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JOHDANTO 

 

Historiallinen tausta 

Ensimmäisen maailmansodan aikaan vuosien 1916–1917 talvella ilmestyi Eurooppaan yllättäen 

uusi sairaus, joka levisi nopeasti ympäri maailmaa erityisesti sodan päätyttyä. Eniten sairastuneita 

potilaita oli vuosina 1919–1920, jonka johdosta sairaus aluksi liitettiin osaksi vuosina 1918–1919 

ilmennyttä vaikeaa influenssapandemiaa, jota kutsuttiin myös nimellä espanjantauti. Mystinen 

sairaus levisi nopeasti aina vuoteen 1926 saakka, jolloin se katosi yhtä nopeasti kuin se oli 

ilmaantunutkin.1 Suomeen sairaus rantautui syksyllä 1920 ja ensimmäiset tautitapaukset havaittiin 

kyseisen vuoden lokakuussa Helsingissä. Helsingistä sairaus levisi nopeasti myös muualle maahan 

tartuttaen ihmisiä kaikista ikäluokista.2 

 

Ensimmäinen tautiin sairastunut potilas löydettiin Itävallasta vuoden 1917 tammikuussa, jolloin 

Wienin psykiatriselle klinikalle ilmestyi sekava ja unelias potilas, jonka oireet ilmenivät 

poikkeuksellisen vakavina. Wienin psykiatrisella klinikalla hoidettiin tuona aikana lukuisia 

potilaita, joista suurin osa oli sodasta palanneita haavoittuneita tai psyykkisistä traumoista kärsiviä 

sotilaita. Edellä mainittu potilas erosi kuitenkin muista klinikan potilaista oireidensa perusteella, 

koska kyseinen potilas ei kärsinyt psyykkisestä traumasta eikä potilaalla ollut taustalla 

mielenterveydellisiä ongelmia. Kyseinen potilas ei myöskään ollut ainoa, jolla esiintyi 

selittämättömiä oireita, vaan samankaltaisia oireita ilmeni pian useilla ihmisillä Wienissä.3  

 

Wienin psykiatrisella klinikalla työskenteli itävaltalainen lääkäri Constantin von Economo, joka oli 

ennen lääkärin työtään toiminut Itävallan ilmavoimissa lentäjänä. Klinikalla von Economo kohtasi 

potilaita, jotka kärsivät selittämättömistä oireista, kuten vahvasta uneliaisuudesta.4 Osa klinikalle 

hoitoon tulleista potilaista menehtyi tähän mystiseen sairauteen, jonka kaltaista ei koskaan 

aikaisemmin ollut ilmennyt. Von Economo päätyi tutkimaan lääketieteen kirjoituksia, joista hän etsi 

vihjeitä siitä, mikä tämä yhä nopeammin leviävä epidemia voisi olla. Von Economo ei kuitenkaan 

löytänyt vastaavaa sairautta kirjallisuudesta kuin voimakasta uneliaisuutta aiheuttanut epidemia, 

                                                           
1 Jarvis 2008, 187. 
2 Nikula 1921a, 1. 
3 Crosby 2011, 13. 
4 Crosby 2011, 15–16. 
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joka vaivasi Wieniä.5 Tästä huolimatta von Economo jatkoi lannistumatta tutkimuksiaan 

tavoitteenaan selvittää tekijä, joka aiheutti mystisen sairauden. Von Economo tutki sairauteen 

kuolleiden potilaiden aivoja, joista hän sai selville, että sairaus vahingoitti aivoja. Von Economo 

kykeni lopulta patologisten tutkimustensa kautta osoittamaan, että sairauden aiheutti pieni ja 

muuntautumiskykyinen virus. Von Economo nimesi sairauden Encephalitis lethargicaksi6  keväällä 

1917.7 

 

Sairauden oireet olivat moninaiset ja ne vaihtelivat potilaiden kesken. Sairauden akuutissa vaiheessa 

yleisin oire potilailla oli letargia, jolla tarkoitetaan uneliaisuutta, joka vaihteli vakavuudeltaan 

potilaissa. Suurin osa potilaista kärsi sairauden alkuvaiheessa letargiasta, jolloin potilaat nukkuivat 

jatkuvasti. Hereillä ollessaan potilaat olivat apaattisia sekä välinpitämättömiä ympäristönsä 

suhteen.8 Potilaiden kokemasta voimakkaasta uneliaisuudesta johtuen sairautta nimitetään usein 

myös kansan keskuudessa unitaudiksi, vaikka unitauti-nimitys ei kuvaa kaikkia sairauteen liittyviä 

oireita, joista letargia oli vain yksi oire vaikkakin varsin yleinen sellainen.9 Potilailla esiintyneistä 

oireista saatiin muodostettua ennen 1920-lukua unitaudille taudinkuva, jolle oli luonteenomaista 

monipuolisten oireiden määrä ja suuri vaihtelevuus potilaiden kesken.10   

 

Osa unitautipotilaista menehtyi sairauteen. Neurologi Oliver Sacks on esimerkiksi kirjassaan 

Awakenings arvioinut, että noin yksi kolmasosa kaikista unitautiin sairastuneista potilaista kuoli 

sairauden akuutissa vaiheessa.11 Kaikki unitautipotilaat eivät kuitenkaan sairastaneet unitautia. 

Kuolleiden potilaiden ruumiinavauksissa paljastui, että osalla luulluista unitautipotilaista oli ollut 

esimerkiksi tuberkuloottinen aivokalvontulehdus tai aivokasvain. Tästä johtuen kaikilla 

sairastuneilla potilailla, joilla esiintyi epämääräisiä oireita, ei todellisuudessa ollut unitauti, eivätkä 

kaikki sairastuneet potilaat näin ollen kuolleet siihen.12   

 

                                                           
5 Crosby 2011, 17. 
6 Käytän työssäni encephalitis lethargicasta nimitystä unitauti, koska kyseinen nimitys soveltuu tekstiin paremmin. 

Sairauden lääketieteellinen termi on hankala ja siitä yleisesti käytetty lyhenne EL on vaikea taivuttaa.  
7 Sacks 1982, 13. 
8 Foley 2015, 400. 
9 Jarvis 2008, 187. 
10 Vilensky 2011, 16. 
11 Sacks 1982, 14. 
12 Vilensky 2011, 36. 
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Unitauti jaettiin kahteen eri sairauden vaiheeseen, joita olivat akuutti sekä krooninen vaihe. 

Unitaudin akuutista vaiheesta selvinneet potilaat toipuivat sairaudesta vähitellen. Sairaus palasi 

kuitenkin suurimmalle osalle potilaista kuukausien tai jopa vuosien kuluttua akuutin vaiheen 

sairastamisen ja siitä toipumisen jälkeen. Sairauden uudelleen ilmestyminen kroonisen vaiheen 

oireina hämmästytti lääkäreitä, jotka katsoivat unitautiepidemian olevan päättynyt, koska 

unitautipotilaat olivat parantuneet sairauden akuutista vaiheesta.13  

 

Unitaudin kroonisessa vaiheessa potilaat kärsivät erilaisista psyykkisistä oireista. Tästä johtuen 

kroonisen vaiheen potilaita hoidettiin usein mielisairaaloissa.  Kroonisen vaiheen oireet vaihtelivat 

yleensä potilaan iän mukaan ja esimerkiksi lapsilla esiintyi erilaisia oireita kuin aikuisilla kroonisen 

vaiheen potilailla. Yhteistä kaikille unitaudin kroonisen vaiheen potilaille olivat muutokset 

potilaiden henkisessä elämässä, jotka ilmenivät akuutin vaiheen sairastamisen jälkeen. Nämä 

muutokset tapahtuivat huonompaan suuntaan. Unitaudin seurauksena potilaissa ilmenneet 

psyykkiset oireet yllättivät monet lääkärit, koska unitaudin kaltaista sairautta ei ollut ilmennyt 

koskaan aikaisemmin. Unitautiin sairastuneiden potilaiden psyykkiset muutokset saivat lääkärit 

kyseenalaistamaan, mitä oli tiedetty persoonallisuudesta ja mielen toiminnasta neurologiassa ennen 

unitaudin ilmestymistä noin 1920-luvulla.14 

 

Unitaudin akuutti vaihe päättyi 1920-luvun aikana, jonka jälkeen sairauden kroonisen vaiheen jäljet 

ilmestyivät vähitellen. Kroonisen vaiheen oireiden vaihtelevuuden ja vakavuuden seurauksena 

potilaat menettivät usein elämänhallintansa kokonaan. Suurin osa potilaista ei kyennyt enää 

jatkamaan normaalia elämää kroonisen vaiheen oireiden ilmaantumisen jälkeen. Unitaudin 

kroonisessa vaiheessa potilaat tarvitsivat jatkuvaa huolenpitoa, joka osoittautui vaativaksi tehtäväksi 

useiden potilaiden omaisille. Tästä johtuen suurin osa kroonisen vaiheen potilaista suljettiin 

sairaaloihin, hoitokoteihin tai mielisairaaloihin, jonne potilaat jäivät usein loppuelämäkseen. 

