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• Suomen Syöpärekisterin tutkijaryhmä on osoittanut, että 
vanhempien tulot vaikuttavat siihen, kuinka todennä-
köisesti lapsi selviää syövästä. Hyvätuloisten perheiden 
lapset selviävät todennäköisemmin kuin pienituloisten 
perheiden lapset.

• Tutkimus on rekisteritutkimus, eli se ei kerro syitä kuole-
mien taustalla. Raportissa eri alojen asiantuntijat esit-
tävät mahdollisia selityksiä siihen, mistä syöpää sairasta-
vien lasten eriarvoisuus johtuu. Raportissa ei siis esitellä 
lopullisia syitä ilmiölle, vaan asiantuntijat tarjoavat 
erilaisia näkökulmia aiheeseen.

• Haastattelemamme syöpälääkäri ja muut sairaalassa 
työskentelevät painottavat, että kaikkia syöpää sairas-
tavia lapsia hoidetaan samalla tavalla ja että kaikki 
vanhemmat, tuloista riippumatta, tekevät kaikkensa 
lapsensa eteen. Heitä tutkimuksen tulos hämmentää.

• Eriarvoisuustutkijat kertovat, että tulos noudattaa aikai-
sempia terveyseroja selvittäneitä tutkimuksia. Hyvä-
tuloiset sairastavat ylipäänsä vähemmän ja elävät 
vanhemmiksi kuin matalatuloiset. Hyvätuloisilla 
perheillä on enemmän terveysvakuutuksia, mikä saattaa 
helpottaa lääkäriin pääsyä ja nopeuttaa diagnoosin 
saamista.

• Evoluutiobiologi tarjoaa näkökulman solutasolle. 
Voimakas ja pitkäaikainen, esimerkiksi köyhyyden 
aiheuttama stressi vaikuttaa geenien ja solujen toimin-
taan. Tämä saattaa lisätä riskiä sairastua syöpään 
ja huonontaa selviämisen ennustetta. Teoria kaipaa 
kuitenkin lisätutkimusta.

• Asiantuntijalausunnoista piirtyy kuva, jonka avulla 
voimme etsiä tyhjentävämpää selitystä syöpää sairasta-
vien lasten eriarvoisuudelle. Se voi tarjota pohjan poikki-
tieteelliselle jatkotutkimukselle.

Suomessa syöpään sairastuu 

150 
lasta vuodessa.

3 000 
lasta ja nuorta on tälläkin hetkellä 

hoitojen piirissä ja seurannassa.

7 000 
 suomalaista on sairastanut  
lapsena tai nuorena syövän.

Lapsen syöpä koskettaa 
moninkertaista määrää ihmisiä: 

vanhempia, sisaruksia, isovanhempia, 
ystäviä ja kaikkia läheisiä.

Lasten yleisimmät syövät 
ovat leukemia, aivokasvain ja 

imusolmukesyöpä. Yli 80 prosenttia 
lapsista paranee pysyvästi. 
Leukemiaan sairastuneista  
yli 90 prosenttia paranee.
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Miksi hyvätuloisten lapset selviävät suuremmalla toden-
näköisyydellä syövästä kuin matalatuloisten? Kysymys 
on askarruttanut syöpää sairastavien lasten vanhempia, 
tutkijoita ja Sylvan jäseniä jo muutaman vuoden ajan. 
Se on nostanut pintaan suuria tunteita: surua, häpeää 
ja suuttumusta.

Tässä raportissa esitimme tämän kysymyksen lapsia 
hoitaville lääkäreille, sairaaloiden työntekijöille, eriarvoi-
suustutkijoille ja evoluutiobiologille. Oli odotettavissa, 
että vastaukset vaihtelevat ja että kukaan ei väitä pysty-
vänsä tyhjentävästi selittämään, miksi näin on.

Pyysimme raportin kirjoittajaksi toimittaja Anne Igna-
tiuksen. Halusimme tekijäksi kirjoittajan, joka selvittää 
kysymystä riippumattoman toimittajan näkökulmasta. 
Syynä olivat kysymyksen pintaan nostamat tunteet. 

Syöpää sairastuneiden lasten vanhemmat ovat 
keskustelleet runsaasti tutkimuksen esiintuomasta 
eriarvoisuudesta. Uskoimme, että kokeneen toimittajan 
kirjoittamana raportti pystyy avaamaan kysymystä 
selkeästi ja ymmärrettävästi. Kukaan ei halua, että 
matalatuloinen ihminen kokee syyllisyyttä tilanteestaan, 
ja siksi koimme tärkeäksi, että monisyistä ilmiötä selvite-
tään mahdollisimman monipuolisesti.

Kirjoitimme myös ruotsalaiselle professori Göran Ther-
bornille, joka on yksi maailman johtavista eriarvoisuus-
tutkijoista. Hän piti ilmiötä merkittävänä ja muistutti, 
että kytköksiä syöpäkuolleisuuden ja sosioekonomisen 
taustan välillä on löydetty myös kansainvälisesti. Tätä 
ilmiötä selittävää tutkimusta on kuitenkin vielä toistai-
seksi vähän. Tiedämme kuitenkin laajemminkin kansain-
välisten ja suomalaistenkin aineistojen pohjalta, että 
terveys ei jakaudu tasaisesti eri väestöryhmien kesken.

Therborn on julkaissut joitain vuosia sitten kirjan, jonka 
otsikko on raju: ”Eriarvoisuus tappaa” (Vastapaino 2014). 
Hän perustelee kirjansa väitettä monella tasolla, mutta 
yksi keskeisimmistä perusteluista nousee terveyden 
epätasaista jakautumista tarkasteltaessa. Esimerkiksi 
matalatuloiset ja vähän koulutetut kuolevat nuorem-
pina kuin muut. Löydös lapsikuolleisuudesta pysäyttää 
kuitenkin siksikin, etteivät lasten syövät näytä olevan 
yhteydessä elämäntapoihin. Surullista kyllä eriarvoi-
suus ulottuu laajemminkin sukupolvelta toiselle. Näiden 
faktojen valossa matalatuloisuuden ja syöpään kuollei-
suuden välinen yhteys ei ole yllätys.

Matalatuloisuuden ja lasten syöpäkuolleisuuden 
välinen yhteys perustuu viiden vuoden seurantajaksoon, 
jonka aikana ero selviytymisessä näkyy selkeästi. Raport-
tiin haastateltu lääkäri, kuntoutusohjaaja ja psykologi 
kertoivat näkevänsä hyvin vähän eroa eri väestöryhmien 
välillä ja ovat aidosti hämillään tuloksesta.

Johdanto

Tiedämme myös, että lääketieteellinen hoito on 
hyvin tarkkaan säädeltyä. Lasten syöpähoidot annetaan 
yliopistollisissa keskussairaaloissa, ja hoito seuraa proto-
kollaa. Tästä voisi päätellä, että ero selviytymisessä tulee 
näkyväksi jossain sairaalan ulkopuolella. Toinen tärkeä 
havainto, joka raportista käy ilmi, on se, miten puhumme 
selviytymisestä. Kun lapsi sairastuu syöpään, kyseessä 
on lääketieteen alaan kuuluva ilmiö. Soluissa on tapah-
tunut muutoksia, jotka ovat ilman hoitoa kuolettavia 
potilaalle. Jos hoito onnistuu, kuten se useimmiten 
tänä päivänä onnistuu, voidaan sanoa, että potilas on 
selvinnyt syövästä – näin siis solutasolla.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen. Entäpä jos 
syöpäsairaus vaikkapa uuvuttaa toisen tai molemmat 
vanhemmat? Entä jos perhettä ja läheisiä ei pystytä 
tukemaan hoitojen jälkeen ja koko perheen hyvinvointi 
kärsii entisestään? Tai entä jos syöpään sairastunut lapsi 
tulee taustasta, jossa on jo valmiiksi erilaisia ongelmia, 
esimerkiksi vakavia mielenterveysongelmia tai päihteitä, 
ja hän palaa sinne hoitojen jälkeen? 

Voidaan edelleen sanoa, että lääketieteellisessä 
mielessä syöpä on selätetty. Mutta onko potilas todella 
selvinnyt, jos hänen arkensa ja perhesuhteensa ovat 
rikkoutuneet? Lääketieteelliset hoidot kestävät 1 ½–3 
vuotta, mutta voiko selitys erolle menehtymisessä löytyä 
niistä vuosista, kun lapsi ei olekaan enää osastolla?

Tämän raportin tarkoitus on toimia keskustelunavaa-
jana ja ymmärryksen lisääjänä. Pienituloisen perheen 
lapsi kuolee syöpään todennäköisemmin kuin suuritu-
loisen perheen lapsi. Syyllisiä tähän surulliseen faktaan 
ei ole. 

Tutkimuksen avulla voimme löytää ne keinot, joilla 
uudistamme järjestelmän niin, ettei yksikään perhe jää 
yksin ja kaikki saavat oikeaan aikaan tarvitsemansa tuen. 

Antti Karjalainen ja Lassi Kurkijärvi

Terveys ei jakaudu  
tasaisesti eri väestö- 
ryhmien kesken.
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Seitsemän lasta sadasta
Vanhempien tulot vaikuttavat merkit-
tävästi siihen, kuinka todennäköisesti 
syöpään sairastunut lapsi selviää. Hyvä-
tuloisten vanhempien lapset selviävät 
syövästä todennäköisemmin kuin pieni-
tuloisten lapset. Lähdimme selvittä-
mään, mistä karmea eriarvoisuus johtuu.
Teksti Anne Ignatius

Aluksi lääkäri ja väitöskirjatutkija Anniina Kyrönlahden oli 
vaikea uskoa, että hänen tutkimuksensa tulokset ovat 
totta. Hän oli tehnyt tutkimustaan reilusti yli vuoden, 
kun hän tarkasteli ensimmäisiä tuloksia. Hän pyöritteli 
niitä kollegojensa kanssa moneen kertaan ja varmisti, 
ettei heiltä vaan ole jäänyt huomaamatta mitään, mikä 
vaikuttaa tulokseen. Mitään sellaista ei kuitenkaan 
löytynyt. Tulos oli yksiselitteinen.

Vanhempien tulot vaikuttavat merkittävästi siihen, 
miten todennäköisesti syöpään sairastunut lapsi selviää.

Laaja aineisto osoitti, että mitä enemmän vanhemmat 
ansaitsevat, sitä todennäköisemmin lapsi on elossa 
viiden vuoden kuluttua sairastumisesta. Varakkaiden 
vanhempien lapsilla on jopa 30 prosenttia pienempi riski 
kuolla syöpään kuin vähävaraisten vanhempien lapsilla.

Jos 100 lasta sairastuu syöpään ja heidän vanhem-
pansa kuuluvat korkeimpaan tuloluokkaan, viiden 
vuoden kuluttua sairastumisesta lapsista 86 on elossa.

Jos 100 lasta sairastuu syöpään ja heidän vanhem-
pansa kuuluvat matalimpaan tuloluokkaan, viiden 
vuoden kuluttua sairastumisesta lapsista 79 on elossa.

Siinä on 7 lapsen ero.
Jossain muussa, köyhemmässä tai muuten eriarvoi-

semmassa maassa tuloksen voisi ymmärtää, mutta että 
näin tapahtuu meilläkin, hyvinvointivaltio Suomessa. 
Sitä on vaikea käsittää.

Aikaisemmin, ennen väitöstyönsä aloittamista, Kyrön-
lahti ajatteli, että yhteiskuntamme olisi edes jossain 
määrin tasa-arvoinen, että ainakin kaikki pääsisivät 
hoitoon yhtä hyvin ja helposti.

”Mutta eihän se niin ole.”

Hoito on samanlaista
Anniina Kyrönlahti työskentelee Helsingissä Uudessa 
lastensairaalassa. Siellä hoidetaan vaativaa hoitoa tarvit-
sevia, esimerkiksi syöpää sairastavia lapsia. Tutkimus on 
ensimmäinen osa hänen väitöskirjaansa, jota hän tekee 
osa-aikaisesti Suomen Syöpärekisterin leivissä.

