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SOS IAAL I- 
LÄÄKET I E TEELL INEN 

A IKAKAUSLEHT I 

P ä ä k i r j o i t u s

4/2019
5 6 .  vu o s ik e rta

Ilmastokriisi ja kansanterveys  
 – on tekojen aika
Äskettäin julkaistun The Lancet Countdown -ra-
portin (Watts ym. 2019) mukaan ilmastomuutos, 
tai oikeammin ilmastokriisi, on valtava uhka tule-
ville sukupolville. Huomattava osa uhista liittyy 
ihmisten terveyteen. Esimerkiksi lapsikuolleisuu-
den, aliravitsemuksen ja luonnonkatastrofien ai-
heuttamien vammojen ja terveysongelmien odote-
taan lisääntyvän, ilmansaasteiden aiheuttamien 
sairauksien yleistyvän ja erityisesti ikäihmisiä 
koettelevat yleistyvät ja pitkittyvät lämpöaallot. 
Raskaimmin ilmastokriisin terveysvaikutukset 
osuvat alemman tulotason maihin ja varsinkin 
trooppiselle sekä subtrooppiselle ilmastovyöhyk-
keelle. Onko suomalaisilla siis varaa ajatella, että 
Lancet Countdown -raportin esittämä synkkä en-
nuste ilmastokriisin terveysvaikutuksista ei koske 
meitä? Vastaus on yksinkertainen: ei ole.

Suomessa ilmastonmuutoksen hillitseminen 
on ollut laajasti esillä julkisessa keskustelussa 
ja myös tieteellisen tutkimuksen yksi keskeinen 
painopistealue. Mutta miten  ilmastonmuutoksen 
seurauksiin ja etenkin terveysvaikutuksiin on 
Suomessa varauduttu? Tutkimusprofessori Elina 
Hemminki toteaa tässä teemanumerossa (s. 353–
356), ettei ilmastonmuutos ole ollut riittävästi 
esillä terveyden ja terveydenhuollon näkökul-
masta. Terveydenhuollon varautumista on tois-
taiseksi ajateltu lähinnä ilmaston lämpenemisen 
suorien vaikutusten osalta. Epäsuorista eli hei-
jastevaikutuksista on tehty vain hajahuomioita 
ja niiden vaikutukset palvelujärjestelmään ovat 
tyystin kartoittamatta. Näin ollen varautumi-
nenkin on heikoissa kantimissa.

On ensiarvoisen tärkeää oivaltaa, että ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset eivät rajoitu säätilan 
lämpenemiseen ja sen suoriin fyysisiin ja biologi-
siin terveysvaikutuksiin, vaan vaikutukset ilme-
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nevät usein epäsuorasti yhteiskunnallisten muu-
tosten kautta. Terveydenhuollon infrastruktuuri 
on riippuvainen yhteiskunnan kokonaisuuden 
toimivuudesta, kuten ruoka-, vesi- ja jätehuollos-
ta, logistiikasta, energiahuollosta sekä digitaali-
sesta infrastruktuurista. Talouden ja elinkeinora-
kenteen muutoksen myötä sosiaaliset olosuhteet 
saattavat muuttua ja esimerkiksi ilmastopako-
laisuus ja -konfliktit lisääntyä. Näin ollen myös 
terveydenhuoltojärjestelmän rakenteeseen ja toi  - 
minnan sisältöihin voi kohdistua uudenlaista ky-
syntää tai painetta. Myös väestön terveystarpeet 
ja yhteiskunnan mahdollisuus ja halukkuus vas-
tata niihin voivat muuttua.

Tässä teemanumerossa nousevat vahvasti esil - 
le kansanterveyttä ekologiseen ja yhteiskunta-
tieteelliseen ajatteluun integroivat näkökulmat. 
Katja Kuukka, Annastiina Lehtonen ja Jutta 
Pulkki hahmottelevat aiemmin käytettyjen ja toi-
siaan leikkaavien, ekologisesti terveyteen orien- 
toituvien käsitteiden pohjalta  suuntaviivoja uu - 
delle ekososiaaliselle terveysparadigmalle (s. 306– 
317). Ekososiaalinen näkökulma tunnetaan Suo - 
messa jo esimerkiksi sosiaalityön ja sosiaalipoli-
tiikan tutkimuksessa sekä kasvatustieteissä. Täl-
lainen ajattelu yhdistelee tieteen perinteisiä para-
digmaattisia ajattelutapoja ja ehkäisee samalla 
tieteen liiallista ”siiloutumista” ja tieteenalojen 
turhan jäykkää sektoroitumista.  Monitieteisyyttä 
korostava ekososiaalisen kansanterveyden käsite 
on tervetullut apuväline ilmastokriisin seurauk-
sena kansanterveyteen ja terveydenhuoltoon 
kohdistuvien haasteiden ymmärtämiseksi ja rat-
kaisemiseksi.