Erilaisissa hoitolaitoksissa potilaille ei ollut tarjolla erityistä hoitoa, vaan hoitolaitokset toimivat 

paikkoina, joihin potilaat säilöttiin pois yhteiskunnasta.15 

 

 

                                                           
13 Vilensky 2011, 29. 
14 Foley 2015, 406. 
15 Sacks 1982, 22. 
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Tutkimustilanne 

Lääketieteen historiaa ja psykiatriaa käsitteleviä teoksia on kirjoitettu paljon. Encephalitis 

lethargicaa on puolestaan käsitelty vähän niin psykiatrian kuin neurologian tutkimuksissa, vaikka 

unitauti oli merkittävä ilmiö 1920-luvulta lähtien. Tähän tutkimuksen ja kirjallisuuden puutteeseen 

saattaa vaikuttaa sairauden äkillinen katoaminen, jonka seurauksena unitauti on sairautena 

unohtunut. Ulkomailla tutkimuskirjallisuutta aiheesta on kirjoitettu enemmän. Suurimman osan 

unitautia käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta ovat kirjoittaneet lääkärit. Nämä teokset eivät 

kuitenkaan ole ainoastaan suunnattu lääkäreille, vaan niihin pystyy perehtymään sellainenkin lukija, 

joka ei ole lääketieteen ammattilainen. 

 

Neurologi Paul Bernard Foley on tutkinut unitautia. Foley käsittelee teoksessaan Encephalitis 

Lethargica: The mind and brain virus unitaudin eri osa-alueita. Foley keskittyy kirjassaan 

tarkastelemaan unitaudin psyykkisiä oireita, joita potilailla ilmeni erityisesti sairauden kroonisessa 

vaiheessa.16 Foley nostaa teoksessaan esille unitaudin ja skitsofrenian taudinkuvien 

samanlaisuuden. Osalle unitautipotilaista saattoi sairauden kroonisessa vaiheessa ilmaantua 

skitsofreniaan viittaavia oireita, vaikka tällaisilla potilailla ei ollut aikaisemmin ilmennyt taipumusta 

skitsofreniaan.17 Skitsofrenian taudinkuvaan liitettiin 1920-luvulla joukko oireita, kuten esimerkiksi 

kouristukset ja impulsiivinen käytös, joita esiintyi myös osalla unitautipotilaista.18 

 

Anatomian ja solubiologian professori Joel A. Vilenskyn teos Encephalitis Lethargica: during and 

after the epidemic käsittelee unitautiepidemian mahdollisia aiheuttajia, sairauden levinneisyyttä 

sekä oireita, jotka liittyivät unitautiin. Vilensky keskittyy kirjassaan erityisesti postenkefaliitin 

parkinsonismin sekä akuutin vaiheen oireiden kuvaamiseen. Vilensky ei käsittele teoksessaan muita 

unitaudin kroonisen vaiheen oireita. Vilenskyn kirja sisältää myös paljon unitautiin sairastuneiden 

potilaiden omakohtaisia kokemuksia sairaudesta, jotka käsittelevät kokonaisvaltaisesti sairauden eri 

vaiheita.19 Nämä potilaiden omakohtaiset kokemukset unitaudista ovat kiinnostavia ja valaisevat 

sitä todellisuutta, jossa unitautipotilaat elivät kuvaamalla sairauden aiheuttamia muutoksia 

potilaiden elämässä. 

                                                           
16 Foley 2015, 399. 
17 Foley 2015, 521. 
18 Foley 2015, 525. 
19 Vilensky 2011, passim. 
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Toimittaja Molly Caldwell Crosbyn kirja Asleep: the forgotten epidemic that remains one of 

medicine’s greatest mysteries käsittelee unitautiepidemian alkua, leviämistä sekä sairauteen 

liitettyjä oireita. Crosby kuvaa kirjassaan, kuinka unitauti levisi Euroopasta Yhdysvaltoihin 

muuttuen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi ensimmäisen maailmansodan seurauksena.20 Crosby 

nostaa kirjassaan esille Englannissa sekä New Yorkissa Yhdysvalloissa vallinneen tilanteen 

unitautiepidemian aikana.21 Crosbyn kirjassa on myös mukana kuvauksia potilaista, jotka sairastivat 

unitautia. Nämä potilaskuvaukset kuvaavat osuvasti unitaudin oireiden monipuolisuutta ja 

vaihtelevuutta eri potilaiden kesken. 

 

Neurologi Oliver Sacksin kirja Awakenings ilmestyi jo vuonna 1973. Sacks kuvaa kirjassaan 

lääkekokeitaan L-dopamiinilla. Sacks toimi itse lääkärinä newyorkilaisessa sairaalassa, jossa hän 

aloitti kokeet L-dopamiinilla vuonna 1969. Suurin osa Sacksin potilaista oli sairastanut unitaudin 

akuutin vaiheen 1920-luvulla, jonka johdosta unitauti oli näillä potilailla siirtynyt krooniseen 

vaiheeseen.22 Sacks kuvaa kirjassaan L-dopamiinilla aikaansaatuja positiivisia vaikutuksia 

potilaiden terveyteen. Alun positiivisen kehityksen jälkeen potilailla alkoi kuitenkin ilmetä lääkkeen 

seurauksena erilaisia haittavaikutuksia.23 Sacksin kirjassa on kuvattu tarkasti kokeeseen 

osallistuneiden potilaiden tilanne ennen lääkehoidon aloittamista sekä potilaiden kohtalo 

lääkehoidon jälkeen. 

 

Tutkimustehtävä 

Tutkin unitaudin eli Encephalitis lethargican historiaa Suomessa. Aikaisempaa tutkimusta aiheesta 

ei ole Suomessa tehty ollenkaan, joten tutkimukseni on historiallista perustutkimusta, jonka 

tarkoituksena on luoda kuva unitaudista ja sen historiasta Suomessa. Tutkimukseni pääpaino on 

lähdekirjallisuudessa, koska tutkimuskirjallisuutta unitaudista ei ole saatavilla Suomesta. Työni 

lähdekirjallisuutta ovat lääkäreiden kirjoittamat unitautia käsittelevät artikkelit, jotka on julkaistu 

lääketieteen julkaisuissa. 

 

                                                           
20 Crosby 2011, 26. 
21 Crosby 2011, 28. 
22 Sacks 1982, 32. 
23 Sacks 1982, 216. 
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Keskityn tarkastelemaan 1920-lukua, koska tuolloin unitauti ilmeni ensimmäisen kerran Suomessa 

ja tuona aikana oli myös eniten unitautiin sairastuneita potilaita. Potilaiden määrä väheni tasaisesti 

vuosikymmenen loppua kohti ja lopulta uusia tautitapauksia ei enää ilmaantunut, koska sairaus 

katosi myös Suomesta. Rajaan tutkimukseni näin ollen koskemaan 1920-lukua. Tutkimuksessani on 

mukana myös lähdemateriaalia ajallisen rajaukseni ulkopuolelta, koska lääkärit kirjoittivat 

unitaudin kroonisesta vaiheesta vielä 1920-luvun jälkeen. Nämä kyseiset artikkelit on kirjoitettu 

1930-luvulla. 

 

Unitauti on varsin tuntematon sairaus ja moni lääketieteen ammattilainen ei nykypäivänä tiedä 

sairaudesta yhtään mitään. Tarkoitukseni on tutkimuksellani lisätä tietoisuutta unitaudista, koska 

unitauti on ollut omana aikanaan merkittävä sairaus. Tarkoitukseni on luoda työssäni unitaudista 

yleiskuva. Tässä apuna toimivat seuraavat tutkimuskysymykset: Milloin unitauti tuli Suomeen? 

Miten unitauti tarttui ja levisi? Kuinka paljon unitautiin sairastui ja kuoli ihmisiä? Millaisia oireita 

unitautiin liittyi? Miten lääkärit diagnosoivat unitautia?  

 

Kiinnitän työssäni erityisesti huomiota siihen, kuinka alan ammattilaiset eli lääkärit suhtautuivat 

sairauteen. Tavoitteena työssäni on selvittää, miten unitauti ilmeni lääkäreiden kirjoituksissa 1920-

luvulla Suomessa sekä mistä lääkärit hankkivat tietonsa unitaudista tuona aikana. Lisäksi nostan 

tutkimuksessani esille myös sairauden kroonisen vaiheen ja siihen liittyneet erilaiset psyykkiset 

oireet, koska ne olivat merkittävä osa unitautia. Tarkastelen unitaudin kroonista vaihetta 

hyödyntämällä lääkäreiden näkökulmaa ja suhtautumista sairauden krooniseen vaiheeseen. 

 

Menetelmät ja lähteet 

Menetelmänä tutkimuksessani käytän vertailevaa analyyttishistoriallista menetelmää.  Tarkoitukseni 

on työssäni hahmottaa unitaudin historiaa Suomessa sekä verrata Suomen tilannetta Englannin ja 

Yhdysvaltojen tilanteeseen. Käytän vertailevaa menetelmää erityisesti työni toisessa ja kolmannessa 

luvussa. Valitsin vertailuni kohteeksi Englannin ja Yhdysvallat, koska unitauti ilmeni Suomea 

aikaisemmin kyseisissä maissa ja myös unitaudin tutkimus oli näissä maissa pidemmällä kuin 

Suomessa 1920-luvulla. Lisäksi Englannista ja Yhdysvalloista löytyy runsaasti unitautia koskevaa 

lähdemateriaalia.  
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Työni painopiste on unitaudin historian kuvaamisessa Suomessa. Vertailun avulla tarkoitukseni on 

syventää aiheeni käsittelyä ottamalla huomioon, miten muualla maailmassa unitauti ilmeni. 

