
 

Terveydenhuolto 1800-luvulla Suomessa  

✓ lääkärien koulutus Helsingin Aleksanterin yliopistossa 

1828–1918 

✓ lääkäriksi valmistuvia oli Helsingin yliopiston 

alkuaikoina varsin vähän, vain 2–3 vuodessa 

✓ piirilääkärien keskeisenä tehtävänä oli nyt 

terveydenhoidon yleinen valvonta, johon sisältyi 

lääkäreiden, sairaaloiden, apteekkien, rokotustoiminnan, 

mielisairaiden hoidon ja kätilötoiminnan valvonta. 

✓ viimeinen piirilääkärin virka perustettiin 1883, jolloin 

kunnanlääkärijärjestelmä oli jo käynnistymässä 

✓ lääkärinavun saaminen vaikeaa 

✓ hoitotoimenpiteitä suorittivat: parturit, välskärit, 

lukkarit, sotilaslääkärit ja kätilöt 

✓ sairaaloita oli vähän 

✓ hygienia oli huono 

✓ ravitsemus puutteellista 

✓ tartuntataudit olivat yleisiä (tuberkuloosi) 

✓ lapsikuolleisuus oli suuri 

✓ väestö asui hajanaisesti maaseudulla ja kaupungistuminen 

alkoi  

 
 
 
 

Terveydenhuolto 1900-luvulla Suomessa 

✓ terveydenhuollon kehitystä hidastivat I ja II Maailmansota 

sekäpula-aika 

✓ lääkäreiden lukumäärä lisääntyi  

✓ perustettiin keskussairaaloita, jossa useimmat 

lääketieteen alat ovat edustettuina 

✓ laki terveyssisarista, kätilöistä, sekä äitiys- ja lasten 

neuvoloista  

✓ kunnallisten terveyssisarten määrä lähti kasvuun 1940-

luvulla 

✓ lapsikuolleisuus pieneni 

Lähde: Suomen malli.Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle.  Sosiaali- 
ja terveysministeriö. 
ttps://www.pori.fi/material/attachments/viestinta/E6OWlQAMb/Maija_Kytta_Pori_20_5_201
4.pdf. 
  



 

Suomalaisten terveys 2000-luvulla 
 

✓ Suomalaisten terveydentila on parantunut 2000-luvulla.  

✓ Suomalaisten eliniän odote on vajaassa sadassa vuodessa 

pidentynyt noin 25 vuodella. Miesten elinajanodote on 76 

vuotta, naisten 82 vuotta. 

✓ Väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot sen 

sijaan ovat pysyneet ennallaan tai jopa hieman kasvaneet. 

Erot näkyvät sosioekonomisten ryhmien, alueiden ja 

sukupuolten välillä kuolleisuudessa, sairastavuudessa, 

toimintakyvyssä ja koetussa terveydentilassa. 

✓ Väestörakenteessa suurin muutos on ikääntyminen. 

✓ Useat perinteiset kansantaudit ovat vähentyneet, mutta 

tilalle on tullut uudentyyppisiä terveysongelmia. 

✓ Elintapoihin liittyvät sairaudet lisääntyvät. 

✓ Mielenterveyden häiriöt ja päihteiden käyttö on 

lisääntynyt. 

✓ Suomalaisten yleisin kansantauti on diabetes, jota 

sairastaa yli puoli miljoonaa suomalaista. 

✓ Syöpään sairastuneiden määrä on hieman kasvanut, mutta 

sairauden ennuste on jatkuvasti 

✓ Alkoholin kulutus on kasvanut vuoden 2004 veronalennuksen 

ja tuontirajojen poistamisen jälkeen, minkä vuoksi 

alkoholista aiheutuvat haitat ja kuolemat ovat yleistyneet 

✓ Lähivuosina Suomen terveydenhuolto uudistetaan 

kokonaisuudessaan vastaamaan 2000-luvun terveyden ja 

hyvinvoinnin haasteita. Uudistuksilla halutaan varmistaa 

tulevaisuuden kannalta riittävän vahvat ja elinvoimaiset 

kunnat, jotta väestölle voidaan tarjota yhdenvertaisia ja 

laadukkaita palveluja koko maassa. 

✓ Terveyspalveluilla voidaan parantaa väestön terveyttä. 

Siihen vaikuttavat huomattavan paljon myös monet muut 

tekijät, kuten elin- ja työolosuhteet, koulutus, 

toimeentulo ja elintavat, elinympäristö ja kulttuuri, 

terveyskäyttäytyminen sekä osallisuus ja yhteisöllisyys. 