Kyrönlahti on miettinyt paljon, mistä tulokset johtuvat. 
Tutkimus on niin sanottu rekisteritutkimus. Se tarkoittaa, 
että tiedot on saatu tilastoista, ja tilastot antavat aina 
vain rajatun määrän tietoa. Ne eivät tee johtopäätöksiä. 
Sen vuoksi Kyrönlahti voi vain spekuloida.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vain syövästä johtuvia 
kuolemia. Jos kuolema johtui jostain muusta syystä, 
se rajattiin pois. Esimerkiksi mahdolliset muut vakavat 
sairaudet tai onnettomuudet eivät selitä eroja kuollei-
suudessa.

Mikä sitten selittää?
Lääkärit tekevät diagnooseja sulkemalla pois sairauksia. 
Ensimmäisenä Kyrönlahti sulkee pois sen syyn, että 
syöpää sairastavia lapsia hoidettaisiin eriarvoisesti.

Suomessa syövän hoito on maailman kärkiluokkaa. 
Kaikki syöpään sairastuneet lapset hoidetaan yliopisto-
sairaalassa.

Suomessa on viisi yliopistosairaalaa: Helsingissä, 
Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Niiden 
välillä osa hoidoista on keskitetty. Esimerkiksi kaikki 
kantasolusiirrot tehdään Helsingissä.

Muuten hoito on kaikissa sairaaloissa samanlaista. 
Lasten syöpiä hoidetaan kansainvälisten hoitoproto-
kollien mukaan, ja lääkärit ja koko hoitohenkilökunta 
tekevät muutenkin paljon yhteistyötä. Yksittäinen lääkäri 
ei siis päätä hoidosta, vaan hän seuraa tarkasti ohjeita.

Kärjistäen se on vähän niin kuin keittokirjaa lukisi, tosin 
ohjeita joudutaan toki myös soveltamaan.

Toiseksi Kyrönlahti sulkee pois sen syyn, että erot kuol-
leisuudessa johtuisivat siitä, että pienituloisten vanhem-
pien lapset eläisivät ja söisivät epäterveellisesti. Ainakin 
hän pitää sitä epätodennäköisenä, että näin suuri ero 
kuolleisuudessa selittyisi elintavoilla.

Suomessa syövän hoito  
on maailman kärkiluokkaa. 
Kaikki syöpään sairastuneet 
lapset hoidetaan yliopisto-
sairaalassa.
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Lasten syövät ovat biologisesti erilaisia kuin aikuisten 
syövät. Ei tarkalleen tiedetä, mikä lasten syövät 
aiheuttaa, mutta ei ole näyttöä siitä, että ne johtuisivat 
esimerkiksi epäterveellisistä elämäntavoista.

Yksityiseltä nopeammin hoitoon?
Kun ilmeiset syyt on suljettu pois, Kyrönlahdelle jää 
jäljelle muutamia seikkoja, jotka saattaisivat selittää 
karuja tuloksia. Yhtenä hän pitää niin sanottuja terveys-
lukutaitoja.

Terveyslukutaidoilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin 
ihminen pystyy tulkitsemaan ja ymmärtämään tervey-
teen liittyvää tietoa ja esimerkiksi lääkärin antamia 
hoito-ohjeita. Ajatus on, että jos ei ole tottunut omak-
sumaan uutta tietoa, voi olla hankala ymmärtää, mitä 
lääkäri sanoo. Myös kynnys kysyä voi olla korkeampi. 
Vähän koulutettu saattaa korkeasti koulutettua toden-
näköisemmin hyväksyä sen, että osa tiedosta menee 
ohi.

Tämä ei silti tarkoita sitä, että korkeakoulutus takaisi, 
että hoito-ohjeet menevät heti perille. Suurin osa 
ihmisistä pystyy ymmärtämään hoito-ohjeita melko 
huonosti, ja asiat pitää käydä läpi monta kertaa. Anniina 

Päivi Lähteenmäki ei ole 
koskaan huomannut, että 
pienituloiset vanhemmat 
huolehtisivat lapsestaan eri 
tavalla kuin varakkaat.

Kyrönlahden kokemuksen mukaan lääkärit kyllä yrittävät 
parhaansa, mutta turhan usein kiire painaa taustalla 
ja asioiden kertaamiselle ei välttämättä ole riittävästi 
aikaa.

Kyrönlahden tutkimus tukee sitä ajatusta, että 
terveyslukutaito saattaa vaikuttaa selviytymiseen.

Tutkimus nimittäin osoitti, että paitsi tulot myös 
vanhempien koulutus vaikuttaa siihen, kuinka todennä-
köisesti lapsi selviää syövästä.
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Anniina Kyrönlahden ja hänen tutkijakollegojensa 
tutkimus Impact of parental socioeconomic factors on 
childhood cancer mortality: a population-based registry 
study julkaistiin kesällä 2018. Se on ensimmäinen 
Suomessa tehty tutkimus siitä, miten vanhempien tulot 
ja koulutus vaikuttavat syöpään sairastuneen lapsen 
selviämiseen.

Tutkimuksen otos on kattava. Siinä ovat mukana 
kaikki 19-vuotiaat ja sitä nuoremmat, jotka ovat sairas-
tuneet syöpään Suomessa vuosina 1990–2009. Heitä oli 
yhteensä 4 437.

Lasten ja nuorten sairauksia koskevat tiedot Kyrön-
lahti ja hänen kollegansa saivat Suomen Syöpärekis-
teristä ja heidän vanhempiensa tuloja ja koulutusta 
koskevat tiedot Tilastokeskuksesta.

Kunkin lapsen vanhemmat jaettiin neljään ryhmään 
vanhempien tulojen mukaan. Molempien vanhempien 
vuosittaiset tulot laskettiin yhteen, ja summasta vähen-
nettiin verot.

Tutkimuksessa siis huomioitiin, paljonko perheellä on 
rahaa käytettävänään vuodessa. Ryhmät tutkijat jaotte-
livat näin:

1.  tuloluokka: 9 000 euroa (11 000 dollaria)
2.  tuloluokka: 18 000 euroa (22 000 dollaria)
3.  tuloluokka: 26 000 euroa (32 000 dollaria)
4.  tuloluokka: 55 000 euroa (67 000 dollaria) / vuosi

Tutkimus osoitti, että vanhempien tulot vaikuttavat 
selvästi siihen, kuinka todennäköisesti lapsi on elossa 
viiden vuoden kuluttua sairastumisesta. Jos 100 lasta 
sairastuu syöpään, viiden vuoden kuluttua heistä 86 on 
elossa, jos vanhemmat kuuluvat korkeimpaan tuloluok-
kaan. Jos vanhemmat kuuluvat matalimpaan tuloluok-
kaan, sadasta lapsesta viiden vuoden kuluttua elossa on 
79.

Myös vanhempien koulutus vaikuttaa siihen, kuinka 
todennäköisesti lapsi selviää syövästä.

Koulutuksen vaikutusta tutkijat tarkastelivat jaka-
malla vanhemmat kolmeen kategoriaan:

1.  peruskoulu tai vähemmän
2.  toinen aste (lukio tai ammatillinen koulutus)
3. kolmas aste tai enemmän (ammattikorkeakoulu  

tai yliopisto)

Selvisi, että jos 100 lasta sairastuu syöpään, viiden vuoden 
kuluttua heistä 86 on elossa, jos heidän vanhempansa 
ovat opiskelleet ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. 

Tutkimus on osa  
kolmiosaista väitöskirjaa

Jos vanhempien koulutus on jäänyt peruskouluun, viiden 
vuoden kuluttua elossa on 82 lasta sadasta.

2000-luvulla vanhempien koulutus vaikutti lasten 
selviämiseen enemmän kuin 1990-luvulla.

Tutkimuksessa ei tarkasteltu sitä, vaikuttaako se 
lapsen selviytymiseen, missä sairaalassa häntä hoide-
taan tai mikä lapsen asuinpaikka on. Se olisi ollut koko-
naan oma tutkimuskysymyksensä, jota tähän tutkimuk-
seen ei ollut mahdollista liittää.

Vastaavia tutkimuksia on tehty aikaisemmin ainakin 
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Yhdys-
valtojen tuloksia ei voi verrata Suomeen, koska siellä 
terveydenhuoltojärjestelmä on erilainen ja terveysvakuu-
tukset vaikuttavat hoitoon ja selviämiseen.

Sen sijaan muiden Pohjoismaiden tuloksia voi verrata 
Suomeen. Tulojakaumat ovat muissa Pohjoismaissa 
erilaiset, mutta elintaso on samantyyppinen.

Muissa Pohjoismaissa vanhempien tulot eivät vaikuta 
siihen, miten lapsi selviää syövästä, mutta koulutus 
vaikuttaa hieman.

Anniina Kyrönlahden tutkimus on kolmeosainen. 
Väitöskirjan toinen osa käsitteli sitä, miten vanhempien 
maahanmuuttajatausta vaikuttaa siihen, miten todennä-
köisesti lapsi selviää syövästä. Tutkimuksen nimi on Child-
hood cancer mortality and survival in immigrants: A popu-
lation-based registry study in Finland. Se julkaistiin vuonna 
2020.

Selvisi, että vanhempien maahanmuuttajatausta 
vaikuttaa lapsen selviämiseen vielä raadollisemmin kuin 
vanhempien tulot ja koulutus. Maahanmuuttajataus-
taisten vanhempien lapset kuolevat syöpään useammin 
kuin Suomessa syntyneiden, pienituloisten vanhempien 

Tutkimuksessa ovat  
mukana kaikki 19-vuotiaat 
ja sitä nuoremmat, jotka 
ovat sairas tuneet syöpään 
Suomessa vuosina  
1990–2009. 
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Korkeasti koulutettujen vanhempien lapset selviävät 
todennäköisemmin kuin vähän kouluja käyneiden. 
Koulutus ei vaikuta selviämiseen yhtä merkittävästi 
kuin tulot, mutta sekin yhteys on selvä.

Jos 100 lasta sairastuu syöpään ja heidän vanhem-
pansa ovat korkeasti koulutettuja, viiden vuoden 
kuluttua lapsista 86 on elossa.

Jos 100 lasta sairastuu syöpään ja heidän vanhem-
pansa eivät ole opiskelleet peruskoulun jälkeen, viiden 
vuoden kuluttua lapsista 82 on elossa.

Toisena mahdollisena selityksenä Kyrönlahti pitää 
sitä, että kaikki eivät pääse yhtä helposti ja nopeasti 
hoitoon. Ivalosta on pitkä matka Ouluun ja Ahven-
maalta Turkuun.

Lisäksi yksityislääkärin vastaanotolle pääsee yleensä 
nopeammin kuin terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. 
Yksityiselle menevä voi varata ajan suoraan erikoislää-
käriltä, kun taas julkisella nähdään aina ensin yleislää-
käri. Yksityislääkärin palveluita käyttävät eniten hyvin 
toimeentulevat.

Kyrönlahti pitää mahdollisena, että yksityislää-
kärin vastaanotolta pääsee nopeammin tutkimuksiin 
kuin terveyskeskuslääkärin vastaanotolta. Näin ollen 
hoitokin alkaisi nopeammin.

Eriarvoisuus ei näy osastolla
Turun yliopistollisen keskussairaalan eli Tyksin lasten-
tautien ja lasten hematologian osastonylilääkäri Päivi 
Lähteenmäki on perehtynyt Anniina Kyrönlahden tutki-
mukseen ja pitää sitä ehdottoman tärkeänä. Kuiten-
kaan sitä näkemystä hän ei jaa, että hoitoonpääsyssä 
olisi niin suuret erot, että sillä voisi selittää tutkimuksen 
esiintuomaa eriarvoisuutta.

Hän ei siis usko, että varakkaiden lapset pääsevät 
nopeammin hoitoon siksi, että he vievät oirehtivan 
lapsensa yksityislääkärin vastaanotolle.