Tarkoitukseni on tarkastella, mitä Suomessa ilmestyneissä artikkeleissa kirjoitettiin unitaudista 

vertaamalla niitä Englannissa ja Yhdysvalloissa kirjoitettuihin unitautia käsitteleviin artikkeleihin, 

jotka ovat ilmestyneet kyseisten maiden lääketieteen julkaisuissa.  Käytän vertailussani apuna 

artikkeleita, jotka ovat ilmestyneet muun muassa lehdissä Journal of the American Medical 

Association, Journal of Mental Science, American Journal of Psychiatry sekä Archives of 

Neurology and Psychiatry. Edellä mainitut lehdet ovat arvostettuja englantilaisia ja yhdysvaltalaisia 

lääketieteen lehtiä. Suurin osa unitautia käsittelevistä artikkeleista, jotka sisällytän mukaan 

vertailuuni, on kirjoitettu 1920-luvulla muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Nämä artikkelit, 

jotka on kirjoitettu 1920-luvun jälkeen, ovat puolestaan kirjoitettu vuosien 1934–1959 välisenä 

aikana. Tarkoitukseni on näiden artikkeleiden avulla löytää vertailukohtia suomalaisiin unitautia 

käsitteleviin artikkeleihin. 

 

Lähteinä tutkimuksessani käytän ensisijaisesti lähdekirjallisuutta 1920-luvulta. Tutkimukseni 

lähdekirjallisuutta ovat unitautia käsittelevät artikkelit, jotka ovat ilmestyneet suomalaisissa 

lääketieteen julkaisuissa. Keskityn tarkastelemaan vuosien 1920–1930 aikana ilmestyneitä lehtiä ja 

niiden artikkeleita. Päälähteistä otan työhöni mukaan kaikki aiheitta käsittelevät artikkelit, joita on 

seitsemäntoista. En ota tutkimukseeni mukaan artikkeleita, jotka ovat ilmestyneet tuon ajan 

sanomalehdissä, koska tarkoitukseni ei ole tässä tutkimuksessa kuvata julkista keskustelua, jota 

unitauti mahdollisesti herätti. Tutkimukseni kannalta olennaista ovat lääkäreiden näkemykset 

unitaudista sekä artikkelit, joita lääkärit kirjoittivat Suomessa ilmestyneissä lääketieteen 

julkaisuissa. Lähdekirjallisuuden lisäksi käytän tutkimukseni lähteenä myös tutkimuskirjallisuutta, 

joka käsittelee unitautia sekä psykiatrian historiaa. Näiden lähteiden lisäksi käytän työssäni myös 

lääkintöhallituksen julkaisemia Suomen virallisia tilastoja vuosien 1920–1929 osalta, joista saa 

tietoa tuona aikana ilmenneistä sairauksista Suomessa. 

 

Yhtenä tutkimukseni päälähteenä käytän Finlands Läkaresällskapets handlingar – lehteä, jota 

julkaisee suomenruotsalaisten lääkäreiden tieteellinen järjestö Finska Läkaresällskapet. Kyseistä 

lehteä on julkaistu vuodesta 1841 lähtien. Järjestö puolestaan perustettiin vuonna 1835. Lehti pyrkii 

tarjoamaan lukijoilleen ajankohtaista terveystietoa ja tuomaan esille kansainvälistä lääketieteellistä 

kirjallisuutta. Lehden artikkeleiden kirjoittajina toimivat eri alojen lääkärit. 
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Toisena työni päälähteenä käytän Aikakauskirja Duodecim – lehteä, jota julkaisee Suomalainen 

lääkäriseura Duodecimin. Suomalainen lääkäriseura Duodecim on tieteellinen yhdistys, joka 

perustettiin vuonna 1881. Lääkäriseuran tarkoituksena on kehittää lääkärin ammattitaitoa sekä 

tarjota ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle. Lehdessä yhdistyvät 

erikoisalojen uusin tieto ja näkemykset hyvästä lääkärin työstä. 

 

Kolmantena työni päälähteenä käytän Terveydenhoitolehteä. Lehden julkaisu aloitettiin vuonna 

1889, jolloin siitä käytettiin nimeä Suomen terveydenhoitolehti. Kyseistä lehteä julkaisi 

Suomalainen lääkäriseura Duodecim ja sen nimi muuttui vuonna 1896 Terveydenhoitolehdeksi. 

Lehden tavoitteena oli tarjota terveysvalistusta ja terveyteen liittyviä käytännön ohjeita 

suomalaisille suomen kielellä.  
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1. UNITAUDIN AKUUTTI VAIHE SUOMESSA 

 

1.1 Unitaudin diagnosoinnin alku Suomessa 

Unitauti ilmaantui äkillisesti Suomeen. Ennen unitautia oli Suomessa levinnyt 

espanjantautiepidemia. Espanjantauti ilmeni maailmanlaajuisena pandemiana ensimmäisen 

maailmansodan seurauksena. Muualla Euroopassa unitauti ja espanjantauti ilmenivät 

samanaikaisesti, jonka seurauksena monet lääkäri katsoivat näiden kahden sairauden liittyvän 

toisiinsa. Suomessa puolestaan espanjantauti oli laantunut jo ensimmäisten unitautitapausten 

ilmaantuessa. Unitaudin kanssa ilmeni Suomessa samaan aikaan influenssaa, joka vaikutti aluksi 

unitaudin diagnosointiin. 

 

Uusia ja ennen näkemättömiä sairaudenoireita ilmaantui osalle väestöä Suomessa ensimmäisen 

kerran syksyllä 1920. Sairastuneilla potilailla esiintyi erilaisia hermoston häiriöitä, kuten 

aivotulehdukseen viittaavia oireita. Samankaltaisia oireita esiintyi esimerkiksi Ruotsissa jo vuosina 

1918–1919. Yhdellä sairastuneista potilaista noin 40-vuotiaalla naisella ilmaantui yllättäen 

voimakas päänsärky, johon liittyi osaksi huimausta. Tämän seurauksena potilas menetti tajuntansa. 

Kyseinen potilas palasi tajuihinsa vasta viikkojen kuluttua sairaalassa, jossa potilasta oli hoidettu. 

Aluksi nämä poikkeavat oireet esiintyivät yksittäisinä tapauksina mutta myöhemmin saman syksyn 

aikana tautitapausten määrä lisääntyi.24 Potilaiden oireet vastasivat kuvauksia uudesta sairaudesta, 

josta suomalaiset lääkärit olivat lukeneet muiden eurooppalaisten lääkäreiden kirjoituksista. Tämä 

Suomessa vielä uusi sairaus tunnettiin jo muualla maailmassa nimellä encephalitis lethargica.  

 

Unitaudiksi tunnistettu sairaus ilmaantui Suomessa ensimmäisenä Helsinkiin vuoden 1920 lopulla. 

Tautiin sairastuneita potilaita hoidettiin Helsingissä esimerkiksi Marian sairaalassa, jossa vuoden 

1920 joulukuun ja vuoden 1921 tammikuun välisenä aikana hoidettiin noin seitsemääkymmentä 

potilasta. Sairastuneiden määrä nousi nopeasti tammikuuta seuraavina kuukausina, koska 

unitautiepidemian huippu koettiin Suomessa vuosien 1920–1921 välisenä aikana.25 Unitautiin 

sairastuneita potilaita hoiti Marian sairaalassa sisätautiosaston ylilääkäri Jarl Hagelstam. Hagelstam 

tuli tunnetuksi hermotautien tutkimuksellaan ja hänet nimitettiin vuonna 1918 Helsingin yliopiston 

                                                           
24 Hagelstam 1924, 746–747. 
25 Hagelstam 1924, 747. 
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ylimääräiseksi neurologian professoriksi.26 Marian sairaalassa hoidettujen potilaiden lukumäärästä 

on huomioitava, että siinä on mukana ainoastaan Marian sairaalassa Helsingissä kahden kuukauden 

aikana hoidetut potilaat. Potilaiden määrästä puuttuvat muun Suomen sekä Helsingin muiden 

sairaaloiden potilaat kokonaan. 

 

Helsingistä unitauti levisi vähitellen myös muualle Suomeen. Helsingin jälkeen seuraavat 

tautitapaukset ilmenivät Helsingin ympäristössä maaseudulla, josta sairaus levisi yhä edelleen 

suurimpiin maaseutukaupunkeihin ja liikekeskuksiin. Lopulta sairauden voitiin todeta levinneen 

suurimpaan osaan maata maaseutupitäjät mukaan lukien.27   

 

Lääkärit turvautuivat Suomessa unitaudin alkuaikana ulkolaiseen tutkimuskirjallisuuteen. 

Wieniläinen lääkäri Constantin von Economo oli ensimmäinen lääkäri, joka tutki laajemmin 

unitautia ja julkaisi siitä artikkelin Die Encephalitis lethargica, ihre Nachkrankheiten und ihre 

Behandlung. Artikkelissaan von Economo käsitteli unitautia omien havaintojensa pohjalta, joita hän 

oli tehnyt Wienin psykiatrisen klinikan unitautipotilaista. Von Economon artikkeli julkaistiin 

vuonna 1917 Saksassa aikana, jolloin ensimmäinen maailmansota oli vielä käynnissä. Euroopassa 

vallinnut tilanne ensimmäisen maailmansodan aikana vaikutti merkittävästi siihen, että von 

Economon artikkeli julkaistiin esimerkiksi Englannissa vasta vuonna 1931, jolloin unitaudin akuutti 

vaihe oli jo päättynyt.28      

 

Suomessa von Economon kirjoittama artikkeli ja sen sisältämät havainnot unitaudin luonteesta 

olivat useiden lääkäreiden tiedossa. Suomessa lääkärit hallitsivat saksan kielen hyvin, joten von 

Economon artikkeliin perehtyminen ei tuottanut Suomessa lääkäreille ongelmia. Lääkärit olivat 

tutustuneet Suomessa von Economon kirjoituksiin ja he myös käyttivät von Economon kirjoittamaa 

aineistoa omien artikkeleidensa lähdeaineistona, koska lääkäreillä ei vielä ollut paljon omakohtaista 

kokemusta unitaudista.29 Tämä johtui siitä, että unitauti ilmaantui Suomeen myöhemmin kuin 

muualle Eurooppaan. 