Vaikuttamalla näihin tekijöihin voidaan parantaa 

merkittävästi väestön terveyttä sekä vähentää 

sosioekonomisia terveyseroja. Lainsäädäntö, veropolitiikka 

ja palvelujen kohdentaminen ovat tärkeitä keinoja. 

 
Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2 (2013). TerveydenhuoltoSuomessa. 
sosiaali - ja terveysministeriö Helsinki 
2013.https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104557/URN_ISBN_978-952-00-3389-
7.pdf?sequence=1. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104557/URN_ISBN_978-952-00-3389-7.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104557/URN_ISBN_978-952-00-3389-7.pdf?sequence=1


 

Suomen terveydenhuollon murros 1880-
luvulla 

Suomen terveydenhuollon kehitystä tarkasteltaessa 1880-luku oli 
harvinaisen merkityksellinen ajanjakso. Erityisen tärkeäksi 
1880-luku muodostui kunnallisen terveydenhuollon kannalta.  

Murroskauden lähtökohdat 

✓ Maamme asukasluku oli 1880-luvun alkaessa noin 2,1 

miljoonaa. Silloin Suomessa asui vain vajaat 10 % 

asukkaista kaupungeissa, joista useimmat olivat lisäksi 

varsin pieniä ja maalaismaisia.  

✓ Maatalouden palveluksessa oli asukkaista tuolloin 

runsaasti 75 %. Teollistumisen edistyessä taloudellinen 

tilanne alkoi parantua ja metsänmyynnin seurauksena 

varallisuus alkoi lisääntyä myös tähän asti köyhällä 

maaseudulla.  

✓ 1880-luvulla syntyneisyys oli noin 36 o/oo ja kuolleisuus 

noin 23 o/oo, molemmat siis noin kolminkertaisia 

verrattuna aikaan 120 vuotta myöhemmin.  

✓ Kaikkein suurin muutos on kuitenkin tapahtunut alle 1-

vuotiaiden lasten kuolleisuudessa, joka on nykyään noin 

0,6 % elävänä syntyneiden määrästä, kun se 1880-luvulla 

oli vielä noin 16,5 % eli 27,5-kertainen.  

✓ Suomessa oli 1880-luvun alkaessa lääkäreitä noin 160 eli 

yksi lääkäri keskimäärin 13 300 asukasta kohden.  

✓ Hammaslääkäreitä maassamme oli tuolloin kymmenkunta. 

Läänin- ja yleisiä sairaaloita valtakunnassa oli 1880-

luvun alkaessa ainoastaan 16.  

✓ Niiden lisäksi jouduttiin ajoittain perustamaan 

ylimääräisiä sukupuolitautisten parantoloita. Yksityisiä 

sairaaloita ja vankilasairaaloitakin oli muutama. 

Sairaaloissa hoidettiin vuosittain yhteensä noin 13 000 

potilasta.  

✓ Mielisairaiden hoitopaikkoja oli varsin niukasti ja 

laitoksiin pääsy saattoi kestää vuosia.  

✓ Keuhkotauti ja muut tuberkuloosin muodot olivat erittäin 

yleisiä ja niiden aiheuttama vuotuinen kuolleisuus oli 

1880-luvulle tultaessa keskimäärin 2,5 o/oo eli noin 1/10 

-osa kokonaiskuolleisuudesta.  



 

✓ Kuppatautia sairastavia hoidettiin sairaaloissa vuosittain 

noin 5000 ja kaikista hoitopäivistä käytettiin 

sukupuolitautisten hoitoon melko tarkoin puolet. 

✓  Malariaakin esiintyi monin paikoin endeemisenä. 1870-

luvulla kulkutaudit aiheuttivat vielä melkein kolmanneksen 

kokonaiskuolleisuudesta.  

✓ Isorokko oli kylläkin väistymässä rokotustoiminnan 

ansiosta hiljalleen ja punataudin aiheuttamat 

väestötappiot olivat vähentyneet melkoisesti.  

✓ Lasten kannalta yhtä tuhoisiksi olivat kohonneet 

kurkkumätä, hinkuyskä ja tulirokko, joita vastaan ei ollut 

käytettävissä mitään keinoja.  