”Ihan yhtä lailla yksityisellä kestää viikosta kolmeen, 
kun oireiden syitä selvitellään. Ani harvoin tilanne on 
sellainen, että lapsi tulee yksityisvastaanotolta saman 
tien sairaalaan.”

Lähteenmäki on erikoistunut lasten veri- ja syöpä-
tauteihin ja on hoitanut syöpään sairastuneita lapsia 
kolmisenkymmentä vuotta. Hän istuu myös Sylva ry:n 
hallituksessa. Sylva on syöpään sairastuneiden lasten, 
nuorten ja nuorten aikuisten valtakunnallinen yhdistys. 
Tämän raportin julkaisija Sylva-säätiö toimii Sylva ry:n 
alaisuudessa.

Lähteenmäki ei muista työhistoriastaan yhtään 
perhettä, joka olisi tuonut lapsensa sairaalaan liian 
myöhään. Joskus vanhemmat kysyvät, olisiko heidän 
pitänyt tuoda lapsi aikaisemmin hoitoon. Että onko 
jotain, mitä he olisivat voineet tehdä paremmin. Mutta 
ei ole.

lapset. Pienin todennäköisyys lapsella on selvitä, 
jos lapsen äiti on maahanmuuttaja.

Jos sata lasta sairastuu syöpään ja heidän 
äitinsä on syntynyt muualla kuin Suomessa, 
lapsista 68 on elossa viiden vuoden kuluttua 
sairastumisesta. Jos heidän isänsä on syntynyt 
muualla kuin Suomessa, viiden vuoden kuluttua 
elossa on 70 lasta sadasta.

Ero kantasuomalaisiin vanhempiin on siis 
huomattava. Jos lapsen molemmat vanhemmat 
ovat syntyneet Suomessa, keskimäärin 83 lasta 
sadasta on elossa viiden vuoden kuluttua sairas-
tumisesta.

Anniina Kyrönlahden mukaan geneettiset 
syyt saattavat osaltaan selittää eroa, mutta ei 
tässä mittakaavassa.

”Tutkimus on yksi osoitus siitä, että Suomessa 
maahanmuuttajien integroinnissa on epäonnis-
tuttu pahasti”, hän sanoo.

Väitöstyön kolmasosa valmistuu aikaisin-
taan vuoden 2021 lopussa. Se selvittää, millaisia 
lääketieteellisiä syitä syöpää sairastaneiden 
lasten kuolemien taustalla on.

* Impact of parental socioeconomic  
factors on childhood cancer mortality:  
A population-based registry study.
https://doi.org/10.1080/0284186X.2018.1478125
Anniina Tolkkinen, Laura Madanat-Harjuoja, 
Mervi Taskinen, Matti Rantanen, Nea Malila, 
Janne Pitkäniemi.

* Childhood cancer mortality and survival  
in immigrants: A population-based registry  
study in Finland. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/
ijc.32625
Anniina Kyrönlahti, Laura Madanat‐- 
Harjuoja, Janne Pitkäniemi, Matti Rantanen, 
Nea Malila, Mervi Taskinen.
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”Esimerkiksi leukemia antaa oireet silloin kun se 
antaa”, Lähteenmäki sanoo.

Suomessa syöpään sairastuu noin 150 lasta vuodessa. 
Lapsilla yleisin syöpä on leukemia, toiseksi yleisin on 
aivokasvain ja kolmanneksi yleisin imusolmukesyöpä. 
Yleisesti ottaen lapset selviävät syövästä hyvin. Yli 80 
prosenttia sairastuneista lapsista paranee pysyvästi, 
mutta ennuste vaihtelee diagnoosin mukaan. Leuke-
miaan sairastuneista jopa yli 90 prosenttia paranee.

Lähteenmäki on miettinyt paljon sitä, mistä Kyrön-
lahden tutkimuksen tulokset johtuvat. Asia selvästi 
hämmentää häntä.

Tutkimuksen esiintuoma eriarvoisuus ei kerta kaik-
kiaan näy hänen työssään sairaalassa. Hän ei ole 
esimerkiksi koskaan huomannut, että pienituloiset tai 
huono-osaiset vanhemmat huolehtisivat lapsestaan eri 
tavalla kuin varakkaat.

Hänen kokemuksensa on, että jos lapsi oireilee, 
jokainen vanhempi huolehtii lapsestaan ja siitä, että 
tämä saa hoitoa.

Tutkimuksen julkaisemisen jälkeen hän on kyllä kuullut 
joidenkin vanhempien soimaavan itseään lapsensa 
kohtalosta. Vanhemmat ovat olleet työttöminä, ja sitten 
tapahtuu vielä se surullisin mahdollinen eli sairastunut 
lapsi kuolee.

”Vanhemmat syyllistävät siitä itseään. Se tuntuu 
pahalta.”

Lähteenmäki on miettinyt, voiko kyse olla siitä, että 
köyhyys altistaa tietyille ilmiöille yhteiskunnassa ja siksi 
syöpää sairastaneet lapset kuolevat useammin. Tai 
voiko kyse olla siitä, että näille perheille on vain sattunut 
huonoennusteisia tauteja hieman useammin?

Siitä Lähteenmäki on varma, että raha ei ratkaise 
hoitoon pääsyä tai sen saamista. Kaikkia hoidetaan 
samalla tavalla.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
HUSin osastonylilääkäri Mervi Taskinen pitää tutkimuksen 
tuloksia hämmentävinä. Hän työskentelee Uudessa 
lastensairaalassa vuodeosasto Taikassa, jossa hoide-
taan muun muassa syöpää sairastavia lapsia. Hänkin 
painottaa sitä, että kaikki hoidetaan samalla tavalla 
samojen hoito-ohjelmien mukaan, eikä hänkään ole tois-
taiseksi keksinyt syytä siihen, mistä tulokset johtuvat.

Lähteenmäki kehottaa kysymään myös Tyksin 
kuntoutusohjaaja Kristiina Poikelan kantaa. Kuntoutus-
ohjaaja keskustelee vanhempien kanssa paljon perheen 
arkeen vaikuttavista asioista. Ehkä hän näkee tilan-
teen eri tavalla tai osaa katsoa kokonaisuutta objektiivi-
semmin kuin lääkäri.

Mutta Poikela on yhtä hämmentynyt kuin Lähteen-
mäki. Hänenkään kokemuksensa mukaan vanhempien 
asemalla ja tuloilla ei ole merkitystä hoidon ja selviytymisen 
kannalta. Eikä sillä, mitä kautta lapsi tulee sairaalaan.

Poikela on tekemisissä kaikkien Tyksissä hoidettavien 
syöpä- ja verisairauksia sairastavien lasten ja nuorten ja 
heidän vanhempiensa kanssa. Hänen työnsä on tukea 
sairastunutta ja tämän perhettä muuten kuin hoidol-
lisesti eli niin, että perheen arki sujuu ja toimeentulo 
on turvattu. Hän esimerkiksi kuuntelee huolia, kertoo, 
millaista taloudellista tukea perheellä on oikeus saada, 
ja auttaa täyttämään erilaisia, esimerkiksi kotihoidon 
tukeen vaadittavia lomakkeita. Näin vanhemmat voivat 
paremmin keskittyä huolehtimaan lapsesta, tämän sisa-
ruksista ja omasta jaksamisestaan.

Joskus sanotaan, että kun lapsi sairastuu, ensim-
mäisenä ei kannata miettiä rahaa. Poikela on eri mieltä. 
Hänestä raha-asiat pitää saada rullaamaan heti. Jos 
tulot yhtäkkiä loppuvat, ei tarvitse mennä kuin kuukausi, 
niin perhe voi olla jo tiukilla. Se koskee myös kohtuutu-
loisia perheitä. Kun lapsi sairastuu vakavasti, käytän-
nössä ainakin toinen vanhempi joutuu jäämään pois 
töistä. Hoito ei kuitenkaan Poikelan mukaan ole koskaan 
rahasta kiinni.

Suomessa on käytössä lääkekatto ja terveyden-
huollon maksukatto. Vuosiomavastuu eli lääkekatto 
tarkoittaa sitä, että jos ostaa vuodessa Kela-korvattavia 
lääkkeitä yli tietyn summan, niin lopuista lääkkeistä 
saa ylimääräisen korvauksen. Vuonna 2021 omavastuu 
vuodessa on 580 euroa. Sen ylimenevistä lääkkeistä 
täytyy maksaa 2,50 euron omavastuu, ei enempää.

Terveydenhuollon maksukatto koskee muun muassa 
sairaalahoidosta perittäviä maksuja. Vuonna 2021 se on 
683 euroa vuodessa. Sen ylimeneviä maksuja ei tarvitse 
maksaa. Alle 18-vuotiaita koskevat maksut lasketaan 
yhteen huoltajan maksujen kanssa.

Jos lääkekaton tai terveydenhuollon maksukaton 
rajat ovat liian kovat eivätkä esimerkiksi toimeentulotuen 
kriteerit täyty, Poikela auttaa etsimään muita tahoja, 
jotka auttavat taloudelliseen ahdinkoon joutuneita 
perheitä. Esimerkiksi alueellisista syöpäyhdistyksistä ja 
Syöpäsäätiön Lasten Syöpärahastosta on mahdollista 
hakea taloudellista tukea.

”Rahat järjestyvät aina jollain tavalla.”

Pienituloinen tai kukaan 
muukaan ei laiminlyö 
ohjeita tietoisesti tai 
toistuvasti.
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Vanhemmat noudattavat ohjeita hyvin
Entä mitä mieltä sairaalassa ollaan niin sanotuista 
terveyslukutaidoista? Voiko hoidon onnistuminen 
ja lapsen selviäminen olla kiinni siitä, miten hyvin 
vanhemmat ymmärtävät heille annettuja ohjeita? 
Lapsihan ei ole koko hoitoaikaa sairaalassa, vaan välillä 
hän viettää pitkiäkin jaksoja kotona. Eikö vanhemmilla 
ole silloin iso vastuu hoitaa lasta?

Päivi Lähteenmäen mukaan syöpää sairasta-
vien lasten vanhemmilla on toki uudenlaisia vastuita. 
Kuitenkin syöpäsairauden kannalta ratkaisevin hoito on 
lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastuulla.

Solunsalpaajahoidot ja varsinaiset syöpää hoitavat 
muut hoidot annetaan sairaalassa. Kotona annostel-
tavia, varsinaisia syöpälääkkeitä tarvitaan melko harvoin,  
mutta joillakin leukemiaa ja lymfoomaa sairastavilla on – 
diagnoosista riippuen – syöpähoidon kannalta keskeisiä 
ylläpitolääkityksiä, jotka annostellaan kotona.

Muuten kotona annosteltavat lääkkeet ovat tukihoi-
toja. Ne kohentavat oloa, mutta ne eivät vaikuta itse 
syöpään, esimerkiksi siihen, miten sairaus etenee.

Jos jotain yleistyksiä pitää sanoa, niin yleisesti ottaen 
Poikelan kokemus on se, että vähemmän koulutetut 
noudattavat ohjeita tarkasti eivätkä kyseenalaista niitä. 
Jos jotkut kyseenalaistavat ohjeita, niin ennemmin 
korkeasti koulutetut vanhemmat.

Mikä sitten selittää Kyrönlahden ryhmän saamia 
tuloksia, on tuhannen taalan kysymys, Lähteenmäki 
sanoo.

Syöpää sairastaneista lapsista ja nuorista noin neljä-
sosalla ilmenee myöhemmin, jo parantumisen jälkeen, 
erilaisia psykososiaalisia ongelmia. He ovat vaarassa 
esimerkiksi alkoholisoitua tai sairastua masennuk-
seen. Heille voi laueta posttraumaattinen stressireaktio, 
kun vanhat, syöpähoitojen aikaiset muistot palaavat 
mieleen.