 

                                                           
26 SKS Biografiakeskus, Hagelstam Jarl, elektr. dokumentti. 
27 Nikula 1921b, 70. 
28 Vilensky 2011, 10. 
29 Nikula 1921b, 79; Becker 1924, 207; Marcus 1927, 377; Hagelstam 1930, 398. 
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Ennen unitautia puhkesi vuoden 1918 kesällä Suomessa yllättäen vaikea influenssaepidemia. 

Epidemia alkoi Suomessa Helsingistä. Sairaus yhdistettiin nopeasti osaksi jo muualla maailmassa 

tuhoa aiheuttanutta espanjantautipandemiaa, joka levisi nopeasti ympäri maailmaa.30 Sairauden 

tarkkaa alkuperämaata ei tiedetä, vaikka sairauden nimi viittaakin Espanjaan. Espanjantaudin 

alkuperämaaksi on esitetty Kiinaa, Yhdysvaltoja ja Ranskaa mutta varmuudella ei osata sanoa, 

missä maassa sairaus ilmeni ensimmäisen kerran ja mistä se lähti leviämään. Ensimmäiset 

julkisuuteen tulleet uutiset espanjantaudista tulivat Espanjasta. Tämä johtui siitä, että ensimmäisessä 

maailmansodassa mukana olleiden maiden sotasensuuri esti masentavien sairausuutisten 

julkaisemisen. Sen sijaan sodan ulkopuolella olleen Espanjan sanomalehdet levittivät tietoa maassa 

riehuvasta epidemiasta muualle maailmaan.31 Tämä tekijä on saattanut vaikuttaa siihen, miksi 

tuhoisa influenssapandemia sai nimityksen espanjantauti. 

 

Ensimmäiset viralliset espanjantautitapaukset raportoitiin Yhdysvalloissa Kansasin osavaltiossa 

armeijan harjoitusleirillä keväällä 1918. Influenssa puhkesi myös muissa Yhdysvaltojen armeijan 

yksiköissä. Vuoden 1918 huhtikuun aikana epidemia levisi ympäri maata tartuttaen niin sotilaita 

kuin siviilejäkin. Euroopassa ensimmäiset tautitapaukset ilmenivät huhtikuussa 1918 Ranskassa, 

jossa sijaitsi yksi amerikkalaisten joukkojen suurimmista maihinnoususatamista. Ranskasta sairaus 

levisi nopeasti muualle Eurooppaan vuoden 1918 kuluessa. Alkuvaiheessa espanjantauti ei 

poikennut kuolleisuudeltaan muista influenssapandemioista.32  

 

Espanjantauti levisi nopeasti ensimmäisen maailmansodan loppumisen johdosta, koska sotilaita 

liikkui pitkin Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Nämä sotilaat kuljettivat mukanaan lukusia sairauksia, 

joista osa tarttui väestöön. Espanjantauti oli yksi monista sairauksista, joka levisi tuohon aikaan. 

Vuoden 1918 aikana espanjantautiin menehtyneistä ihmisistä ei ole olemassa tarkkaa lukumäärää. 

On arvioitu, että sairauteen kuoli noin 20 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa.33 Todellinen 

kuolleisuus sairauteen saattaa kuitenkin olla arvioitua suurempi. 

 

                                                           
30 Sundelius 1922, 172. 
31 Linnanmäki 2005, 9. 
32 Linnanmäki 2005, 55. 
33 Crosby 2011, 19. 
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Espanjatauti levisi Euroopassa lännestä itään ja se saavutti Saksan ja Skandinavian kesäkuussa 

1918.34 Suomessa espanjantaudin virallisena puhkeamisajankohtana voidaan pitää kesäkuun 

loppupuolta 1918, jolloin rajuoireisia influenssatapauksia ilmaantui Suomeenkin.35 Poikkeavaa 

ilmenneessä influenssaepidemiassa oli sen ilmaantuminen kesällä, koska aikaisemmin tavattu 

kausiluonteinen influenssa puhkesi yleensä talvikuukausien aikana ja laantui kesäksi. Vuonna 1918 

alkanut vaikea influenssaepidemia alkoikin poikkeuksellisesti kesällä Suomessa.36 Epidemian 

ensimmäinen vaihe alkoi kesällä Helsingissä vuonna 1918. Epidemia uusiutui lokakuussa samana 

vuonna ja päättyi lopulta vuoden 1919 huhtikuussa, jolloin uusia espanjantautitapauksia ei enää 

ilmaantunut.37  

 

Yhteiskunnalliset olot olivat Suomessa vaikeat espanjantaudin ilmaantuessa maahan vuonna 1918. 

Ennen taudin puhkeamista oli Suomessa käyty sisällissota, joka oli jättänyt arvet kansakuntaan. 

Suomessa vallitsi myös elintarvikepula, jonka keskellä Suomi itsenäistyi vuonna 1917. Suomessa 

oli maanviljelyksessä siirrytty 1800-luvun loppua kohti karjatalousvaltaiseen 

tuotantojärjestelmään.38 Ennen ensimmäistä maailmansotaa oli Suomessa eletty tuontiviljan varassa, 

jota tuotiin sekä Saksasta että Venäjältä. Ensimmäisen maailmansodan syttyminen lopetti viljan 

tuomisen Saksasta, jonka jälkeen Suomessa oltiin täysin venäläisen tuontiviljan varassa. Lievä 

viljapula alkoi Suomessa vuonna 1915. Tilanne paheni entisestään vuonna 1917, koska viljan tuonti 

Venäjältä lakkasi Suomen itsenäistymisen johdosta. Tämä johti Suomessa ankaraan 

elintarvikepulaan, jonka seurauksena Suomessa esiintyi nälänhätää.39  

 

Sisällissodan aikana elintarvikepula paheni entisestään. Suomessa jouduttiin turvautumaan monin 

paikoin pettu- ja jäkäläleipään, koska muita elintarvikkeita ei ollut saatavilla. Viljaa jouduttiin 

pakkolunastaa maan alueita, jotka olivat viljan suhteen omavaraisia. Tällaisia alueita löytyi 

Lounais-Suomesta ja Etelä-Pohjanmaalta. Viljaa jaettiin korttiannoksina omavaraistalouden 

ulkopuolella eläneelle väestölle, joka ei muuten olisi saanut viljaa.40 Pula viljasta kesti aina vuoteen 

1919 saakka, jolloin Suomeen saatiin tuontiviljaa Yhdysvalloista. Elintarvikepulan jälkeen 

                                                           
34 Linnamäki 2005, 62. 
35 Linnanmäki 2005, 65. 
36 Sundelius 1922, 173. 
37 Sundelius 1922, 175. 
38 Linnanmäki 2005, 137. 
39 Salo 2012, 265. 
40 Linnanmäki 2005, 137–138. 
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Suomessa pyrittiin täyteen elintarvikeomavaraisuuteen, että samanlainen tilanne ei toistuisi.41 

Elintarvikepula aiheutti Suomessa aliravitsemusta ja nälkiintymistä, jonka seurauksena ihmisten 

vastustuskyky heikkeni ja ihmiset sairastuivat herkemmin erilaisiin kulkutauteihin, kuten 

espanjantautiin, joka juuri tuohon vaikeaan aikaan ilmaantui Suomeen. Erityisesti kaupunkien 

väestö kärsi Suomessa aliravitsemuksesta. Maaseudulla tilanne oli hiukan parempi varsinkin niillä 

alueilla, joissa viljan suhteen oltiin omavaraisia.42 

 

Ihmiset asuivat ahtaasti ja usein kehnoissa olosuhteissa Suomessa 1900-luvun alkupuolella. 

Maaseudun ongelmiin ja erityisesti tilattomien asemaan alettiin kiinnittää huomioita 1900-luvun 

alussa, mutta varsinaisia asutuslakeja säädettiin vasta itsenäistymisen jälkeen. Merkittävä uudistus 

oli vuonna 1918 tehty yksityismailla sijainneiden torppien, mäkitupien ja lampuotitilojen 

vapauttaminen, jonka seurauksena Suomeen syntyi uusia itsenäisiä tiloja.43 Tästä kehityksestä 

huolimatta asuntokanta pysyi Suomessa pitkää heikkona. Suurin osa maatyöläisistä asui usein vain 

yhden huoneen käsittävässä asunnossa. Palkollisista suurin osa asui talojen pirteissä ja keittiöissä. 

Asunnot olivat pieniä ja yhdessä huoneessa asui useampi henkilö. Perheelliset maatyöläiset 

joutuivat asumaan koko perheensä kanssa yhdessä huoneessa. Kaupungeissa myös suurin osa 

työväestöstä asui yhden huoneen ja yhteiskeittiön käsittävissä asunnoissa. Usein asunnoissa oli 

vielä perheen lisäksi alivuokralaisia. Ahdas asuminen edesauttoi kulkutautien leviämistä, koska 

sairaiden eristäminen oli mahdotonta ja hygienia oli myös usein puutteellista useiden ihmisten 

käsittävissä asunnoissa.44 

 

Sisällissodan jälkeisen Suomen väestön oloissa oli eroja eri sosiaaliryhmien välillä. Erot 

sosiaaliryhmien välillä näkyivät esimerkiksi sairauden sattuessa mahdollisuutena saada apua. 