Terveydenhoidon hallinnossa tapahtui 1880-luvun alkutaitteessa 
kaksi merkittävää muutosta, joilla oli terveydenhoidon kehitystä 
nopeuttava vaikutus. Collegiummedicumin ja Houruinhoidon 
johtokunnan työn jatkajaksi perustettiin vuonna 1878 
lääkintöhallitus, ja vuonna 1879 annettiin "Hänen Keisarillisen 
Majesteettinsa Armollinen Asetus, koskien terveydenhoitoa 
Suomessa", joka tuli voimaan 1.7.1880. Asetukseen liittyi myös 
"Terveydenhoitosääntö Suomea varten". 

Lähde: Arno Forsius. Kuvauksia lääketieteen historiasta.Kirjoitus perustuu 
pääasiallisesti Suomen Lääkärilehdessä vuonna 1989 julkaistuihin kirjoituksiini. 
Tarkistettu huhtikuussa 2004. http://www.saunalahti.fi/arnoldus/terv1880.html. 

Kunnanlääkärin virkojen perustaminen 

✓ Vuoden 1810 aikoihin, siis autonomian kauden alkaessa, 

Suomessa oli ollut vain noin 25 lääkäriä, joista puolet 

toimi piirilääkäreinä ja puolet muissa tehtävissä.  

✓ Piirilääkärien määrä kaksinkertaistettiin vuonna 1811 ja 

uudelleen vuonna 1857, minkä jälkeen maassamme oli 

piirilääkäreitä kaikkiaan 50. Sen jälkeen perustettiinkin 

enää kolme piirilääkärin virkaa.  

✓ Lisäyksestä huolimatta maassa oli 30 000 asukasta yhtä 

piirilääkäriä kohden ja lääkäripiirit olivat yhä pinta-

alaltaan tavattoman laajoja. Varsinkin maalaisväestön 

mahdollisuudet käyttää hyväkseen lääkärinpalveluja olivat 

vähäiset. Sitä paitsi piirilääkärit olivat vuonna 1832 

annetun ohjesäännön mukaan ensisijaisesti terveydenhoidon 

virkamiehiä, joille väestön sairaanhoito kuului vain 

sikäli kuin siihen muilta virkatehtäviltä jäi aikaa ja 

mahdollisuuksia.  

 

http://www.saunalahti.fi/arnoldus/terv1880.html


 

Sairastupien perustaminen kuntiin 

✓ Suomen ensimmäinen varsinainen sairaala, Turun 

lääninlasaretti, avattiin maaliskuun alussa 1759. 

Vähitellen perustettiin lasaretti jokaiseen läänin 

pääkaupunkiin, niin että niitä oli vuonna 1809 kuusi, 

nimittäin Turun lisäksi Hämeenlinnassa, Vaasassa, Oulussa, 

Heinolassa ja Kuopiossa. Vuodesta 1841 alkaen perustettiin 

valtion yleisiä sairaaloita muuallekin kuin läänien 

pääkaupunkeihin. 

✓ Helsingin yleisessä sairaalassa, joka toimi yliopiston 

opetussairaalana, oli 1850-luvulla sisätautien ja 

kirurgian osastojen lisäksi myös synnytysosasto sekä sen 

yhteydessä naistentautien ja lastentautien osasto. 1860-

luvulta alkaen sairaalassa oli vielä silmätautien 

osastokin kirurgian osaston yhteydessä. Sittemmin 

rakennettiin synnyttäjien hoitoa varten erillinen 

Kätilöopisto, joka avattiin vuonna 1878.  

✓ 1880-luvulle tultaessa Suomessa oli kaikkiaan 16 valtion 

yleissairaalaa ja synnytyslaitosta, joissa oli yhteensä 

1400 sairaansijaa. Väestön sairaalankäyttö oli tuolloin 

varsin vähäistä, noin kuusi sairaalahoitokertaa 1000 

asukasta kohden vuodessa. Hoitopäivistä käytettiin noin 

puolet sukupuolitautien hoitoon. Maalaisväestöstä suurin 

osa asui varsin etäällä sairaaloista, mikä tietenkin 

vaikeutti sairaalahoitoon hakeutumista.  

✓ Vuoteen 1900 mennessä kunnansairaaloita oli perustettu 

yhteensä 20. Sisätautien ja tartuntatautien ohella niissä 

alettiin hoitaa lisääntyvästi myös leikkauksia tarvitsevia 

potilaita.  

Kätilötoiminnan tehostaminen 

✓ Kätilöt muodostivat lääkärien ja välskärien jälkeen 

seuraavaksi vanhimman terveydenhuollon ammattikunnan.  