Syöpä voi myös jättää erilaisia vaivoja ja rajoitteita. 
Ne voivat vaikuttaa siihen, pystyykö myöhemmin opis-
kelemaan ja käymään töissä. Lähteenmäki pohtii, 
voisiko tästä löytyä syy siihen, miksi vanhempien tuloerot 
vaikuttavat lapsen selviämiseen. Jos perheessä on ollut 
jo valmiiksi köyhyyttä ja sen aiheuttamia ongelmia ja 
vakava sairaus vielä lisää niitä, niin ehkä vaikutukset 
näkyvät selviämisessä. Kuitenkaan mitään selkeää syytä 
eriarvoisuuteen Lähteenmäellä ja Poikelalla ei ole antaa.

On pelkkiä arvailuja, joista he eivät ole itsekään kovin 
vakuuttuneita.

Sosiologi pitää tuloksia johdonmukaisina
Sosiologian dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
THL:n tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo on perehtynyt 
eriarvoisuuteen ja sosioekonomisiin terveyseroihin eli 
siihen, miten tulot, koulutus ja varallisuus ovat yhtey-
dessä ihmisen terveyteen.

Häntä tutkimuksen tulokset eivät yllättäneet. Hän 
pitää niitä johdonmukaisina muihin tutkimustuloksiin 
nähden. Valitettavasti.

Terveyserot myötäilevät muita sosioekonomisia eroja. 
Se tarkoittaa, että pienituloisilla on paitsi vähemmän 
rahaa myös enemmän sairauksia kuin rikkailla. Heillä on 
muita useammin esimerkiksi mielenterveysongelmia tai 
sydän- ja verisuonitauti. Heidän suunsa ja hampaansa 
ovat huonommassa kunnossa kuin muiden, ja heillä 
on suurempi riski jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. He 
kuolevat nuorempina kuin hyvätuloiset ja korkeasti 
koulutetut.

Terveyseroja on jo lapsilla, ja tavallisesti erot vain 
kasvavat iän myötä. Sairaus saattaa kolhia haavoittu-
vassa asemassa olevia erityisen kovaa, koska sairasta-
minen maksaa.

Tutkijat pyrkivät koko ajan selvittämään, missä määrin 
alempi sosioekonominen asema johtaa terveysongelmiin 
ja missä määrin terveysongelmat haittaavat työntekoa ja 
kouluttautumista, mikä taas johtaa pieniin tuloihin.

Ehkä hyvätuloiset 
vanhemmat pystyvät 
pelaamaan lapsel leen 
hieman parempaa hoitoa.

Tosin on yksi erityisen tärkeä asia, joka vanhempien 
pitää ymmärtää. Jos lapselle nousee kova kuume – 
38 astetta tai enemmän – pitää lähteä sairaalaan. 
Kuumeen kanssa ei saa jäädä odottamaan vaikka 
aamuun, vaan sairaalaan pitää lähteä heti. Kuume 
kertoo tulehduksesta, ja tulehdus voi olla syöpää sairas-
tavalle hengenvaarallinen. Syöpähoidot laskevat veriar-
voja ja heikentävät puolustuskykyä.

Lähteenmäki ei kuitenkaan ole huomannut, että 
huono-osaiset tulisivat sairaalaan tulehduksen takia 
myöhemmin kuin hyväosaiset.

Tietenkään kriisissä vastaanottokyky ei ole paras 
mahdollinen, Kristiina Poikela muistuttaa. Joskus 
hoito-ohjeet pitää toistaa moneen kertaan. Joskus voi 
tapahtua erehdyksiä, esimerkiksi joku tietty lääke on 
saatettu ottaa maidon kanssa vaikka se pitäisi ottaa 
vain veden kanssa. Mutta ne ovat väärinkäsityksiä, joita 
voi sattua kenelle tahansa. Pienituloinen tai kukaan 
muukaan ei laiminlyö ohjeita tietoisesti tai toistuvasti.
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Vaalavuo on juuri aloittanut tutkimuksen, jossa hän 
selvittää, miten lapsen sairastuminen syöpään vaikuttaa 
vanhempien työssäkäymiseen ja koko perheen tuloihin.

Se Vaalavuota hieman yllätti, että selviämisen erot 
pieni- ja suurituloisten lasten välillä ovat niin selkeät siitä 
huolimatta, että lasten syöpien hoito on hyvin kontrol-
loitua ja keskitettyä.

Tutkimusten mukaan pienituloisten perheiden lapsilla 
on ylipäänsä enemmän sairauksia kuin suurituloisten 
lapsilla. Vaalavuon mukaan se saattaa vaikuttaa myös 
syövästä selviämiseen.

– Tätä mahdollisuutta olisi ainakin syytä analysoida 
lisää, jotta toimenpiteitä osataan kohdentaa oikein eriar-
voisuusongelman ratkaisemiseksi.

Aikuisten syövistä tiedetään, että pienituloisten syövät 
diagnosoidaan myöhemmin kuin suurituloisten. Vaala-
vuon mukaan sen täytyy olla yhteydessä siihen, että 
hyväosaiset menevät herkemmin lääkäriin. Lääkäriin 
tulee lähdettyä helpommin, jos ei tarvitse lähteä päivys-
tykseen jonottamaan tai muuten odottaa pitkään, että 
saa ajan vastaanotolle. Kynnys lähteä laskee myös silloin, 
jos laskua ei tarvitse itse maksaa. Huomattava osa hyvä-
osaisista käy työterveydessä tai muuten yksityislääkärillä.

Vaalavuon mielestä sitä mahdollisuutta ei voi 
sivuuttaa, että yksityinen terveysvakuutus nopeuttaa 
hoitoonpääsyä myös silloin, kun kyse on lapsesta. Noin 
puolella lapsiperheistä on yksityinen terveysvakuutus.

Toki yksityislääkäriltä voi varata ajan ilman vakuu-
tustakin. Hinnat ovat kuitenkin kalliita. Vuonna 2020 
käynti yksityislääkärin vastaanotolla maksoi asiakkaalle 
Kela-korvauksen jälkeen keskimäärin 114 euroa.

Lisäksi yksityislääkärikäynneistä maksettavia 
Kela-korvauksia on vuosien saatossa leikattu.

Kelan tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren kertoo Kelan 
tutkimusblogissa, että vuodesta 2015 vuoteen 2016 yksi-
tyislääkärikäyntien Kela-korvaukset pienenivät noin 20 
prosentista 17 prosenttiin.

Hammashoidon Kela-korvaus pieneni 24 prosentista 
16 prosenttiin ja tutkimuksen ja hoidon korvausosuus 23 
prosentista 15 prosenttiin.

Erikoissairaanhoitoon pääsee lääkärin lähetteellä. Yksi-
tyiseltä ei välttämättä saa helpommin lähetettä erikois-

sairaanhoitoon kuin terveyskeskuksesta, mutta jos lääkä-
riin ei edes mene, niin silloin ei ainakaan saa lähetettä.

Verkostot hyödyttävät sairastuneita
Myös Maria Vaalavuo puhuu ihmisten terveyslukutai-
doista. Hänestä on mahdollista, että korkeasti koulu-
tetut ymmärtävät hoito-ohjeita paremmin ja osaavat 
lukea lapsensa terveyttä tarkemmin kuin muut.

Korkeasti koulutetut ovat ehkä tottuneempia kaiva-
maan uusia tutkimustuloksia ja saavat ehkä kuulla 
uusista lääkkeistä muita aikaisemmin. Kun he tietävät, 
että uusia lääkkeitä on olemassa, he osaavat pyytää 
niitä.

Ainakin korkeasti koulutettujen verkostoista saattaa 
olla apua silloin, kun lapsi sairastuu. Korkeasti koulutetut 
tuntevat muita korkeasti koulutettuja, ja heidän joukos-
saan voi hyvin olla lääkäreitä, mahdollisesti syöpälääkä-
reitä, joilta voi kysyä neuvoa.

”Ehkä hyvätuloiset vanhemmat pystyvät pelaamaan 
lapselleen hieman parempaa hoitoa”, Vaalavuo sanoo.

Vaalavuota kuunnellessa tekee mieli myhäillä. Jos 
on koskaan ollut huolestunut omasta tai läheisensä 
terveydestä ja ollut pontevasti lääkärin tai sairaanhoi-
tajan kanssa eri mieltä, niin tietää, että vaatimalla saa 
enemmän myös terveydenhuollossa. Vaatiminenkin 
tosin vaatii tietynlaista itsetuntoa, jota hyvä sosioeko-
nominen asema ja koulutus vahvistavat. Maallikko ei 
voi päätellä, kuinka paljon merkitystä näillä vaatimalla 
saavutetuilla eduilla on hoidon tehoamisen ja parantu-
misen kannalta, mutta ainakin on yritetty edes hieman 
enemmän.

Potilasta ei ehkä vielä lähetetäkään sairaalasta kotiin. 
Hänestä otetaan ehkä sittenkin vielä joitain kokeita, joita 
ei muuten olisi otettu. Hänen ei ehkä sittenkään tarvitse 
valita kahden hoidon välillä, vaan hän saa molemmat.

Tutkimukset puoltavat tätä havaintoa. Kaikki eivät 
välttämättä saa samanlaista hoitoa – ja nyt puhutaan 
yleisellä tasolla, ei syöpää sairastavista lapsista – vaan 
ainakin aikuisten mielenterveyspalveluiden puolelta 
tiedetään, että eniten koulutetut ohjataan hoitoon 
herkemmin kuin muut.

Voi olla, että sama ilmiö vaikuttaa jollain tavalla myös 
siinä vaiheessa, kun oireileva lapsi viedään ensimmäistä 
kertaa lääkäriin, sanoo THL:n tutkija, valtiotieteiden 
tohtori Anna-Maria Isola. Hän tutkii ylipolvista eriarvoi-
suutta ja on kuullut monia tarinoita siitä, kuinka potilas 
on kokenut vähättelyä siksi, että tämä on niin sanotusti 
huono-osainen.

”Sitä vaihtoehtoa ei voi sulkea pois, että lääkäri ottaa 
koulutettujen ja hyväosaisten vanhempien lasten oireet 
vakavammin.”

Voi myös olla, että kouluttamattomat van hemmat 
eivät vaadi apua samalla tavalla kuin koulutetut. Ehkä 

Köyhyys ja sen mukanaan 
tuomat ongelmat altistavat 
stressille. Stressi vaikuttaa 
ihmiseen monilla tavoilla.
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Jos raskaana oleva nainen kokee voimakasta, esimerkiksi 
köyhyyden aiheuttamaa psyykkistä stressiä, stressi voi 
vaikuttaa lapsen terveyteen. On mahdollista, että lapsi 
on tavallista alttiimpi sairastumaan esimerkiksi sydän- ja 
verisuonitauteihin, masennukseen tai jopa syöpään.

Lapsuudessa saatu hoiva voi kuitenkin suojata lasta. 
Se tiedetään, että rakkaus ja hoiva tukee lapsen psyyk-
kistä terveyttä ja vaikuttaa lapsen aivoihin.

Hoiva saattaa suojata lasta myös geenitasolla. 
Siitä antaa viitteitä Helsingin yliopiston evoluutiobiolo-
gian dosentti ja ekologian professori Emma Vitikaisen 
tutkimus. Hän on selvittänyt, miten hoiva vaikuttaa seep-
ramangustien poikasten kromosomeihin, tarkemmin 
ottaen telomeereihin.

Telomeeri on kromosomin osa, joka suojaa 
kromosomia kulumiselta ja ennenaikaiselta vanhene-
miselta. Kromosomin ennenaikainen vanheneminen voi 
lisätä riskiä sairastua moniin vakaviin sairauksiin.

Seepramangusti on pari kiloa painava nisäkäs. Se on 
yleinen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Kansainvälinen tutkimusryhmä on tutkinut seep-
ramangusteja Itä-Afrikassa sijaitsevassa Ugandassa 
viimeiset 20 vuotta. Vitikainen on kuulunut ryhmään 
vuodesta 2010.