Vähävaraisilla ihmisillä ei ollut 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä yhtäläisiä 

mahdollisuuksia saada sairauteensa lääkärinapua. Tämä tilanne korostui erityisesti kaupungeissa, 

joissa varakkaimmilla ihmisillä oli mahdollisuus kääntyä yksityislääkärien puoleen. Köyhempien 

ihmisten oli tyytyminen kunnallisten palvelujen käyttöön. Työväestöllä oli myös suurempi kodin 

ulkopuolisten kontaktien määrä, joka edesauttoi riskiä sairastua infektioon. Työväestö kohtasi muita 

                                                           
41 Salo 2012, 265. 
42 Linnanmäki 2005, 139–140. 
43 Wunsch 2012, 332. 
44 Linnanmäki 2005, 135–136. 
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ihmisiä työpaikoilla ja kaupoissa, jonka seurauksena erilaiset kulkutaudit, kuten esimerkiksi 

espanjantauti pääsivät leviämään helpommin köyhemmän väestön keskuudessa.45 

 

Espanjantaudin oireet olivat poikkeuksellisen vakavat influenssaksi. Espanjantautiepidemialle oli 

ominaista tavallisen influenssaoireiden, kuten kuumeen ja lihassärkyjen lisäksi hengitysteiden 

oireet. Espanjantaudin seurauksena potilaille kehittyi keuhkoputkentulehdus, johon liittyi 

voimakasta hengenahdistusta ja potilaille ilmaantui myös mahonginvärisiä läiskiä suun ympärille. 

Sairauden tässä vaiheessa potilaille ilmaantui verenvuotoja ja monet potilaat hourailivat ja tulivat 

sekaviksi. Potilaan sairaudentilan edetessä hengitysvaikeudet lisääntyivät aiheuttaen lopulta 

potilaan kuoleman tukehtumalla. Kuolleiden potilaiden ruumiinavauksissa paljastui henkitorven ja 

keuhkoputkien limakalvoilta verenpurkaumia. Lisäksi kuolleiden potilaiden keuhkot olivat täynnä 

verensekaista nestettä, keuhkokudoksissa oli voimakkaita tulehduksellisia muutoksia sekä 

paikalliset imusolmukkeet olivat suurentuneet.46 Edellä kuvatut ruumiinavauslöydökset olivat 

poikkeuksellisia tavanomaiselle influenssalle. 

 

Espanjatauti tarttui pisaratartuntana. Tauti ilmestyi ensin isoihin kaupunkeihin, joista se levisi 

pienempiin kaupunkeihin. Tämän jälkeen tauti levisi kaupungeista lähikuntiin ja kyliin ja lopulta jo 

naapurista naapuriin. Tätä sairauden leviämistapaa nimitetään kaupunkihierarkkiseksi leviämiseksi. 

Kaupunkien välillä saattoi kuitenkin ilmetä tartuntaesteitä, jonka seurauksena kulkutaudit eivät aina 

levinneet jokaiseen kaupunkiin tai kylään. Tällaisia esteitä olivat esimerkiksi luonnolliset 

maantieteelliset esteet tai karanteenitoimet.47 Suomessa espanjantaudin leviäminen noudatti 

kaupunkihierarkkista leviämistä, koska ensimmäiset tautitapaukset ilmenivät Helsingissä, josta 

sairaus siirtyi vähitellen pienempiin kaupunkeihin ja lopulta maaseudulle. Tämä kehitys selittyy 

kaupunkien välisillä kulkuyhteyksillä, jonka seurauksena tauti pääsi leviämään kaupungista toiseen 

ihmisten välityksellä. Unitaudin leviämisen osalta voidaan tehdä samanlainen havainto kuin 

espanjantaudinkin kohdalta, koska myös unitauti levisi kaupunkihierarkkisesti. Unitauti ilmaantui 

ensimmäisenä Helsinkiin, josta se lähti leviämään muualle maahan ja viimeisenä se saavutti 

maaseutupitäjät ja syrjäseudut. 

 

                                                           
45 Linnanmäki 2005, 142. 
46 Linnanmäki 2005, 54. 
47 Linnanmäki 2005, 39. 
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Sairaalalaitoksen tila oli heikko espanjantaudin iskiessä Suomeen vuonna 1918. Sama kehitys oli 

havaittavissa vielä vuosina, jolloin unitautitapauksia alkoi esiintyä Suomessa. Sairaalapaikkojen 

määrä sairaaloissa ei vastannut tarvetta normaaliaikoina saati sitten suuren epidemian iskiessä 

Suomeen. Lääkintöhallitus oli pyrkinyt siirtämään vastuun sairaalalaitoksen kehittämisestä kunnille 

mutta suurin osa kunnista ei kyennyt ylläpitämään kunnansairaalaa. Kaupungeissa sairaaloiden 

määrä oli kasvanut ennen ensimmäistä maailmansotaa mutta osalla Suomen pienemmistä kunnista 

oli vain oma sairastupa, jossa kulkutauteja pääasiassa pyrittiin hoitamaan. Sairastuvat sijaitsivat 

kuntien kirkonkylissä. Maaseudulla lääkärit kritisoivat sairaalapaikkojen vähäistä määrää sekä 

pitkiä etäisyyksiä. Usein sairastuneet ihmiset joutuivat maaseudulla lähtemään kotoaan pitkien 

matkojen päästä hakemaan apua. Sairastuvalle pääsykään ei aina taannut hoitoa, koska sairastuvat 

olivat usein täynnä. Tällöin potilaat joutuivat lähtemään takaisin kotiin ilman asianmukaista hoitoa, 

saatuaan vain jotain lääkettä mukaansa. Helsingissä vallitsi myös kunnallisten sairaalapaikkojen 

puute. Vakinaisia yleissairaalasijoja oli vuonna 1920 ainoastaan Marian ja Kivelän sairaaloissa sekä 

Kulkutautisairaalassa.48 

 

Unitauti ilmaantui Suomeen espanjantaudin jälkeen. Suomessa esiintyi unitaudin kanssa samaan 

aikaan influenssaepidemia. Unitauti liitettiin aluksi yhteen influenssaepidemian kanssa, koska 

unitautiin sairastuneita potilaita ilmaantui samoihin aikoihin. Tämä unitaudin kanssa samaan aikaan 

ilmennyt influenssaepidemia ei kuitenkaan ollut sama epidemia kuin maailmanlaajuista tuhoa 

aiheuttanut espanjantauti, joka oli jo laantunut Suomessa unitaudin alkaessa.49  Muualla maailmassa 

ensimmäiset unitautitapaukset puolestaan ilmenivät jo ennen espanjantautipandemian alkua. 

Espanjantautipandemian alku sijoittui muualla maailmassa vuoteen 1918 ja ensimmäiset 

unitautitapaukset puolestaan ilmenivät jo vuoden aikaisemmin, eli vuonna 1917 Itävallassa ja 

Ranskassa.50 Tästä johtuen monet lääkärit niin Suomessa kuin maailmallakin liittivät unitaudin 

yhteen influenssan kanssa, koska molempiin sairauksiin sairastuneita potilaita ilmeni samoihin 

aikoihin. Unitaudin oireet muistuttivat myös sairauden alkuvaiheessa influenssan oireita. 

 

Useat lääkärit katsoivat unitautiepidemian alkuaikoina sairauden olevan yksi influenssan muoto. 

Helsingin yleisen sairaanhuoneen lääkärinä toiminut Harald Sundelius tulkitsi unitaudin olevan 

                                                           
48 Linnanmäki 2005, 203–204. 
49 Becker 1924, 208. 
50 Jarvis 2008, 187. 
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influenssan jälkitauti, joka poikkeuksellisesti vaikutti keskushermostoon.51 Sundeliuksen näkemystä 

unitaudin luonteesta kannatti myös Hagelstam. Hagelstam katsoi unitaudin olevan rappeuttava 

sairaus, joka monilla potilailla ilmeni vaikeana influenssainfektiona, jolla oli taipumus paikallistua 

hermostoon samaan aikaan kun infektio tuhosi muita elimiä, kuten hengityselimiä aiheuttaen 

joillekin potilaille keuhkokuumeen. Hagelstamin mukaan influenssaepidemia oli saanut Suomessa 

sellaisen muodon, jota ei koskaan aikaisemmin ollut paikallisesti nähty.52 Oikeusmielitautiopin 

lääkärinä sekä mielitautien opettajana Lapinlahden keskuslaitoksessa toiminut Akseli Nikula 

puolestaan sijoittuu kahden edellä mainitun lääkärin välimaastoon omalla näkemyksellään. Nikula 

katsoi, että unitauti ja influenssa esiintyivät jokseenkin samanaikaisesti, koska Suomessa ilmeni 

unitaudin kanssa samaan aikaan myös influenssaa. Nikula kuitenkin korosti, että unitaudin ja 

influenssan väliseen yhteyteen oli mahdotonta ottaa vielä tarkemmin kantaa, koska aiheesta ei ollut 

tarjolla tarpeeksi tietoa.53 Unitautiepidemia hämmensi aluksi lääkäreitä Suomessa, koska se aiheutti 

poikkeuksellisia hermostollisia oireita, joita lääkärit eivät osanneet selittää. 

 

Poikkeaviakin kantoja influenssan ja unitaudin välisestä yhteydestä esiintyi. Von Economo ei 

esimerkiksi kannattanut ajatusta, jonka mukaan unitauti oli yksi influenssan muoto eikä erillinen 

sairaus. Von Economo esitti jo vuonna 1917 kirjoittamassaan artikkelissa, että hän oli löytänyt 

uuden sairauden, jonka aiheutti virus. Tämä kyseinen sairaus tunnetaan unitautina.54 Suomessa von 

Economon näkemystä kannatti esimerkiksi Helsingin yliopistossa sisätautiopin professorina 

toiminut Gösta Becker. Becker huomioi aihetta käsittelevässään artikkelissa, että Suomessa 

unitautiepidemian ollessa pahimmillaan, ei influenssatapausten määrä ollut poikkeuksellisen suuri. 

