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Miksi Eppu Normaalin 
”Murheellisten laulujen maa”?

1. Sosioekonomisten terveyserot syntyvät monimutkaisesti, 
jota emme aina muista.

2. Laulu on muistityökalu lääkärin arjessa: sairaus tai 
epäterveellinen elämäntyyli ei ole vain ns. oma valinta



Lääkäri kohtaa terveyserot päivittäin

Manderbacka K, Aalto A, Kestilä L, Muuri A, Häkkinen U. Eriarvoisuus somaattisissa terveyspalveluissa. Tutkimuksesta tiiviisti 
9/2017. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos



Mitä on sosioekonominen asema?

• Sosioekonomisella asemalla tarkoitetaan henkilön 
asemaa yhteiskunnan rakenteissa ja toiminnallisissa 
järjestelmissä. 
• Suomessa eräänlaiseksi puoliviralliseksi 

köyhyysrajaksi on vakiintunut Euroopan unionin 
suhteellinen köyhyysriskiraja (pienituloisuusraja), 
joka on 60 prosenttia väestön keskitulosta (vuonna 
2017 2500 e/kk).
• Se sisältää sekä hyvinvoinnin aineelliset 

ulottuvuudet että aineellisten voimavarojen 
hankkimiseen tarvittaviin edellytykset.



Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 637 000, 11,8 % väestöstä. 

Koko väestön kulutusyksikkökohtainen mediaanitulo oli 24 160 euroa vuonna 2016.

Pienituloisuusraja oli yhden hengen kotitaloudessa 14 500 euroa eli noin 1 210 e/kk
Lähde: Tilastokeskus www.stat.fi



Jos koko väestössä seuraavien asioiden yleisyys 
olisi sama kuin koulutetuimman väestön osan: 
(lähde: STM)

Prosenttia Henkilöä

Sepelvaltimotauteihin kuolisi vähemmän 45 % 1 385

Diabetesta sairastavien 30-74 -vuotiaiden määrä vähenisi 42 % 87 669

Alkoholikuolemat vähenisivät 50 % 1 025

Päivittäinen tupakointi 30-74 -vuotiailla vähenisi 48 % 241 377

Työkyvyttömyys osittain tai täysin katoaisi 45 % 280 825

Ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen takia 
tinkineiden määrä vähenisi

30 % 162 424



Terveydenhuollon toiminta suosii 
hyväosaista

• Sepelvaltimotoimepiteissä havaittiin vuosina 1995 - 2010 
huomattavaa, jatkuvaa ja hyvätuloisia suosivaa suhteellista 
epäoikeudenmukaisuutta 
• Korkean tulotason potilas sai todennäköisemmin 

tehokkaampaa hoitoa kuin matalamman tulotason 
verrokkinsa (ikävakiotuja).
• Suhteellinen epäoikeudenmukaisuus ei vähentynyt 1995-

2010. (Lumme S. Developing methodology of measuring socioeconomic equity in 
health care using register data. Helsingin yliopisto. Väitöskirja 2017) linkki: 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/181360



Syyttömänä syntymään, sattui hän,
Tähän maahan pohjoiseen ja kylmään

• Eurostatin käyttämän 
AROPE-indikaattorin 
mukaan vuonna 2016 
suomalaisista lapsista noin 
168 000 (15,6 %) on 
köyhyyden tai 
syrjäytymisen vaarassa. 

