
STM taipui tautiluokitukseen, säteilyn 

sääntelyyn ei 

Eduskunnassa on jätetty muutaman vuoden sisällä useita kirjallisia kysymyksiä sähkömagneettisen 

säteilyn vaikutuksista. Viimeisin on satakuntalaisen kansanedustajanSauli Ahvenjärven (kd.) 

syyskuussa jättämä kysymys sähköyliherkkyyden huomioimisesta infrastruktuurin rakentamisessa. 

 

Myös kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ja vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto 

ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutusten selvittämisestä 

sekä sähköyliherkkyyden tunnustamisesta sosiaaliturvassa. 

 

 

 

Euroopan parlamentti on kehottanut jo vuonna 2009 sähkömagneettisiin kenttiin liittyvässä 

päätöslauselmassaan jäsenvaltioitaan noudattamaan Ruotsin esimerkkiä ja tunnustamaan 

sähköherkkyyden vammaisuuden aiheuttajaksi. Kehotus annettiin sen vuoksi, jotta sähköyliherkille 

voidaan taata lainsäädännössä asianmukainen kohtelu ja muihin sairauksiin rinnastettavat oikeudet.  

 

Myös WHO on katsonut oikeuden asianmukaiseen diagnoosiin olevan perustavanlaatuinen 

ihmisoikeus. 

 

 

 

Suomalaisessa lainsäädännössä ei ole päästy lähellekään Ruotsin mallia, mutta sosiaali- ja 

terveysministeriön asettama työryhmä tekee parhaillaan asian eteen töitä. 

 

Viimeisin edistysaskel tapahtui syyskuussa, kun ympäristöherkkyys lisättiin suomalaiseen ICD-10-

tautiluokitukseen. Luokitus tarkoittaa jatkuvaa tai toistuvaa poikkeuksellista herkkyyttä ympäristön 

tavanomaisille tekijöille, jotka eivät aiheuta oireita valtaosalle muita ihmisiä. 

 

Oireet yhdistetään muun muassa sähkömagneettisiin kenttiin sekä erilaisiin kemikaaleihin, hajusteisiin 

ja mikrobiologisiin tekijöihin. 

 

 

 

Käytännön hyöty tautiluokituksesta liittyy tutkimuskäyttöön. 

 

– Tautiluokituksen avulla voidaan entistä paremmin tutkia ja seurata ympäristöherkkyyden esiintymistä 

Suomessa. Oma nimike mahdollistaa paremmin oireiden, käytettyjen diagnostisten tutkimusten, hoidon 

ja kuntoutuksen vaikutuksien seurannan, kiteyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäriPäivi 

Mäkelä-Bengs. 

 

Potilaalle tautiluokitus ei tuo ratkaisua sähköherkkyyden tehokkaaseen hoitamiseen.  

 

– Käytettävissä ei ole laboratorio- tai muita mittauksia, joilla potilaat voitaisiin tunnistaa, eikä oireiston 



hoitoon ole tarjolla tehokkaita hoitoja, Mäkelä-Bengs myöntää. 

 

Tautiluokitus ei poista sosiaaliturvan ongelmiakaan, sillä se ei yksistään ole riittävä peruste 

sosiaalietuuden myöntämiselle.  

 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriössä ei toistaiseksi nähdä tarpeellisena tiukentaa sähkömagneettisten 

kenttien sääntelyä. 

 

– Matkapuhelintukiasemat altistavat väestöä hyvin heikolle radiotaajuiselle säteilylle. Tämäntasoisen 

altistumisen haitallisista terveysvaikutuksista ei ole saatu tieteellisesti päteviä viitteitä, kertoo sosiaali- 

ja terveysministeriön johtaja Jari Keinänen, joka toimii ympäristöyliherkkyyksiä selvittävää 

työryhmän vetäjänä. 

 

Keinänen vakuuttaa, että enimmäisarvot suojaavat kaikilta tieteellisesti todennetuilta säteilyn 

haitallisilta terveysvaikutuksilta.  

 

– Wlan-, 3G- ja 4G-tekniikoiden aiempaa tiukemmalle sääntelylle ei näin ollen ole säteilysuojelullisia 

perusteita, Keinänen painottaa. 

 

 

 

Keinänen ei usko, että säteilyn vähentäminen parantaisi sähköyliherkkien oireita. 

 

– Oireet ovat todellisia, mutta laajoissa tieteellisissä tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä siitä, että oireet 

aiheutuisivat altistumisesta sähkömagneettisille kentille. 

 

Tampereen yliopiston tutkijan Mikko Ahosen mukaan matkapuhelintukiasemien epidemiologista 

tutkimuksista jo 80 prosenttia osoitti lisääntynyttä terveysriskiä ihmisille. Miten sosiaali- ja 

terveysministeriössä on huomioitu tämä? 

 

– Yksittäisten tutkimusten tai yksittäisten tutkijoiden väittämiin emme pysty ottamaan kantaa. Meillä ei 

ole resursseja perehtyä niihin sillä tarkkuudella, mitä niiden syvällinen arviointi edellyttäisi. 

 