Vitikainen on tarkastellut erityisesti sitä, miten sekä 
poikasena koettu että äidin stressi vaikuttaa seepraman-
gustin ikääntymiseen ja terveyteen. Vitikaisen mukaan 
tuloksia voi verrata ihmiseen.

”Mangusti ja ihminen ovat toki monella tavalla erilaisia, 
mutta niiden fysiologia on hyvin samankaltainen”, hän 
sanoo.

Seepramangustit ovat yltiösosiaalisia. Naaraat ovat 
tiineenä aina samaan aikaan, ja ne synnyttävät aina 
samana päivänä ja samaan pesään. Sen jälkeen pennut 
sekoittuvat, eikä kukaan tiedä, kuka on kellekin sukua.

Kun mangusti lähtee pesästä, se saa oman huoltajan. 
Huoltaja voi olla sattumalta oma vanhempi tai kuka 
tahansa muu mangusti. Yleensä huoltaja on uros. Se 
opettaa pienelle mangustille, kuinka maailmassa selviää.

Parhaimmat huoltajat saavat ne pennut, jotka ovat 
jo valmiiksi kookkaita eli hyväosaisia. Hyväosaisuus 
kasautuu myös mangusteilla.

Tutkimusryhmä halusi selvittää, mistä tämä johtuu. 
Voisivatko hyväosaiset mangustit olla geneettisesti 
erilaisia kuin muut?

Hoiva voi  
tasoittaa  
terveyseroja

Tämän selvittämiseksi mangusteille tehtiin koe, jossa 
mangustinaaraita kohdeltiin tietoisen eriarvoisesti. 
Kolmen vuoden ajan Emma Vitikainen ja muut tutki-
musryhmän jäsenet jakoivat jokaisen tiineenä olevan 
mangustijoukon kahteen ryhmään. Toiselle ryhmälle 
he syöttivät paistettua kananmunaa, josta mangustit 
saivat lisäravinteita. Toinen ryhmä jäi ilman.

Tutkijat seurasivat päivittäin radiopantojen avulla 
mangustien liikkeitä ja ympäristön vaihtelua, esimerkiksi 
sademääriä. He myös punnitsivat mangustit säännölli-
sesti.

Neljä kertaa vuodessa tutkijat veivät mangustit labo-
ratorioon, jossa niiltä otettiin veri- ja ulostenäytteitä. 
Verestä tarkasteltiin ikääntymisen merkkejä, kuten telo-
meerien kulumista, ja ulosteesta stressihormonien 
tasoja. Dna-näytteiden perusteella määriteltiin sukulais-
suhteita.

Hyväosaisuus kasautuu 
myös mangus teilla.

Kuten odotettavissa oli, kananmunaa saaneet, hyvä-
osaiset naaraat lihoivat enemmän ja saivat suurempia 
poikasia kuin muut. Hyväosaisten emojen poikaset 
saivat myös paljon hoivaa, ja ne kokivat vähän stressiä.

Tutkijat päättelivät, että hyväosaisilla mangustie-
moilla on enemmän voimavaroja ja aikaa hoitaa poikasia 
kuin huono-osaisilla mangusteilla.

Yllättävää oli se, että hyväosaiset mangustiemot 
eivät kuitenkaan hoivanneet eniten hyväosaisia pentuja 
vaan niitä huono-osaisia, joiden emoja ei ollut ruokittu 
kananmunalla. Eli eriarvoisuuskokeessa eniten hoivaa 
saivat huono-osaiset pennut.

Yleensä emot eivät ole pääasiallisia hoivaajia, mutta 
näyttää siltä, että tässä tutkimusasetelmassa juuri ne 
naaraat, joilla oli lisäresursseja, kohdistivat ne heikoim-
piin poikasiin.

Hyväosaisten naaraiden käytös on evoluutionäkö-
kulmasta loogista. Hyvinä aikoina kannattaa satsata 
siihen, että heikoimmatkin poikaset, jotka normaalisti 
eivät selviäisi, kasvatetaan aikuisiksi. Ne ovat ikään kuin 
varalla, jos vahvemmat pennut jostain syystä kuolevat.

Jos emo ei tiedä, kuka on kenenkin poikanen, se 
kohdistaa energiansa heikoimpiin, ainakin jos sillä on 
paljon energiaa käytettävissä. Kun menee hyvin, on 
varaa auttaa myös huonommassa asemassa olevia.

Tutkijat halusivat saada myös geneettisiä tietoja. Sitä 
varten he mittasivat mangustien telomeerit. Tulos yllätti.

Sylva Tutkimus   |   Seitsemän lasta sadasta         11



he eivät osaa yhtä hyvin sanallistaa sitä, mitä he 
tarvitsevat. Sillä taas voi olla vaikutusta ennustee-
seen.

Tämä kaikki on spekulaatiota, Isola muistuttaa. 
Mutta on hänellä asiasta omiakin kokemuksia. 
Hänen sairas lapsensa on saanut parempaa hoitoa 
vain siksi, että Isola uskalsi avata suunsa ja vaati-
malla vaati.

Isolan suvussa kulkee harvinainen verisairaus. 
Hän on viettänyt poikansa kanssa pitkiä aikoja 
Helsingin Lastenklinikan osastolla 10, jolla hoidettiin 
lasten syöpä- ja veritauteja Uuden lastensairaalan 
valmistumiseen saakka.

Kun poika tuli murrosikään, hän masentui. Isola 
keksi ottaa yhteyttä poikaa aikaisemmin hoitaneelle 
osastolle ja pyysi apua. Sieltä kerrottiin, että monilla 
osaston entisillä potilailla on ollut mielenterveyden 
häiriöitä ja että heille on oma psykiatrinen yksik-
könsä, josta Isola ei ollut aiemmin kuullut. Poika 
pääsi sinne hoitoon, mutta pian hoitosuhdetta oltiin 
katkaisemassa. Isolan piti taistella, jotta hoito jatkui.

Hoito tehosi, ja poika toipui.

Voivatko voimat loppua?
Kun lapsi sairastuu vakavasti, koko perheen elämä 
mullistuu. Se mullistuu ja järkkyy niin paljon, että 
kaikki sairastuneen lapsen vanhemmat kokevat 
traumaattista stressiä varsinkin aluksi, kertoo 
Kuopion yliopistollisen sairaalan psykologi Krista 
Koivula.

Silti jokainen käsittelee lapsen sairautta eri 
tavoin. On aivan tavallista, että siinä vaiheessa kun 
toinen vanhempi on järjestänyt mielessään kaiken 
jopa mahdollisia hautajaisia myöten, toinen ei vielä 
usko, että sairaus on totta.

Kaikki pelkäävät. He pelkäävät menettämistä, 
kuolemaa, hoitojen uusiutumista, sitä miten arjesta 
selviää ja sitä miten lapsi jaksaa.

Ajan kuluessa stressi helpottuu, mutta ei kaikkien. 
Kriisistä selviämiseen vaikuttaa se, millaisesta tilan-
teesta kriisin keskelle joutuu. Jos taustalla on trau-
moja, työttömyyttä, mielenterveysongelmia, talou-
dellista ahdinkoa tai muita vaikeita kokemuksia, 
vastoinkäymiset koetaan usein voimakkaampina 
kuin silloin, kun pohjatilanne on tasainen.

Voisiko tässä olla syy, joka osaltaan selittäisi 
tutkimuksen tulosta? Voiko vanhempi lopulta olla 
yksinkertaisesti niin poikki, ettei hän huomaa lapsen 
oireita tai pysty huolehtimaan tästä samalla tavoin 
kuin muuten huolehtisi?

Koivula ei pidä sitä todennäköisenä. Kun lapsella 
todetaan henkeä uhkaava sairaus, väsyneetkin 
vanhemmat tinkivät arjessaan muusta kuin lapsen 

Tutkijat olettivat, että hyväosaisten mangustien 
pennuilla olisi pidemmät telomeerit kuin huono-
osaisten pennuilla. Pitkät telomeerit ennustavat 
pitkää elinikää, sillä ne suojaavat kromosomia 
paremmin kuin lyhyet, ja hyväosaiset mangustit – 
kuten eläimet ja ihmiset yleensä – elävät kauemmin 
kuin huono-osaiset.

Mutta kokeessa hyväosaisten pennuilla olikin 
lyhyemmät telomeerit. Tutkijat päättelivät sen 
johtuvan siitä, että ne saivat vähemmän hoivaa kuin 
huono-osaisten pennut.

Todennäköisesti varhainen hoiva oli vaikuttanut 
telomeerien pituuteen ja näin tasannut hyvä- ja 
huono-osaisten mangustien terveyseroja.

Tuloksesta ei voi vetää yksioikoisia johtopäätöksiä 
ihmisiin ja siihen, voiko lapsena saatu hoiva pidentää 
myös ihmisten telomeerien pituutta. Emma Viti-
kainen pitää sitä kuitenkin mahdollisena.

Joka tapauksessa on selvää, että hoiva lieventää 
stressiä niin ihmisellä kuin muillakin eläimillä, ja se 
saattaa sitä kautta myös estää telomeerien ennen-
aikaista lyhenemistä varsinkin tilanteissa, joissa 
muita stressitekijöitä on vähän.

Läheiset sosiaaliset suhteet ja lapsena saatu 
hoiva saattavat vaikuttaa myös sairaudesta selviyty-
miseen, Vitikainen sanoo. Eivät yksin, mutta yhdessä 
monen muun tekijän kanssa.

Perinnöllinen alttius ja sattuma vaikuttavat selviä-
miseen. Mutta jos perheellä on paljon muita, esimer-
kiksi toimeentuloon liittyviä haasteita, ja jos vanhem-
pien ei ole mahdollista omistautua lapsen hoitoon 
niin kokonaisvaltaisesti kuin he ilman ongelmia osal-
listuisivat, sillä voi olla merkitystä lapsen fysiologiaan.

Vitikainen painottaa, että vanhempien kyky tai 
varsinkaan halu hoivata lastaan ei riipu millään 
tavalla tulotasosta. Kuitenkin pienituloisissa 
perheissä vanhempien voi olla vaikeaa tai mahdo-
tonta käyttää ylimääräistä aikaa lapsen hoitami-
seen ilman, että perheen talous romahtaa. Sillä voi 
olla vaikutuksia lapsen sairauden etenemiseen ja 
siitä paranemiseen.

”Yllättävän pienetkin lapset kantavat huolta 
perheen toimeentulosta ja vanhempien jaksami-
sesta.”

Tutkimus Ugandassa jatkuu. Seuraavassa 
vaiheessa tutkijat seuraavat eriarvoisuuskokeessa 
syntyneiden poikasten elämää aikuisena. Mangus-
teilta otetaan karvanäytteitä, joista mitataan korti-
solitasoja ja stressialttiutta.

Tavoitteena on myös seurata, miten ruokintakoe 
vaikuttaa seuraaviin mangustisukupolviin. Se auttaa 
ymmärtämään, missä määrin varhaisen stressin 
vaikutukset periytyvät sukupolvelta seuraavalle.
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sairauden hoidosta. Hän on nähnyt erittäin kuormittu-
neidenkin vanhempien tekevän kaikkensa, jotta lapsen 
sairaus tulisi hoidetuksi.

”On selvää, että mitä enemmän on kuormitusta, 
sitä vähemmän on voimavaroja. Siitä on kuitenkin pitkä 
matka siihen, että ei pysty huolehtimaan sairaasta 
lapsestaan.”

Koivula kuitenkin korostaa, että asiasta tarvittaisiin 
tutkimustietoa. Nyt päätelmiä voidaan tehdä vain koke-
musperäisen tiedon varassa.

Eriarvoisuutta tutkivien Maria Vaalavuon ja Anna-
Maria Isolan vastaus on toisenlainen. He pitävät sitä 
täysin mahdollisena, että totaalisen ylikuormittuneet 
vanhemmat eivät välttämättä pysty huolehtimaan 
lapsestaan samalla tavalla kuin hyvinvoivat vanhemmat. 
Sellaisessa tilanteessa ei välttämättä pysty havahtu-
maan lapsen oireisiin kovin varhain.