Samanlaiseen tulokseen päädyttiin myös muualla Euroopassa, vaikka muutama poikkeus esiintyi, 

joissa influenssan sairastamista oli seurannut unitautiin sairastuminen joillakin potilailla. Becker 

korosti, että influenssaa esiintyi eri muodoissa mutta Suomessa ei voitu osoittaa ilmenevän 

keskinäistä suhdetta kyseisten tautien välillä.55 Unitautiepidemiaan ei liittynyt Suomessa 

huomattavampaa influenssatapausten kasvua, vaikka unitautiepidemian huippu koettiin Suomessa 

talvella, jolloin influenssaan sairastuneita potilaita on yleensä eniten. Suomessa lääkäreiden 

käsitykset unitaudista muuttuivat ajan kuluessa lääkäreiden tietoisuuden lisäännyttyä sairaudesta. 

 

                                                           
51 Sundelius 1922, 183. 
52 Hagelstam 1924, 756. 
53 Nikula 1921b, 84. 
54 Crosby 2011, 18. 
55 Becker 1924, 208–209. 
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1.2 Unitauti Lääkintöhallituksen tilastoissa 

Tarkka unitautiepidemiaan sairastuneiden ihmisten määrä ei ole koko maailman tautitapausten 

osalta tiedossa. Tämä johtuu siitä, että kaikissa maissa lääkäreiden ei ollut pakko raportoida 

terveysviranomaisille kaikkia unitautiin sairastuneita yksittäistapauksia, jonka seurauksena 

sairastuneiden potilaiden todellinen määrä on jäänyt hämärän peittoon. Unitautiepidemiaan 

sairastuneiden potilaiden määrästä on olemassa lukuisia arvioita, mutta todellista sairastuneiden 

potilaiden määrää ei tulla koskaan tietämään. Esimerkiksi professori Joel A. Vilensky arvioi 

teoksessaan, että suurin arvio unitautiin sairastuneiden potilaiden kohdalla koko maailman osalta 

liikkuu noin yhdessä miljoonassa sairastuneessa potilaassa.56 

 

Suomessa tilastotietoa unitautiin sairastuneista potilaista on koottu Suomen virallisiin tilastoihin, 

joita lääkintöhallitus on julkaissut vuodesta 1884 lähtien.  Tilastoihin on kirjattu taulukon muotoon 

lääkäreiden ilmoittamat kulkutautitapaukset jokaisen vuoden osalta. Tilastoista saa tietoa unitautiin 

sairastuneiden potilaiden määrästä Suomessa sekä myös siitä missä osissa Suomea sairastapauksia 

ilmeni. Tähän taulukkoon, jonka sisällytän mukaan työhöni, olen koonnut vain unitautiin 

sairastuneet potilaat sekä kaupungeissa unitautiin ilmoitetut kuolleet potilaat. En ole eritellyt 

taulukkoon tarkemmin paikkoja, joissa unitautia esiintyi, koska taulukosta tulisi muuten liian laaja 

ja hankalasti luettava. Taulukon tarkoituksena on kuvata unitautiin sairastuneiden ja kuolleiden 

potilaiden määriä Suomessa 1920-luvulla. 

 

Encephalitis 

lethargica 

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

Tautitapaukset 

(koko maa) 

248 1118 46 83 43 31 13 6 5 2 

Kuolleisuus 

kaupungeissa 

− 20 3 6 4 2 5 3 3 4 

Lähde: Suomen virallinen tilasto XI 46–47. Lääkintöhallituksen kertomus 1929. 

 

                                                           
56 Vilensky 2011, 40. 
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Vuonna 1920, jolloin ensimmäiset unitautitapaukset ilmaantuivat Suomeen, on lääkintöhallituksen 

tilastoihin kirjattu koko Suomen osalta 248 sairastapausta, jotka kaikki ilmenivät vuoden 1920 

joulukuussa. Eniten sairastuneita oli Helsingissä, jossa unitautiin sairastui 136 potilasta. Muualla 

maassa esiintyi joulukuussa ainoastaan yksittäisiä sairastapauksia.57 Lääkintöhallituksen kokoamiin 

tilastoihin on kirjattu tartuntatautitapaukset tuon ajan Suomen läänien mukaan. Tilastoihin on 

eritelty jokainen lääni, läänien kaupungit sekä lääkäripiiri, joten tilastoista näkee myös unitaudin 

esiintymisen kaupunkien ulkopuolella. Joulukuun 1920 tilastoja voi tulkita niin, että unitauti ei 

ilmennyt vielä laajempana epidemiana Suomessa, koska Helsingin ulkopuolella esiintyi vain 

yksittäisiä tautitapauksia. Vuoden 1920 osalta unitautiin kuolleiden potilaiden määrä ei ole tiedossa, 

koska tilastosta ei löydy vielä unitautiin kuolleita potilaita. 

 

Unitautiepidemia jatkui Suomessa muuttuen vaikeammaksi vuonna 1921. Lääkintöhallituksen 

tilastosta ilmenee, että vuoden 1921 aikana unitautiin sairastui Suomessa 1118 henkilöä ja kuoli 20. 

Eniten tautitapauksia ilmeni tammikuusta maaliskuuhun välisenä aikana, jonka jälkeen 

sairastuneiden määrä väheni tasaisesti vuoden loppua kohden. Vuonna 1921 sairastapaukset 

jakaantuivat tasaisemmin koko maan osalle, vaikka Helsinki pysyi yhä edelleen suurimpana 

yksittäisenä paikkakuntana Suomessa unitautiin sairastuneiden potilaiden osalta 238 

tautitapauksellaan. Toiseksi eniten sairastapauksia oli Turun, Porin sekä Viipurin läänissä. Turun ja 

Porin läänissä sairastapauksia ilmeni 210 ja Viipurin läänissä puolestaan 167.58 Vuoden 1921 osalta 

voidaan tehdä johtopäätös, että unitauti levisi kyseisen vuoden aikana koko Suomeen, koska jopa 

Ahvenmaalla esiintyi yksittäinen sairastapaus, vaikka Ahvenanmaa oli tuolloin maantieteellisesti 

suhteellisen eristynyt muusta Suomesta. Lääkintöhallituksen tilastoista näkee koko maan tilanteen 

unitaudin osalta, josta voi todeta, että unitautia esiintyi vuonna 1921 niin kaupungeissa kuin 

maaseudullakin. 

 

Unitautitapaukset vähenivät hiljalleen Suomessa ensimmäisten epidemiavuosien jälkeen. Vuonna 

1922 koko Suomessa ilmeni ainoastaan 46 uutta sairastapausta. Eniten sairastapauksia esiintyi 

edelleen tammikuusta maaliskuuhun välisenä aikana. Helsingissä sairastapausten määrä laski koko 

vuoden osalta 14 sairastuneeseen, vaikka Helsingissä esiintyi yhä edelleen eniten unitautitapauksia. 

Unitautia ei enää esiintynyt vuonna 1922 koko maassa. Esimerkiksi Kuopion lääniä ei 

                                                           
57 Suomen virallinen tilasto XI 37. Lääkintöhallituksen kertomus 1920, 26. 
58 Suomen virallinen tilasto XI 38–39. Lääkintöhallituksen kertomus 1921, 26. 
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lääkintöhallituksen tilastoissa mainita unitautitapausten kohdalla ollenkaan. Lisäksi sairastapauksia 

ei esiintynyt enää kaikissa kaupungeissa eikä lääkäripiireissä, jotka ovat lääkintöhallituksen 

tilastoissa mukana.59 Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että unitaudin akuutti vaihe alkoi laantua 

Suomessa, koska akuutteja sairastapauksia ei enää ilmennyt yhtä paljon kuin kahtena aikaisempana 

vuonna. Uusien sairastapausten määrä oli vuonna 1922 vain murto-osa aikaisemmasta. Unitaudin 

laantumisesta kertoo myös se, että unitauti ei ollut enää koko Suomen laajuinen epidemia, vaan sitä 

esiintyi vain osassa maata. 

 

Unitautiin sairastuneiden potilaiden määrä väheni koko 1920-luvun Suomessa. Poikkeuksena 

esiintyi vuosi 1923, jolloin uusien sairastapausten määrä kasvoi hiukan edellisestä vuodesta. 

Vuonna 1923 unitautiin sairastui 83 potilasta. Unitautipotilaiden määrän kasvuun vuonna 1923 ei 

löydy selitystä lähteistä. Eniten sairastuneita oli yhä edelleen Helsingissä, joka pysyi koko 

unitautiepidemian ajan suurimpana kaupunkina unitautiin sairastuneiden potilaiden määrässä 

mitattuna. Helsingissä sairastapauksia ilmeni 15 vuonna 1923. Muissa kaupungeissa kehitys siirtyi 

yksittäisiin tautitapauksiin. Esimerkiksi Oulun läänissä ilmeni vuonna 1923 ainoastaan 3 uutta 

sairastapausta. Oulun läänissä uusien sairastapausten määrä ei noussut enää epidemian alkaessa 

laantua Suomessa.60  

 

Potilaiden määrä jatkoi vuoden 1923 jälkeen tasaista vähenemistään pysytellen enää vain 

muutamassa kymmenessä uudessa sairastapauksessa. Vuonna 1924 koko Suomessa unitautiin 

sairastui enää vain 43 potilasta. Sairastuneiden määrä puolittui vuonna 1924 vuodesta 1923. 

