käisevän sosiaali- ja terveyspoli-
tiikan kansallinen strategia.

Valtioneuvosto ja ministerit 
vaihtuvat ja näkökulmat ja pai-
notukset muuttuvat, mutta vii-
saat hallintomiehet ja -naiset 
luovat vakautta ja jatkuvuutta ja 
auttavat näkemään kauemmas 
perspektiiviin. Jarkon pohdiske-
leva tyyli houkutteli keskustele-
maan sosiaali- ja terveyspolitii-
kan periaatteellisista kysymyksis-
tä. Tämä oli tärkeätä myös eh-
käisevän ja edistävän näkökul-
man kehittämisessä.

Jarkko oli Alkoholi politiikka-
lehden vankka kannattaja ja tu-
ki sen jatkamista Yhteiskunta
politiikka-nimisenä. YP:ssä on 
nähtykin runsaasti Jarkon ky-
nästä lähteneitä kirja-arvostelu-
ja, esseitä ja kannanottoja. Jääm-
me kaipaamaan Jarkon rauhal-
lista, kuuntelevaa ja analyyttista 
suurta persoonaa. 

Vappu Taipale
Reijo Väärälä
Ismo Tuominen


	_Hlk49778105
	_Hlk31271518
	_Hlk49948187
	_Hlk61505776
	_Hlk34998699
	_Hlk30769898
	_Hlk61552161
	_Hlk61618770
	_Hlk61618731
	PÄÄKIRJOITUS
	Sosiaalipolitiikan peruskysymysten äärellä 
	Artikkelit
	Huolta, ärsyyntymistä, pelkoa ja ahdistusta
	Ikääntyvien kielteiset tunteet digitalisaatiossa
	Alueellinen yhdenvertaisuus maakunnallistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa
	Pakollisen tunnistautumisen tuomat vastuut ja uhat arpajaislain lakimuutosesitykseen annetuissa lausunnoissa 
	Kiertotalouden kestävyyslupaukset
	Espoon, Lahden, Tampereen ja Turun kaupunkistrategioiden vertailu
	Erityistä tukea tarvitsevat päihteitä ongelmallisesti käyttävät asiakkaat sosiaalityöntekijöiden tulkinnoissa
	Analyysit
	Sosiaaliturvajärjestelmä ei tue kulttuurialan itsensätyöllistäjiä
	Paperittomat maahanmuuttajat terveydenhuollossa Suomessa
	Transformatiivinen innovaatiopolitiikka 
	Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan uusi
	paradigma
	Avaukset
	Korkeakoulupolitiikan ja politiikanteon nykytilasta
	Hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisen välietappi vai jotain aivan muuta?
	Kolme periaatetta rekisteritutkimuksen eettisen kestävyyden arviointiin
	Tarvitsemme monipuolista tutkimusta palveluista rahapeliongelmaan
	Ajassa liikkuu
	In memoriam: Jarkko Eskola 1938–2021
	Työn loppu?
	Neljäs sektori kaupunkiaktivismina
	Rasismi ja syrjintä Suomessa
	Yhteiskuntatutkimuksen monitoimimies