• Tilastokeskuksen mukaan 
vuonna 2014 joka 
kymmenes lapsi, 108 000 
lasta, kuului pienituloiseen 
perheeseen Suomessa.

https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2016/1
2/08182442/Ending-Educational-and-Child-
Poverty-in-Europe_2016.pdf



Jossa jo esi-isät, juovuksissa totta kai

Lähde: THL



Hakkasivat vaimot, lapset, jos ne kiinni sai
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Rikos- ja pakkokeinotilasto: Avio-tai avomiehen 
pahoinpitely samassa taloudessa asuva puoliso 

(nainen) 2009-2014
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Rikos- ja pakkokeinotilasto: Isän tai ottoisän 
vakivaltarikokset 0-14 -vuotiaisiin lapsiinsa 2009-

2014

Lähde: Tilastokeskus



Perinteisen miehen 
kohtalon
Halus välttää poika tuo
En koskaan osta kirvestä
Enkä koskaan viinaa juo
muuten juon talon
Lumihanki kutsuu
perhettä talvisin
Vaan ei tahdo tehdä
koskaan lailla isin

Lähde: THL



Mut kun työnvälityksestä työtä ei saa



Hälle kohtalon koura juottaa väkijuomaa



Niin Turmiolan Tommi taas herää henkiin
Ja herrojen elkeet tarttuvat renkiin
Kohti laukkaa, viina kauppaa

Hyvinvointikatsaus 2/2003: 
Valkonen ym. Sosiaaliryhmien 
väliset erot elinajanodotteessa 
kasvoivat 1990-luvun 
loppuvuosina



Sen miehen epätoivoon ajaa
Kun halla viljaa korjaa

Boehm JK, Chen Y, Williams DR, Ryff C, Kubzansky LD. Unequally Distributed Psychological
Assets: Are There Social Disparities in Optimism, Life Satisfaction, and Positive Affect? PLoS
ONE. 2015;10(2):e0118066. doi:10.1371/journal.pone.0118066.  



Keskeltä kylmän mullan hiljaa
Kylmä silmä tuijottaa
Kun kirves kohoaa

• Reaktiivisen ja hyökkäävän aggressiivisen 
käyttäytymisen vaihtelusta geneettisten 
tekijöiden osuus on 64 %
• Ympäristön osuus on 36 %. 
• Ympäristön vaikutus merkittävä
• Altistuminen aggressiiviselle ympäristölle 

vahvistaa lapsen omaa aggressiivista 
reaktiivisuutta 

• Paquin S, Lacourse E, Brendgen M, Vitaro F, Dionne G, Tremblay RE, Boivin M. Heterogeneity 
in the development of proactive and reactive aggression in childhood: Common and specific 
genetic - environmental factors. PLoS One. 2017 Dec 6;12(12):e0188730. doi: 
10.1371/journal.pone.0188730. eCollection 2017.



Keskeltä kumpujen
Mullasta maan
Isät ylpeinä katsovat poikiaan
Työttömyys, viina, kirves ja perhe
Lumihanki, poliisi ja viimeinen erhe

http://tampub.uta.fi/handle/10024/68040



Tämä tuhansien murheellisten laulujen maa
Joka tuhansiin järviin juosta saa

Leisure-time
physical activity



Katajainen kansa, jonka itsesäälin määrää
Ei mittaa järki eikä Kärki määrää



Jonka lauluissa hukkuvat elämän valttikortit
Ja kiinni pysyvät taivaan portit
Einari Epätoivosta ne kertovat

Välittäminen toimii
• Köyhällä alueella asuvat potilaat toivovat lääkäriä, joka 

ymmärtää heidän elämänsä realiteeti
• Silloin he voivat luottaa olevan osaamiseen ja 

välittämiseen. 
• Lääkärin koettu empaattisuus on yhteydessä 

vastaanoton jälkeen potilaan parempaan pystyvyyteen 
• Se ennusti potilaan käyttäytymisen myönteisiä 

muutoksia sairauden hoidossa tai elintavoissa 
kuukauden seurannassa

Mercer SW, Neumann M, Wirtz M, Fitzpatrick B, Vojt G:  General practitioner empathy, patient enablement, and 
patient-reported outcomes in primary care in an area of high socio-economic deprivation in Scotland--a pilot
prospective study using structural equation modeling.. Patient Educ Couns. 2008 Nov;73(2):240-5. doi: 
10.1016/j.pec.2008.07.022
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