Alueellinen vaihtelu pysyi myös vuonna 1924 vähäisenä. Poikkeuksena oli, uusien sairastapausten 

ilmaantuminen edellisen vuoden taon jälkeen Ahvenanmaalle, jossa ilmeni 3 uutta sairastapausta.61 

Tästä kehityksestä huolimatta unitauti jatkoi laantumistaan vuoden 1924 kuluessa. 

 

Unitauti hiipui hiljalleen 1920-luvun loppua kohden, koska unitaudin akuuttiin vaiheeseen ei enää 

sairastunut uusia potilaita. Tämän kehityksen voi nähdä lääkintöhallituksen tilastoista, joiden 

mukaan koko Suomessa ilmeni enää vuonna 1929 vain kaksi unitautitapausta. Toinen sairastapaus 

                                                           
59 Suomen virallinen tilasto XI 38–39. Lääkintöhallituksen kertomus 1922, 23–24. 
60 Suomen virallinen tilasto XI 40–41. Lääkintöhallituksen kertomus 1923, 23–24. 
61 Suomen virallinen tilasto XI 40–41. Lääkintöhallituksen kertomus 1924, 23. 
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ilmeni Helsingissä ja toinen Kristiinankaupungin piirissä.62 Muualla Suomessa uusia 

sairastapauksia ei enää tilastojen mukaan ilmennyt tai ainakaan niitä ei ole lääkintöhallituksen 

kulkutautitilastoihin kirjattu muun Suomen osalta. Helsingin pysyminen tilastoissa suurimpana 

paikkana sairastapausten osalta koko unitautiepidemian keston ajan Suomessa, voidaan 

mahdollisesti selittää suurella väestön määrällä, joka oli keskittynyt Helsinkiin. Ihmisiä liikkui 

myös Helsingin ja muun Suomen välillä paljon, joten unitauti pääsi leviämään sieltä tehokkaasti 

muualle maahan. 

 

Kuolleisuus unitautiin oli Suomessa varsin vähäistä lääkintöhallituksen tilastojen mukaan. 

Lääkintöhallitus on koonnut virallisiin tilastoihinsa Suomen kaupungeissa esiintyneet ihmisten 

kuolinsyyt. Unitauti oli yksi lukuisista muista sairauksista, joka ilmoitettiin lääkintöhallituksen 

tilastoissa ihmisten kuolinsyyksi 1920-luvulla. Vuosien 1920–1929 välisenä aikana unitautiin 

menehtyi tilastossa mukana olevissa Suomen kaupungeissa yhteensä 50 ihmistä, mikä on varsin 

vähän sairastuneiden määrään nähden, joka on tilastoja tulkitsemalla yhteensä noin 1600 ihmistä 

koko Suomen osalta 1920-luvulla. Suomessa ilmeni myös muita kulkutauteja tuohon aikaan. 

Influenssa oli esimerkiksi yksi kulkutauti, jota esiintyi vuosittain Suomessa. Lääkintöhallituksen 

kuolleisuustilastoa tarkastelemalla voi havaita, että myös influenssa ei ollut kovin tappava tauti 

Suomessa. Influenssaan menehtyi Suomessa vuosina 1920–1929 noin 1479 ihmistä.63 Influenssaan 

sairastui puolestaan koko maassa esimerkiksi vuonna 1929 noin 81821 ihmistä, mikä on varsin 

suuri määrä sairastuneita.64 Sama kehitys on havaittavissa muiden vuosien osalta, jolloin 

influenssaan sairastui useita kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain mutta kuoli alle 1500 koko 

1920-luvulla. Verrattaessa unitautia ja influenssaa toisiinsa voidaan tehdä johtopäätös, että 

influenssaan sairastui Suomessa enemmän ihmisiä kuin unitautiin 1920-luvulla mutta molemmissa 

sairauksissa kuolleisuus oli kuitenkin varsin vähäistä.  

 

Lääkintöhallituksen kokoamista kaupunkien kuolinsyytilastoista tulee huomioida se, että niihin on 

koottu vain kaupungeissa kuolleet potilaat, joiden kuolinsyyksi on merkitty esimerkiksi unitauti. 

Tilastoista puuttuvat maaseudulla unitautiin kuolleet potilaat sekä sellaiset potilaat, jotka ovat 

kuolleet unitautiin mutta kuolinsyyksi on ilmoitettu jokin muu sairaus, kuten aivokalvontulehdus tai 

                                                           
62 Suomen virallinen tilasto XI 46–47. Lääkintöhallituksen kertomus 1929, 23. 
63 Suomen virallinen tilasto XI 46–47. Lääkintöhallituksen kertomus 1929, 31. 
64 Suomen virallinen tilasto XI 46–47. Lääkintöhallituksen kertomus 1929, 21. 
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influenssa, jonka oireet muistuttivat paljon unitaudin akuutin vaiheen oireita. Unitautipotilaiden 

sairautta ei maaseudulla välttämättä osattu tunnistaa unitaudiksi sairauden alkuaikana. 

 

Maaseudulla kuolleista potilaista ei ole saatavilla lääkintöhallituksen tilastoimaa tietoa. Tilastoista 

saattavat puuttua myös sellaiset unitautipotilaat, jotka eivät ole kyenneet hakeutumaan hoitoon tai 

saaneet asianmukaista hoitoa sairaudelleen ajoissa. Tilastot eivät myöskään kerro unitaudin 

krooniseen vaiheeseen sairastuneiden potilaiden määrää, vaan ainoastaan akuutit tautitapaukset. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelin ainoastaan vuosien 1920–1929 tilastoja, joten sairastuneiden 

potilaiden määrä saattaa todellisuudessa olla enemmän kuin ilmoitettu 1600 tautitapausta ja 

kuolleiden potilaiden määrä puolestaan enemmän kuin 50 kaupungeissa unitautiin menehtynyttä 

ihmistä. Mikäli unitautiin sairastuneiden potilaiden tarkemman lukumäärän haluaisi saada selville, 

tulisi tutkimuksessa tarkastella myös 1920-luvun jälkeisiä vuosikymmeniä. Lääkintöhallituksen 

kokoamat tilastot unitaudista saattavat olla puutteellisia mutta niitä tulkitsemalla saa kuitenkin 

jonkinlaisen käsityksen unitautiepidemian aikana sairastuneiden ja kuolleiden potilaiden määristä 

Suomessa sekä niistä paikkakunnista, joissa tautia esiintyi. 

 

1.3 Akuutin vaiheen oireet  

Taudinkuva on useasti sangen vaihteleva. Tauti alkaa tavallisesti äkkiä ja saattaa 

muutamassa päivässä yleisinfektion tapaisine oireineen johtaa kuolemaan. 65 

 

Unitaudin oireet vaihtelivat sairauden akuutissa vaiheessa potilaiden kesken. Unitaudin oireiden 

perusteella sairaudelle saatiin muodostettua taudinkuva, johon liittyi olennaisena osana lukuisten 

oireiden kirjo. Oireiden monipuolisuuden lisäksi unitaudin taudinkuvaan liitettiin myös oireiden 

suuri vaihtelevuus potilaiden kesken.66 Suomessa unitautipotilaiden oireet erotettiin kahden tekijän 

mukaan. Ensimmäisen ryhmän potilailla esiintyi nopeita, epärytmisiä sekä epätarkoituksenmukaisia 

kasvojen ja raajojen pakkoliikkeitä. Tällaista sairaudentilaa nimitettiin choreaksi. Toisen ryhmän 

potilailla puolestaan esiintyi sekavuutta sekä uneliaisuutta. Osalla potilaista saattoi esiintyä samaan 

aikaan kasvojen ja raajojen pakkoliikkeitä sekä myös sekavuutta ja uneliaisuutta.67  

                                                           
65 Söderström 1933, 184. 
66 Vilensky 2011, 16. 
67 Nikula 1920, 650. 
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Unitautiepidemian alkuaikoina lääkäreistä esimerkiksi Hagelstam korosti Suomessa, että unitautia 

tuli tarkasti havainnoida ja tieteellisesti tutkia, jotta sairauden eri tekijät ja vaikutukset 

ymmärrettäisiin paremmin. Tässä apuna toimivat lääkäreiden omat havainnoit unitaudista sekä 

muiden eurooppalaisten lääkäreiden julkaisemat tieteelliset artikkelit.68 Suomessa lääkärit olivat 

perustaneet omia yhdistyksiä jo 1800-luvulla, joita olivat Finska Läkaresällskapet sekä 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Lääkärien perustamilla yhdistyksillä oli merkittävä osa niin 

ulkomaisten kuin kotimaisten lääketieteen tutkimusten ja innovaatioiden levittäjänä Suomessa. 

Kyseiset yhdistykset toimivat aktiivisina lääkäreiden yhteistyöverkkoina, joiden kautta lääkärit 

levittivät tietoa erilaisista sairauksista ja tutkimusmenetelmistä.69 Tähän kehitykseen vaikuttivat 

myös lääkäriseurojen perustamat ja toimittamat julkaisut, joihin suomalaiset lääkärit kirjoittivat 

artikkeleita ajankohtaisista aiheista sekä toivat esille ulkomaista tutkimustietoa, kuten unitautia 

käsitteleviä artikkeleita. 