Isola kutsuu sitä fysiologiseksi jumitilaksi. Siinä 
ihmisten energia sitoutuu ahdistukseen.

”Silloin saattaa jäädä huomaamatta tärkeitä merk-
kejä, jotka kertovat lapsen terveydestä. Se on inhimil-
listä.”

Ihmisen taloudellinen tilanne vaikuttaa siihen, miten 
häneen suhtaudutaan. Monet hyvin heikossa asemassa 
olevat kokevat, että kukaan ei arvosta heitä, Isola kertoo.

”Se on yleinen ja paha kokemus. Nämä ihmiset 
tuntevat, että he eivät pysty vaikuttamaan mihinkään. 
Se lukitsee elämän.”

Isolan haastattelemat ihmiset ovat kertoneet monia 
kokemuksia eriarvoisesta kohtelusta. Eräs vanhempi 
kertoi, että hänen lapsensa mielenterveyttä ei hoideta, 
koska vanhemman lapsuus on ollut huono.

Eräs vanhempi kertoi kohtelustaan, kun hänen 
lapsensa oli sairastunut syöpään. Sairauden keskellä 
vanhempi ei jaksanut pitää kotia siistinä, eikä hänellä 
tietenkään ollut varaa palkata siivoojaa. Kun lastensuo-
jelun sosiaalityöntekijä tuli käymään, hän antoi rankkaa 
palautetta likaisesta kodista. Edes sosiaalityöntekijä ei 
pystynyt tukemaan vanhempaa vaan syyllisti tätä.

Myös Isolan kokemuksen mukaan kaikki vanhemmat 
rahatilanteesta riippumasta pyrkivät tekemään 
parhaansa lastensa hyväksi. Vain päihdevanhemmat 
laiminlyövät lapsiaan. Mutta ei tarvitse olla päihdevan-
hempi, että tilanne voi muodostua niin rankaksi, että 
lapsen oireet voivat jäädä näkemättä.

Stressi lisää sairastumisen riskiä
On ymmärrettävää, että yhteiskuntatieteilijä katsoo 
sairauteen liittyvää eriarvoisuutta eri kulmasta kuin 
terveystieteen asiantuntija. Kärjistäen: yhteiskuntatietei-
lijä näkee taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet ja niiden 
ongelmat, sairaalan työntekijä näkee potilaat, sairaudet 
ja niiden ongelmat.

Asiaa voi tarkastella myös biologian näkökulmasta.
Syksyllä 2020 Facebookin Eriarvoisuusvarasto-ryh-

mässä käytiin keskustelua siitä, mikä saattaisi selittää 
Anniina Kyrönlahden tutkimuksen esiintuomaa eriarvoi-
suutta. Helsingin yliopiston evoluutiobiologian dosentti 
ja ekologian professori Emma Vitikainen mainitsi, että 
alhaiseen tulotasoon liittyy psykososiaalista stressiä, 
joka saattaa vaikuttaa riskiin sairastua syöpään ja 
syövästä parantumiseen. Kommentti kuulosti äärim-
mäisen mielenkiintoiselta. Oli pakko ottaa yhteyttä Viti-
kaiseen ja ehdottaa haastattelua.

Evoluutiobiologian logiikka perustuu siihen, että 
ympäristö muokkaa geenejä ja niiden toimintaa luon-
nonvalinnan kautta. Luonnonvalinta suosii niitä eläimiä 
– eli myös ihmisiä –, jotka ovat parhaiten sopeutuneet 
juuri vallitseviin olosuhteisiin.

Sopeutumisella tarkoitetaan sitä, että ne yksilöt, 
joiden geenien toiminta ja fysiologia vastaavat parhaiten 
ympäristön haasteisiin, saavat eniten jälkeläisiä ja siir-
tävät siis omia geenejään tehokkaimmin seuraavaan 
sukupolveen. Näin nämä ominaisuudet yleistyvät.

Sen vuoksi myös geenien toiminta muuttuu suku-
polvien saatossa riippuen siitä, miten geenit tulkitsevat 
ympäristöä. Esimerkiksi kalat saattavat tulla sukukyp-
siksi aikaisemmin ja pienempinä, jos suurikokoisia kaloja 
kalastetaan eniten, koska silloin valinta suosii pienikokoi-
sten kalojen lisääntymistä.

Yksilöt sopeutuvat maailmaan esimerkiksi sen 
mukaan, tulkitsevatko ne maailman turvalliseksi ja sees-
teiseksi vai vaaralliseksi ja kaoottiseksi.

Ympäristö muuttaa geenisäätelyn kautta myös ihmisen 
elintoimintoja. Jotkut näistä muutoksista voivat olla niin 
sanotusti evolutiivisesti järkeviä, vaikka niistä voi olla yksit-
täisille ihmisille nyky-yhteiskunnassa jopa haittaa.

Esimerkiksi köyhissä ja hyvin stressaantuneissa 
oloissa kasvaneilla tytöillä murrosikä voi alkaa keski-
määrin muita nuorempina. Elimistö tulkitsee, että heidän 
kannattaa tulla sukukypsäksi mahdollisimman varhain, 
koska he eivät todennäköisesti elä kovin pitkään. Samaa 
tapahtuu luonnossa kasvavilla nisäkkäillä.

Se tiedetään, että köyhyys ja sen mukanaan tuomat 
ongelmat altistavat stressille. Sekin tiedetään, että 
voimakas psykofyysinen stressi vaikuttaa ihmiseen 

Pitkäaikainen taloudellinen 
niukkuus kuluttaa ihmistä, 
myös lasta.

Sylva Tutkimus   |   Seitsemän lasta sadasta         13



monilla tavoilla. Jos ihminen altistuu voimakkaalle stres-
sille, hänellä on suurempi riski sairastua vakavasti ja 
kuolla keskimääräistä nuorempana.

Köyhyyden aiheuttama stressi vaikuttaa geenien 
säätelyyn ja sitä kautta solujen vanhenemiseen. Se taas 
saa aikaan muita köyhyyteen liitettyjä ominaisuuksia, 
kuten alttiutta sairastua tiettyihin sairauksiin.

Stressi aiheuttaa esimerkiksi ennenaikaista vanhe-
nemista ja tulehdusmerkkiaineiden lisääntymistä, mikä 
aiheuttaa sisäeritysjärjestelmän häiriöitä. Se taas voi 
aiheuttaa esimerkiksi tyypin 2 diabetesta ja verenkierto-
elimistön sairauksia.

Jos stressi kestää läpi elämän, sen vaikutukset suuren-
tuvat. Eli yksi yksittäinen huono-osaisuuden kokemus ei 
lisää riskiä, mutta jos kokemuksia on paljon, ne kumuloi-
tuvat ja riski kasvaa.

”Nämä ovat hurjia juttuja”, Emma Vitikainen sanoo.
Hänkään ei yllättynyt Anniina Kyrönlahden tutki-

muksen tuloksista. Hän pitää tuloksia järkyttävinä, 
mutta ei missään nimessä yllättävinä.

”Meillä on vallalla naiivi ajattelu, että me Suomessa 
olemme tasa-arvoisia tai että on itsestä kiinni, miten 
pärjää. Mutta pitkäaikainen taloudellinen niukkuus 
kuluttaa ihmistä, myös lasta. Se vaikuttaa kaikkeen jopa 
solutasolla.”

Kyse on biologiasta. Sitä ymmärtääkseen pitää kur-
kistaa mikroskooppiin.

Löytyykö selitys kromosomin osasta?
Solun sisällä on kromosomeja. Kromosomit koostuvat 
dna-jaksoista.

Kromosomi on ikään kuin pitkä ketju, jossa on monta 
dna-jaksoa peräkkän. Dna-jaksoissa on geenejä, eli ne 
sisältävät paljon erilaista informaatiota esimerkiksi siitä, 
miltä näytämme.

Kromosomi kuluu ja rispaantuu käytössä, eli solujen 
jakautuessa, kuin kengännauha. Siksi kunkin kromosomin 
päässä on kappale dna-jaksoa, jossa ei ole informaatiota. 
Se on ikään kuin suojaava tulppa, joka estää kromosomia 
koodaavia osia kulumasta ja siten geenejä häviämästä. 
Tämän osan nimi on telomeeri.

Kun solu jakautuu esimerkiksi silloin, kun lihakset 
kasvavat tai iho uudistuu, kromosomi kahdentuu ja lyhenee. 
Mutta se osa ei lyhene, joka sisältää informaatiota. Ainoas-
taan kromosomin loppuosa eli telomeeri lyhenee.

Asiaa voi havainnollistaa ajattelemalla, että kopi-
oisi kirjaa kopiokoneella, joka jättää joka sivun lopusta 
pari riviä pois. Kirjan juonen ja kokonaisuuden kannalta 
emme tietenkään halua, että sivuilta puuttuu oleellista 
tietoa. Tilanteen voi korjata niin, että kirjoittaa joka sivun 
loppuun muutaman rivin merkityksetöntä tekstiä, vaikka 
satunnaisia kirjaimia peräkkäin. Kun kirjaa kopioi, tämä 
merkityksetön osa jää pois, mutta se ei haittaa.

Telomeeri lyhenee joka kerta, kun solu jakautuu. Mutta 
rajansa kaikella. Telomeeriä ei riitä ikuisesti, vaan lopulta 
informaatiota sisältävä osa tulee vastaan. Kun telomeeri 
on liian lyhyt, solu ei voi enää jakautua.

Silloin solu on vanhentunut, ja se siirtyy lepotilaan 
tai lopulta kuolee. Osa soluista kuitenkin hangoittelee 
vastaan eikä siirrykään lepotilaan. Ne muuttuvat kuole-
mattomiksi ja alkavat jakautua välittämättä siitä, mitä 
ihmisen elimistölle tapahtuu. 

Kuolematon voi kuulostaa tavoittelemisen arvoiselta, 
mutta kuolemattomat, hallitsemattomasti jakaantuvat 
solut aiheuttavat syöpää. Normaalisti toimiva ja oikean 
pituinen telomeeri suojaa geenejä. Se voi myös estää 
epätyypillisten, epästabiilien solujen syntyä.

Telomeerien pituus vaihtelee eri ihmisillä. Joillain telo-
meerit ovat pitkiä, joillain lyhyitä. Pitkät telomeerit ovat 
toivottavampia, koska niin kauan kuin ne voivat lyhentyä, 
ne suojaavat dna:ta ja geenejä ja osaltaan edistävät 
terveyttä. Ne esimerkiksi voivat estää syöpäsolujen 
syntymistä.

Telomeerien pituus ei määrity mielivaltaisesti, vaan 
niitä lyhentävät esimerkiksi vanheneminen, runsas alko-
holinjuominen ja psykososiaalinen stressi.

”Hurjinta on se, että telomeerit voivat alkaa lyhentyä 
ennenaikaisesti jo ennen kuin lapsi on syntynyt, koska äidin 
stressi vaikuttaa myös lapseen”, Emma Vitikainen sanoo.

Telomeerit ovat olemassa jo silloin, kun munasolu 
hedelmöittyy. Ne muotoutuvat koko ihmisen eliniän 
ajan, mutta koska prosentuaalisesti suurin osa kasvusta 
eli solunjakautumisesta tapahtuu sikiövaiheessa, myös 
telomeerien lyheneminen on tällöin nopeimmillaan.

Tuoreessa tutkimuksessa osoitetaan, että vanhem-
pien sosioekonominen asema vaikuttaa siihen, minkä 
mittaiset telomeerit lapsella on syntyessään. Köyhim-
pien perheiden lapsilla on lyhyemmät telomeerit kuin 
rikkaiden.

Todennäköisesti se johtuu siitä, että köyhyyden aiheut-
tamaa stressiä kokevan äidin elimistö erittää raskauden 
aikana tavallista enemmän kortisolia ja muita stressihor-
moneja, jotka kiihdyttävät telomeerien lyhenemistä.