✓ Kätilöiden puute oli osasyynä siihen, että äitiys- ja 

imeväiskuolleisuudessa ei tapahtunut suotuisaa kehitystä.  

✓ Vähitellen tilanteen korjaantuminen alkoi näkyä jo myös 

lapsivuodekuolleisuuden laskuna.  

Lähde: Arno Forsius. Kuvauksia lääketieteen historiasta.Kirjoitus perustuu 
pääasiallisesti Suomen Lääkärilehdessä vuonna 1989 julkaistuihin kirjoituksiini. 
Tarkistettu huhtikuussa 2004. http://www.saunalahti.fi/arnoldus/terv1880.html. 

 

http://www.saunalahti.fi/arnoldus/terv1880.html


 

Sairaanhoitajien kouluttaminen 

✓ Sairaiden hoitajina toimineet henkilöt eivät yleensä 

olleet 1800-luvun puoliväliin mennessä saaneet 

minkäänlaista ammattikoulutusta ja esim. Suomen 

sairaaloissa hoitohenkilökunnan muodostivat 

sairaanvartijat, piiat ja rengit. Sairaiden olikin varsin 

pitkälle huolehdittava itsestään ja potilastovereistaan.  

✓ Suomessa sairaanhoitajakoulutus alkoi maahamme 

perustetuissa diakonissalaitoksissa. Ensimmäinen 

diakonissa valmistui Viipurin Diakonissalaitoksesta vuonna 

1872 ja seuraava Helsingin Diakonissalaitoksesta vuonna 

1873.  

Mielisairaanhoidon kehittäminen 

✓ Maassamme oli 1870-luvulla vain yksi varsinainen 

mielisairaala, Lapinlahden keskuslaitos, jossa oli vuonna 

1877 tapahtuneen laajennuksen jälkeen 130 sairaansijaa.  

✓ Seilin turvalaitoksessa oli 67 hoitopaikkaa 

parantumattomia mielisairaita varten ja vuodesta 1883 

lähtien lisäksi 51 hoitopaikkaa vain naisia varten, niistä 

5 hoitopaikkaa kriminaalimielisairaita varten.  

 

Lähde: Arno Forsius. Kuvauksia lääketieteen historiasta.Kirjoitus perustuu 
pääasiallisesti Suomen Lääkärilehdessä vuonna 1989 julkaistuihin kirjoituksiini. 
Tarkistettu huhtikuussa 2004. http://www.saunalahti.fi/arnoldus/terv1880.html. 

  

http://www.saunalahti.fi/arnoldus/terv1880.html


 

Lakimuutokset sosiaali- ja terveydenhuollossa 
 
50-luku   1956: Sairaalalaki 
 
60-luku   1963: Sairausvakuutuslaki  
 
70-luku   1978: Työterveyshuoltolaki  

1972: Kansanterveyslaki  
 
80-luku   1986:Terveyttä kaikille vuoteen 2000 -ohjelma  
 
90-luku   1991: Lääkintöhallitus lakkautettiin  

1991: Erikoissairaanhoitolaki tuli voimaan  
 
2000-luku  2011: Terveydenhuoltolaki  

2005: Kunta- ja palvelurakenneuudistus  
2004: Hoitotakuu  
2002: Koko väestö hammashuollon piiriin  
2001: Kansallinen terveyshanke alkaa  

 
30-luku   1936: Lastensuojelulaki 
 
50-luku   1956: Huoltoapulaki 

60-luku   1961: Laki päihdyttävien aineiden 
väärinkäyttäjien huollosta  
 
70-luku   1973: Laki lasten päivähoidosta  
  1977: Laki kehitysvammaisten erityishuollosta  
 
80-luku   1982: Sosiaalihuoltolaki  

1983: Lastensuojelulaki, Laki lapsen huollosta 
ja tapaamisoikeudesta, Päihdehuoltolaki  

 
90-luku   1997: Laki toimeentulosta    
 
2000-luku  2000: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista  
  2001: Laki kuntouttavasta työtoiminnasta  
  2007: Lastensuojelulaki  

2013: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista  

 
 
 
 
 
 
Lähde: Suomen malli.Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle.  Sosiaali- 
ja terveysministeriö. 
ttps://www.pori.fi/material/attachments/viestinta/E6OWlQAMb/Maija_Kytta_Pori_20_5_201
4.pdf. 
 