Suomessa ruoan osuus kulutuksen ilmasto-
vaikutuksista on asumisen jälkeen toiseksi  suurin: 
liikennekään ei yllä samalle tasolle (Luonnonva-
rakeskus 2019). Ekologinen kansanterveys on 
myös kestävän ruokapolitiikan avainkäsite. Sen 
mukaan ruoka nähdään inhimillisten, sosiaalis-
ten ja planetaaristen suhteiden leikkauspisteenä. 
Ekologinen kansanterveys pyrkii ymmärtämään 
ruoan terveysvaikutuksia huomioimalla mate-
riaalisten ja biologisten/fysiologisten tekijöiden 
ohella ihmisten ja yhteisöjen sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen. Väestön terveyden edistäminen 
pitäisi toteuttaa niin, että samalla hallitaan ra-
vinnon tuotannon ja kulutuksen ympäristövai-
kutuksia. Näin voidaan saavuttaa ekologisesti, 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja inhimillisesti kestä-
vä kansanterveys (Lang ym. 2009), mikä myös 

yhdistää useimpia YK:n kestävän kehityksen ta-
voitteita. Ympäristön ja terveyden yhteinen nä-
kökulma on mahdollista saavuttaa (Willett ym. 
2019). Suuri haaste on kuitenkin se, miten nämä 
tavoitteet voidaan samanarvoisesti saavuttaa ih-
misryhmillä ja kansoilla, joiden tulo- ja koulu-
tustaso sekä maantieteellinen sijainti vaihtelevat. 
Tässä keskeinen kysymys onkin, miten samanai-
kaisesti huomioidaan globaalit tavoitteet ja pai-
kalliset ratkaisut. 

Suomessa pohjoismainen yhteistyö on muo-
dostanut hyvän pohjan terveellisen ja kestävän 
ruokavalion vahvistamiselle (Meltzer ym. 2019). 
Jo nykyisin voimassa olevien ravitsemussuositus-
ten tavoitteena oli terveyttä edistävä ruokavalio, 
joka on samalla myös ympäristön kannalta mah-
dollisimman kestävä. Luonnonvarakeskuksen ja 
Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman Policy 
Briefin mukaan nykysuositukset täyttävällä ruo-
kavaliomuutoksella voidaan parhaimmillaan vä - 
hentää ruokavalion ilmastovaikutuksia noin 
40 prosenttia (Saarinen ym. 2019). 

Pohjoismainen asiantuntijatyö yhteisten ravit-
semussuositusten uudistamiseksi vuodelle 2022 
on jo alkanut. Suositusten uudistamistyössä kes-
tävyysnäkökulmaa päivitetään ja  vahvistetaan.  
Sirpa Sarlio kuvaa tässä teemanumerossa,  miten 
terveellisen ja kestävän ruokavalion  merkitystä 
suosituksissa voidaan vahvistaa  ottamalla mu-
kaan konkreettisia päästötavoitteita tai suosi-
tuksia julkisista hankinnoista (s. 318–326). Yh - 
teistyö on tärkeää myös ruokavalioiden ympä-
ristövaikutusten arvioinnissa, epäterveellisten 
elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamisessa, 
lainsäädännön kehittämisessä sekä tuotannon ja 
kuluttamisen suuntaamisessa kohti terveellisem-
pää ja ekologisempaa ruokajärjestelmää.

Pelkkä tieto ja järkisyihin vetoaminen  eivät 
riitä muutoksen aikaan saamiseen. Nykyti lan-
teen kestämättömyydestä kertovat synkät tule-
vai suudenkuvat ovat osin ahdistavia ja jopa la - 
maannuttavia. Kuluvan vuosikymmenen kuului-
sat ajattelijat, historioitsija Yuval Noah Harari 
ja kansainvälisen terveydenhuollon edesmennyt 
professori Hans Rosling, tarjoavat samansuun-
taisia näkymiä: ilmastonmuutos ja absoluuttinen 
köyhyys ovat todellisia uhkia, mutta niiden tor-
juminen on mahdollista kansainvälisellä yhteis-
työllä. 

Hämmentävä nykytilanne vaatiikin ensisijai-
sesti itsekeskeisen ajattelumme haastamista ja 
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pakottaa meitä tarkastelemaan myös henkilö-
kohtaisia valintojamme. Mistä olemme valmiita 
luopumaan yhteisen hyvän vuoksi?  Vaalivuosi on 
osoittanut, että suuri osa kansalaisista ja päät-
täjistä on ainakin ilmoittanut olevansa  valmis 
ilmastotekoihin ja haluaa toimenpiteitä ekologi-
sen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yksilöiden tahto 
muuttua ei kuitenkaan riitä, eikä aina edes johda 
todelliseen muutokseen. Myös maailman ympä-
rillämme on muututtava siten, että yksilöiden 
toiminta muuttuu ilman suurempaa huomiota. 
Ekologinen jälleenrakennus edellyttääkin kansal-
lisia ja kansainvälisiä ohjaustoimenpiteitä. Mei- 
 dän tutkijoiden tehtävänä on varmistaa, että tut-
kittua tietoa ja näyttöön pohjautuvia toiminta-
malleja on tarjolla sekä yksilön valintojen että 
yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.  
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