Jos äidillä on paljon stressiä, sikiön telomeerit lyhe-
nevät. Silloin syntyvällä lapsella on jo valmiiksi paljon 
epästabiileja, vanhentuneita soluja.

”On mahdollista, että se huonontaa ennustetta 
sairastua syöpään ja selviytyä siitä.”

Jos äidillä on paljon stressiä, 
sikiön telomeerit lyhe nevät. 
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Ainakin aikuisilla psykofyysinen stressi lisää joidenkin 
syöpätyyppien riskiä. Esimerkiksi rintasyövän riski kasvaa, 
jos on lapsena kokenut köyhyyttä tai väkivaltaa. Stressi 
voi myös heikentää todennäköisyyttä selvitä syövästä ja 
vaikuttaa siihen, kuinka hoidot tehoavat.

Sitä ei tiettävästi ole tutkittu, lisääkö stressi myös 
lasten riskiä sairastua syöpään, mutta laaja, elokuussa 
2020 julkaistu tanskalainen tutkimus antaa viitteitä, 
että näin saattaa olla. Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 
miljoonan ihmisen lapsuudenaikaisia kokemuksia ja sitä, 
miten kokemukset vaikuttavat fyysiseen ja mielentervey-
teen, kun lapsesta kasvaa nuori ja nuori aikuinen.

Heidän joukostaan nousi esiin pieni huono-osaisten, 
vastoinkäymisiä kokeneiden riskiryhmä, johon kuului 
3 prosenttia kaikista tutkimukseen osallistuneista. He 
kuolivat 4,5 kertaa muita useammin onnettomuuksissa, 
itsemurhaan – ja syöpään.

Siitä on ristiriitaisia tuloksia, onko köyhien lapsilla 
enemmän syöpiä kuin rikkaiden lapsilla. Eri syöpätyy-
peistä on saatu erilaisia tuloksia.

Joka tapauksessa stressihormonit lyhentävät telo-
meerejä, ja se altistaa kasvaimille. Se taas saattaa 
johtua siitä, että solut, joissa on lyhyitä telomeerijaksoja, 
ovat epävakaita, ja niistä tulee helpommin epänormaa-
leja syöpäsoluja.

Evoluutiobiologit, lääkärit ja sosiologit yhteistyöhön!
Monet sosiologit kurtistavat kulmiaan, kun Emma Viti-
kainen esittäytyy ja kertoo olevansa evoluutiobiologi. 
Tiedemaailma on pitkään kiistellyt siitä, kumpi vaikuttaa 
ihmisen elämään enemmän, geenit vai ympäristö. Kun 
sosiologit ovat vihdoin saaneet muut vakuutettua, että 
ympäristö muovaa ihmistä, he eivät halua kuulla jälleen 
kerran, että kohtalomme on sinetöity geeneihin.

Vitikainen ymmärtää epäluuloisuuden. Rotuopin 
painolasti kummittelee yhä.

”Kun keskustelen sosiologien kanssa ja kerron näke-
myksiäni, he huomaavat pian, että olemme samalla 
puolella”, Vitikainen sanoo.

Joskus evoluutiobiologiaa vääristellään kammot-
tavalla tavalla. Jotkut voivat esimerkiksi väittää, että 
rikkaat ovat geneettisesti parempia kuin köyhät. Näin ei 
kuitenkaan ole. Väitteelle ei ole tieteellistä perustetta.

Nykyaikaisen evoluutiobiologian näkökulmasta koko 
jako geeneihin ja ympäristöön on merkityksetön. Kumpi-
kaan ei yksinään määrää mitään ominaisuutta.

Ympäristö muokkaa geenien vaikutusta ja toimintaa 
myös ihmisen elämän aikana. Lapsuus on tässä kaik-
kein keskeisin ajanjakso. Siksi juuri lapsuuden kokemuk-
silla on – niin ihmisellä kuin muillakin lajeilla – keskeinen 
merkitys siihen, miten yksilön geenit toimivat, ja tällä 
taas on suoria vaikutuksia aikuisiän terveyteen.

Evoluutiobiologit, sosiologit ja lääkärit työskentelevät 

kaikki omilla tonteillaan, eivätkä he välttämättä tiedä, 
mitä aidan toisella puolella tapahtuu. Vitikaisen mielestä 
se on sääli. Hänestä tutkijoiden olisi syytä alkaa tehdä 
yhteistyötä yli tieteenrajojen. Tämän raportin kysymys 
on siitä hyvä esimerkki. Jos halutaan ymmärtää, mistä 
terveyserot syntyvät ja miksi pienituloisten lapset 
kuolevat useammin syöpään kuin hyvätuloisten lapset, 
on järkevää hyödyntää eri alojen asiantuntemusta.

Voi tuntua lohduttomalta ajatella, että lapsen 
elämää säädellään joissain telomeereissä, kromosomin 
osassa, josta todennäköisesti suurin osa ihmisistä ei ole 
kuullutkaan.

Vitikaisenkin mielestä se on raadollista. Hän kuitenkin 
painottaa, että biologisia eroja voidaan korjata.

”Jos tahtoa on, evoluutiobiologian tietoja voidaan 
hyödyntää ja saada aikaan huikeita tuloksia.”

Osa eriarvoisuutta aiheuttavista ongelmista olisi 
lopulta helposti ratkaistavissa. Tukea pitäisi vain 
kohdentaa oikein. Esimerkiksi yhteiskunta voisi tukea 
heikossa asemassa olevia niin, että raskaana olevien 
ja pienten lasten vanhempien ei tarvitsisi kamppailla 
toimeentulostaan. Tämä vähentäisi paitsi inhimillistä 
kärsimystä myös terveyseroja.

Yksinkertaistaen kyse on siitä, että taloudelli-
sessa ahdingossa oleville äideille annetaan matalan 
kynnyksen tukea ja lisää rahaa.

”Jo siten voitaisiin suojella syntyvää lasta. Se vaikut-
taisi lapsen terveysriskeihin ja seuraavan sukupolven 
terveyteen.”

Ylisukupolvista eriarvoisuutta tutkiva Anna-Maria 
Isola on kuullut telomeeritutkimuksista, mutta hän ei 
ole perehtynyt aiheeseen. Hänestä telomeerien yhteyttä 
eriarvoisuuteen kannattaa ehdottomasti selvittää lisää.

Rahan antaminen eli tukien lisääminen voi hänenkin 
mielestään olla yksi ratkaisu vähentää eriarvoisuutta, 
mutta pelkästään se ei poista ongelmaa.

Syrjäytyneillä ja kovia kokeneilla on muitakin ahdis-
tuksen aiheita kuin se, että tili on tyhjä.

”Mutta pointin ymmärrän ja olen samaa mieltä”, hän 
sanoo.

Tuki edistää toipumista
Kun puhutaan vakavien sairauksien hoidosta, yleensä 
keskitytään puhumaan lääketieteellisestä hoidosta ja 
sen laadusta. Paranemiseen vaikuttavat kuitenkin myös 
muut asiat. Mielen hyvinvoinnilla ja sitä edesauttavalla 
psykososiaalisella tuella voi olla valtava vaikutus siihen, 
kuinka hyvin potilas toipuu.

Psykososiaalisella tuella tarkoitetaan tukea, jota 
esimerkiksi läheiset, vertaiset, potilasjärjestöt, sairaalat 
ja kunnat antavat. Se voi olla esimerkiksi vertaistukea 
chatissä, taideterapiaa tai keskusteluja psykologin tai 
nuoriso-ohjaajan kanssa.
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Turun yliopistollisen keskussairaalan lääkärin Päivi 
Lähteenmäen mukaan psykososiaalinen tuki on toipu-
misen kannalta aivan keskeistä. Kun lapsi sairastuu, 
tuesta hyötyvät sekä lapsi että hänen vanhempansa ja 
sisaruksensa.

Vanhempien mieliala vaikuttaa myös lapsen hyvin-
vointiin. Tyksissä hoitajat kartoittavat, millaiset tuki-
verkostot perheellä on. Jos tukiverkostot ovat vähissä, 
perheelle tarjotaan enemmän apua kuin niille, joiden on 
mahdollista saada tukea lähipiiriltään.

Joskus sairastunut lapsi tai hänen vanhempansa 
sanovat, että he eivät tarvitse tukea. Mutta varsinkin jos 
perheessä on yksi vanhempi ja useita lapsia, vanhempi 
koetetaan saada vakuuttumaan, että tuesta on hyötyä.

”Semmoista ihmistä ei ole, joka ei koskaan tarvitse 
olkapäätä. Kriisin keskellä ei tarvitse selvitä yksin”, 
Lähteenmäki sanoo.

Myös lapsen saama tuki vaikuttaa parhaimmil-
laan merkittävästi siihen, miten lapsi voi. Tuki piristää 
ja antaa lisää voimia, ja se taas mahdollistaa muuta 
elämää. Siitä saa virtaa tehdä läksyjä ja pitää yhteyttä 
kavereihin.

”On tärkeää, että lapsen normaali kehitys säilyy. 
Syöpähoidoissa oleva lapsi ei välttämättä pysty olemaan 
paljon ikätovereidensa kanssa.”

Tyksin tarjoamassa tuessa on yksi puute. Osas-
tolla ei ole omaa psykologia. Sekä Päivi Lähteenmäen 
että kuntoutusohjaaja Kristiina Poikelan mielestä olisi 
tarpeen olla.

Poikela antaa potilaille ja näiden perheille matalan 
kynnyksen tukea.

”Jollekin perheelle kuntoutusohjaaja voi olla se, jolle 
on helppo puhua asioistaan. Jollekin se voi olla hoitaja 
tai lääkäri, jollekin sairaalapappi, lastenohjaaja tai joku 
muu. Näihin kohtaamisiin pitäisi tarvittaessa kuntoutus-
ohjaajallakin olla enemmän aikaa”, Poikela sanoo.

Silti olisi hyvä, että osastolla olisi oma psykologi, joka 
poikkeaisi säännöllisesti potilaiden luona ja jonka luona 
potilaat ja heidän läheisensä voisivat spontaanistikin 
poiketa. Psykologi voisi tukea myös koko hoitotiimiä.

”Jos saisin lisää rahaa, palkkaisin meille nykytiimin 
tueksi vielä psykologin”, Lähteenmäki sanoo.

Entä voisiko tuen saaminen tai saamatta jääminen 
selittää sitä, miksi suurituloisten vanhempien lapset 
selviävät todennäköisemmin syövästä kuin pienituloisten 
vanhempien lapset? Ehkä suurituloisilla on enemmän 
voimavaroja ja rahaa hankkia lapselleen ja itselleen 
erilaista mielenterveyttä ylläpitävää tukea?

”Jos syöpä on kovin huonoennusteinen alun perin, sitä 
ei valitettavasti nykymaailman menetelmillä paranna 
pysyvästi mikään”, Lähteenmäki vastaa.

Tuen saaminen ei siis tieteellisen tiedon valossa 
muuta syövän lopullista ennustetta.

”Sen sijaan saadulla tuella voi olla iso merkitys 
pärjäämisessä ja jopa elossa pysymisessä, kun syöpä on 
parantunut.”

Potilaiden saama tuki vaihtelee
Sairaaloiden käytännöt vaihtelevat siinä, millaista 
tukea potilaat saavat. Esimeriksi Kuopion yliopistollisen 
sairaalan potilaiden käytettävissä on psykologi.

Psykologi Krista Koivula on työskennellyt Kysissä 10 
vuotta. Hänen kotiosastonsa on lasten veri- ja syöpätau-
tien osasto, mutta hän hoitaa myös muiden osastojen 
lapsia, nuoria ja heidän läheisiään.

Potilastyön lisäksi hän tekee kehittämistyötä. Hän 
esimerkiksi kouluttaa sairaanhoitajia ja lääkäreitä ja 
kertoo, millaisia asioita potilaiden ja perheiden kohtaa-
misessa on syytä huomioida. Kohtaamista opetetaan 
varsin vähän sairaalassa työskentelevien ammattilaisten 
peruskoulutuksessa, ja ehkä juuri siksi he janoavat tietoa.

Koivula esimerkiksi kertoo, miten psyykkinen reaktio 
vaikuttaa ihmiseen ja miten reaktiota voidaan lieventää. 
Moneen tilanteeseen hän antaa ihan konkreettisia 
neuvoja. Neuvo voi olla niinkin yksinkertainen kuin että 
näytteenottoa tai toimenpidettä pelkäävälle voi antaa 
pastillin suuhun. Kun ihminen säikähtää, hänen suunsa 
kuivuu. Pastilli auttaa käynnistämään syljen erityksen, 
mikä rauhoittaa kehoa ja sitä kautta myös mieltä.

Yksi tärkeä neuvo on, että kun lääkäri kertoo vaikeita 
uutisia, hänen pitää puhua myös lapselle. Osa syöpää 
sairastavista nuorista kokee, että heidät sivuutetaan, jos 
aikuiset keskustelevat keskenään  sairaudesta.

On tietenkin tärkeää, että lääkäri puhuu ymmärrettä-
västi. Tärkeää on myös luoda toivoa ja tehdä tilanteesta 
mahdollisimman turvallinen.

Eräs lääkäri kertoi vastikään Koivulalle, että hän oli 
riisunut suu-nenäsuojuksen, kun oli joutunut kertomaan 
perheelle huonoja uutisia. Hän oli kokenut, että siinä 
tilanteessa oli pakko näyttää kasvot. Se oli Koivulan 
mielestä yksinkertainen mutta hieno ele.

”Pienet asiat voivat olla hirvittävän tärkeitä, kun perhe 
myöhemmin muistelee tilannetta. Psyykkinen toipumi-
nenkin on parempaa, kun alkuvaiheesta ei ole turhia 
järkyttäviä kokemuksia.”

Intensiiviset hoitojaksot tuovat näkyviin perheiden 
erilaisia ongelmia, mutta perheet kertovat niistä myös 
oma-aloitteisesti. He ymmärtävät, että hoitohenkilö-
kunnan on hyvä olla perillä koko tilanteesta.

Myös Kysissä tukea kohdennetaan niille, jotka 
sitä eniten tarvitsevat. Mitä enemmän ongelmia on, 
sitä enemmän tukea tarjotaan koko perheelle, myös 
vanhemmille ja sisaruksille. Kysissä kokoontuu esimer-
kiksi viikoittainen vanhempien vertaistukiryhmä.

Koivulan mielestä Kysin tilanne on hyvä. Sairaala 
tukee perheitä riittävästi. Ainakin hänelle potilaat ja 
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heidän läheisensä kertovat, että he ovat tyytyväisiä 
saamaansa hoitoon ja tukeen.

”Toki tilanteet ovat äärimmäisen raskaita, eikä mikään 
tuki saa pois sitä tuskaa, mitä lapsen sairastuminen 
aiheuttaa. Helpoksi niitä tilanteita ei saa millään.”

Välitilinpäätös ja tutkimussuuntia
Asiantuntijoilla näyttää olevan erilaisia näkemyksiä siitä, 
mikä saattaa aiheuttaa eriarvoisuutta syöpää sairasta-
vien lasten välille. Se oli odotettavaa.

Kysymys on vaikea, eikä sitä ole tutkittu ainakaan 
toistaiseksi. Varmoja vastauksia ei siis ole kenellekään, 
mutta todennäköisesti syitä on monia.

Kaikki raporttia varten haastatellut ovat yhtä mieltä 
siitä, että on tärkeää saada tietää, miksi pienituloisten 
perheiden lapset kuolevat muita todennäköisemmin 
syöpään ja ennen kaikkea miten se voidaan jatkossa 
estää.

Vanhempien tulojen vaikutusta lasten syöpäkuol-
leisuuteen tutkinut Anniina Kyrönlahti on tyytyväinen, 
että tutkimus herättää keskustelua. Toki hän toivoo, että 
ongelman käsittely ei jää keskustelun tasolle vaan että 
tutkimus saa aikaan muutoksia.

Hän toivoo myös, että entistä tarkemmin selvitet-
täisiin, millaista tukea perheet toivovat. Perheille tarjot-
tavaa tukea olisi tärkeää yhdenmukaistaa, ja tuen 
saaminen pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Tällä 
hetkellä tuen saaminen voi olla perheen omasta aktiivi-
suudesta kiinni. Se on kohtuutonta. Perheen tilanne on 
äärimmäisen raskas.

Kyrönlahden toive toteutuu pian. Sylva-säätiö tekee 
vuoden 2021 aika kyselytutkimuksen, jossa vanhem-
milta ja asiantuntijoilta kysytään, millaista tukea perheet 
tarvitsevat.

Kyrönlahden väitöskirja on vielä kesken. Sen toinen 
osa käsittelee sitä, miten maahanmuuttajatausta 
näkyy syöpään sairastuneiden lasten selviämisessä. 
Tuloksista kerrotaan tämän tekstin ohessa olevassa 
tiivistelmässä.

Kolmas ja viimeinen osa valmistuu myöhemmin, 
mahdollisesti vuoden 2021 lopulla. Siinä Kyrönlahti 
tarkastelee, mitä lääketieteellisiä syitä kuolemien taus-
talla on. Yksi selvitettävistä asioista on se, onko syöpään 
kuolleilla lapsilla ollut muita enemmän tulehduksia.

”Kovin hyvin syitä ei pysty selvittämään rekisteritutki-
muksessa, mutta jotain viitteitä se antaa.”

Rekisteritutkimus ei ole täydellinen siinäkään 
mielessä, että rekisteri kertoo vain ne sairaudet, jotka 
ihmisellä on diagnosoitu. Kaikkia sairauksia ei diagno-
soida, kuten Maria Vaalavuo huomauttaa, eikä siten 
merkitä rekistereihin.

Jos rekisterissä on merkintä sairaudesta, se kertoo sen, 
että ihminen on etsinyt ja saanut apua vaivaansa – eli 

että sairaus on löydetty. Se ei kerro sairauksista, joita ei ole 
löydetty. Tämä vaara on kaikissa rekisteritutkimuksissa.

”Jos muut sairaudet ja syövän vakavuusaste diag-
nosointihetkellä eivät selitä Anniina Kyrönlahden tutki-
muksen osoittamia eroja, niin olisi todella tärkeää ja kiin-
nostavaa selvittää, että mikä sitten selittää.”

Pitääkö hän mahdollisena sitä, että rikkaiden lapset 
saavat parempaa hoitoa kuin muiden?

”Siitä ei ole evidenssiä, mutta se on mahdollista”, 
Vaalavuo vastaa.

Tutkija Anna-Maria Isola on samoilla linjoilla. Hän 
uskoo, että kaikkia syöpää sairastavia lapsia hoidetaan 
samalla tavalla, mutta ennen diagnoosia kohtelussa ja 
hoitoonpääsyssä voi olla eroa.

Hän pitää sitä mahdollisena, että lääkäri ei alitajuntai-
sesti ota huono-osaista vanhempaa ja tämän lasta yhtä 
vakavasti kuin muita potilaita. Näin ollen on mahdollista, 
että heikommassa asemassa olevien lasten syöpiä diag-
nosoidaan myöhemmin.

Ihmiset – myös hoitotyötä tekevät – tekevät toisista 
ihmisistä tulkintoja, ja nämä tulkinnat voivat vaikuttaa 
päätöksiin esimerkiksi silloin, kun päätetään, kuka 
pääsee erikoissairaanhoidon tutkimuksiin.

Psykologi Krista Koivula katsoo asiaa hoitotyötä 
tekevän näkökulmasta. Hän ei mitenkään usko, että 
lääkäri hoitaisi huono-osaisia lapsia eri tavalla kuin 
muita. Hän ei ole koskaan uransa aikana törmännyt 
moiseen, vaikka hän on työskennellyt syöpäosaston 
lisäksi monissa muissakin paikoissa, joissa lääkärit 
hoitavat lapsia, kuten perheneuvolassa ja lasten psyki-
atrisella osastolla.

”Jos lääkäri näkee, että lapsi kokee huono-osaisuutta 
ja on haavoittuvainen, niin eikö lääkäri silloin toimi 
juuri päinvastoin? Eikö ole loogista olettaa, että tuen 
tarpeessa oleva saa enemmän tukea?”

Lääkäreiden asenteita potilaisiin ei ilmeisesti ole 
tutkittu tästä näkökulmasta. Anna-Maria Isola kaipaa 
ainakin keskustelua hoitohenkilökunnan valtasuhteista.

Lääkärit, hoitajat ja muut terveydenhuollon ammat-
tilaiset, heidän esihenkilönsä, päättäjät ja syöpään 
sairastuneiden lasten vanhemmat voisivat kokoontua 
ja yhdessä miettiä, missä asioissa on ongelmia ja miten 
niitä voisi korjata.

Eikö ole loogista olettaa, 
että tuen tarpeessa oleva 
saa enemmän tukea?
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”Potilasjärjestöt voisivat olla tässä aktiivisia”, Isola 
sanoo.

Myös evoluutiobiologi Emma Vitikainen haluaisi koota 
eri alojen ihmisiä yhteen. Hänestä Anniina Kyrönlahden 
tutkimuksen jatkoksi olisi syytä tehdä laaja poikkitieteel-
linen tutkimus.

Vitikainen itse haluaisi tutkia syöpää sairastavien 
lasten hiuksista kortisolitasoja. Kortisolitasosta voidaan 
päätellä, onko lapsi altistunut voimakkaalle stressille. 
Kortisoli voidaan erottaa myös verestä ja syljestä, mutta 
niissä kortisolipitoisuudet muuttuvat nopeasti. Hiuksiin 
kortisoli keräytyy vakaasti.

Tuloksia voitaisiin verrata syövästä selviytymiseen. 
Näin saataisiin tietää, onko stressi todella yhteydessä 
siihen.

Toinen vaihtoehto on, että hän ottaisi syöpää sairas-
tavilta pienet verinäytteet ja mittaisi veren valkosolujen 
telomeerien pituudet. Sen jälkeen voisi verrata, ennus-
taako telomeerien pituus syövästä paranemista.

Tutkimus olisi helppo tehdä, ja se antaisi tarkkaa 
tietoa, mutta tutkimuksen eettinen arviointi olisi tehtävä 
huolella, Vitikainen painottaa. Aihe on hyvin sensitiivinen.

Selvää on, että jotta saadaan tietää, miksi hyvätu-
loisten vanhempien lapset selviävät syövästä muita 
todennäköisimmin, tarvitaan lisää tutkimusta. Kuitenkin 
korjausliikkeitä voi ja pitää tehdä jo ennen kuin tulokset 
valmistuvat.

Eriarvoisuutta ja tuloeroja voitaisiin torjua huomatta-
vasti tehokkaammin kuin nyt torjutaan. Jokainen päät-
täjä – ja valistunut äänestäjä – tietää, että köyhyyden 
aiheuttamat ongelmat kasautuvat ja että köyhyyden 
syihin puuttumalla ihmisten ja kokonaisten sukupolvien 
elämää voi parantaa huomattavasti.

Lopulta kuitenkin yhteiskunta, eli me kaikki, päätämme, 
mitä syöpään sairastuneille lapsille ja heitä koskevalle 
eriarvoisuudelle halutaan tehdä.
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Katso video!
Emma Vitikainen kertoo tutkimuksestaan Duodecimin juhlatilaisuudessa pitämässään  
esitelmässä. https://vimeo.com/302421754

Linkkejä tutkimuksiin:
https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/300444/rstb.2018.0114.pdf?sequence=1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28407508/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5705286/
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2765374
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30621-8/fulltext
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200819094805.htm
https://syopa-alueelliset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/sites/272/2020/12/11112739/Sylva_
tutkimus_Syopa_koskettaa_PAINOON.pdf

Kiitokset:
Anni Ojajärvi
Maria Ritola

Lähteitä ja lisätietoa
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