 

Unitaudin oireita käsitteli suomalaisista lääkäreistä erityisesti Akseli Nikula, joka kirjoitti unitautia 

käsittelevän artikkelin Encephalitis epidemic s. lethargica meillä, jossa hän kuvasi tarkasti 

sairauteen liitettyjä oireita. Nikula havaitsi, että unitauti alkoi potilailla äkillisesti. Sairauden 

alkuvaiheessa potilas alkoi tuntea yleistä väsymystä, heikkoutta sekä huonovointisuutta. Potilaan 

ruokahalu hävisi ja potilas saattoi myös oksennella. Potilailla esiintyi myös kuumetta mutta kaikilla 

potilailla kuume ei noussut hälyttävän korkeaksi. Osalla potilaista kuumetta ei esiintynyt sairauden 

alkuvaiheessa ollenkaan, vaan kuume nousi vasta myöhemmin sairaudentilan edetessä. Potilailla oli 

myös sairauden alkuvaiheessa havaittavissa niskajäykkyyttä ja päänsärkyä.70 Yleisinfektion 

seurauksena potilaiden hengityselimet alkoivat oireilla ja osa potilaista sairastui tämän seurauksen 

keuhkokuumeeseen, jonka seurauksena useat potilaat kuolivat jo unitaudin alkuvaiheessa 

keuhkokuumeeseen ja muihin hengitystieinfektioihin.71 Nämä edellä kuvatut unitaudin oireet eivät 

olleet vielä poikkeavia tai hälyttäviä, vaan ne saattoivat olla kuin minkä tahansa muun 

infektiotaudin tai tavallisen flunssan oireita. Potilaiden menehtyminen jo sairauden alkuvaiheessa 

erilaisiin hengitystieinfektioihin edesauttoi sitä, että kaikkia unitautiin sairastuneita ja kuolleita 

potilaita ei luokiteltu unitautia sairastaviksi ja siihen menehtyneiksi potilaiksi. 

                                                           
68 Hagelstam 1920, 671. 
69 Hirvonen 2014, 112. 
70 Nikula 1921a, 3. 
71 Nikula 1921b, 84. 
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Unitaudille ominaisempia oireita, kuin edellä mainitut yleisinfektion oireet olivat taudin 

alkuvaiheessa ilmenevä silmän yläluomien jäykkyys sekä silmän liikuntalihashäiriöt, jonka 

seurauksena potilaan toinen silmä tai molemmat silmät katsoivat kieroon. Tällaisista oireista 

kärsineet potilaat valittivat myös usein näkevänsä kaksoiskuvia. Silmäoireiden lisäksi toinen 

unitaudille luonteenomainen oire oli erilaiset liikkeiden häiriöt, joista merkittävimpiä olivat 

kasvojen, raajojen sekä vartalon lihaksissa esiintyneet rauhattomat ja hallitsemattomat liikkeet. 

Joissain tapauksissa rauhattomuus oli niin hallitsevaa, että potilaat heittelehtivät rauhattomina 

asennosta toiseen vuoteissaan. Liikehäiriöihin unitaudissa liittyi myös vapina, jota esiintyi 

erityisesti potilaiden sormissa ja raajoissa. Unitaudin alkupuolella potilaiden lihaksissa havaittiin 

myös jäykkyyttä, joka vähitellen sairauden edetessä muuttui velttoudeksi. Nämä liikehäiriöt olivat 

kuitenkin suurimalla osalla potilaista ohimeneviä, jolloin potilaiden liikkeet rauhoittuivat 

muutamien päivien kuluessa. Osalla potilaista liikehäiriöt saattoivat kuitenkin kestää pitempään, 

jolloin liikehäiriöt jatkuivat pahimmillaan useita viikkoja ja uusiutuivat vielä sairauden 

ohimenemisen jälkeenkin.72 

 

Unitaudin yleisinfektion oireita seurasi useilla potilailla uneliaisuus, eli letargia, jonka seurauksena 

potilaan ruumiilliset toiminnot heikentyvät. Letargia ilmeni potilailla eriasteisena. Potilaalle saattoi 

letargian seurauksena kehittyä sulkutila, jolloin potilaan normaalit reaktiot ulkoisiin ärsykkeisiin 

sekä tahdonalaiset liikkeet kävivät poikkeuksellisen vähäisiksi tai puuttuivat kokonaan.73 Nikula 

kuvasi letargian aiheuttamaa tilaa potilaissa artikkelissaan:  

 

Sairas käy yhä hiljaisemmaksi, alkaa nukkua tuontuostakin päivälläkin ja lopuksi 

nukkuu hän yötä päivää. Kun potilasta pudistetaan, herää hän kyllä, vastailee 

kysymyksiin järjestyneesti ja asiallisesti, mutta kesken keskustelun voi hän nukahtaa 

uudelleen. Tällainen tila saattaa kestää joko lyhemmän tai pitemmän ajan, toisinaan 

kuukausimääriä, vähitellen sitten häviten taikka päättyen kuumeentapaiseen tilaan ja 

joskus äkilliseen kuolemaan.74  

 

                                                           
72 Nikula 1921a, 3−4. 
73 Nikula 1921b, 77. 
74 Nikula 1921b, 77. 



 

26 
 

Letargiasta kärsineet unitautipotilaat muuttuivat kyseisen oireen seurauksena. Kaikilla 

unitautipotilailla ei kuitenkaan esiintynyt letargiaa.  Unitautipotilaista tuli letargian seurauksena 

vähitellen haluttomia vuorovaikutukseen oman ympäristönsä kanssa. Unitautiin liittyneet unihäiriöt 

liitettiin sairauden akuutissa vaiheessa osaksi unitaudin psykiatrisia oireita. Letargia oli unitaudin 

alkuvaiheessa yksi merkittävimmistä sairauden psyykkisistä oireista, koska se teki jatkuvasti 

nukkuvista potilaista apaattisia sekä myös haluttomia kommunikoimaan ympäristönsä kanssa.75 

 

Unitaudin akuutin vaiheen psykiatrisiin oireisiin liittyi myös eriasteista sekavuutta eli deliriumia. 

Nikula kuvasi artikkelissaan unitautipotilailla esiintyneitä sekavuustiloja, jotka ilmenivät potilailla 

usein äkillisenä sekavuutena, puheen lisääntymisenä sekä rauhattomuutena pysyä paikoillaan. 

Lisäksi potilailla saattoi esiintyä myös hallusinaatioita. Hallusinaatioihin liittyi erilaisia ääni- ja 

näköharjoja, jolloin potilas saattoi kuulla vieraita ääniä tai nähdä asioita, joita ei todellisuudessa 

ollut olemassa. Sekavuustilat saattoivat olla potilailla nopeasti ohimeneviä äkillisiä kohtauksia. 

Potilailla havaittiin usein varsin nopea vaihtelu selvien ja sekavien tilojen välillä. Osalla potilaista 

puolestaan sekavuustilat saattoivat kestää useita kuukausia.76 Sekavuustiloista kärsineet potilaat 

eivät menettäneet kuitenkaan täysin otettaan todellisuudesta, vaikka potilailla esiintyi todellisuuden 

hämärtymistä. Potilaiden sekavuustiloille oli ominaista työperäinen toimeliaisuus, jota ilmensi 

potilaiden rauhattomuus, levottomuus sekä paikoillaan pysymisen vaikeus. Potilaat halusivat koko 

ajan tehdä ja nähdä asioita. Potilaiden mielialat vaihtelivat myös laidasta laitaan sekavuustilojen 

aikana. Potilas saattoi olla ensin iloinen, jota seurasi nopeasti kärsimättömyys ja kyllästyminen sekä 

lopulta apatia. Nämä unitaudin akuutin vaiheen psykiatrisiin oireisiin liitetyt oireet hävisivät 

vähitellen itsestään muutamien kuukausien kuluessa tai viimeistään akuutin vaiheen päätyttyä.77  

 

Unitautiin ei ollut olemassa parantavaa hoitoa. Hoidoksi unitautiin sairastuneille potilaille esitettiin 

Suomessa vuodelepoa. Potilaiden oli tärkeää heti sairauden alkuvaiheesta alkaen levätä paljon ja 

vielä sairauden oireiden lieventymisen jälkeenkin levon merkitystä korostettiin.78  Unitautiin ei ollut 

olemassa sairauden parantavia lääkkeitä, joten potilaiden perushoidon merkitys korostui. Unitaudin 

ensioireiden ilmaantuessa oli tärkeää heti kutsua paikalle lääkäri, joka määräsi potilaalle tarvittavan 

hoidon. Mikäli potilaan tila kääntyi vakavaksi jo sairauden alkuvaiheessa, tuli potilas siirtää 
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76 Nikula 1920, 652. 
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sairaalaan saamaan oireidensa mukaista hoitoa.79  Kaikilla unitautiin sairastuneilla potilailla ei ollut 

kuitenkaan mahdollisuutta päästä sairaalaan hoitoon hoitopaikkojen vähäisyyden vuoksi tai mikäli 

potilas asui maaseudulla, oli hoitoon pääseminen entistä hankalampaa pitkien välimatkojen takia. 

 

Unitaudin hoitokeinot olivat unitaudin akuutissa vaiheessa varsin vähäisiä ja vielä kokeellisella 

asteella Suomessa lääkäreiden keskuudessa Lääkäreistä esimerkiksi Nikula esitteli tarkemmin 

hoitokeinoja, joita unitautipotilaiden hoidossa käytettiin. Potilaille, jotka kärsivät erilaisista 

rauhattomuustiloista, kuten raajojen ja lihasten pakkoliikkeistä, annettiin levottomimpina päivinä 

jodcollargolia injektiona. Tämän lääkkeen tarkoituksena oli rauhoittaa potilaita. Muita käytettyjä 

keinoja potilaiden hoidossa olivat pitkät ja rauhoittavat kylvyt. Eniten potilaiden hoito perustui 

kuitenkin aspiriinin, kuumien juomien sekä lämpimien kääreiden käyttöön. Unitaudin akuutin 

vaiheen oireiden hoidossa oli Suomessa kokeiltu myös useita eri lääkkeitä, jotka osoittautuivat 

tehottomiksi unitautipotilaiden hoidossa. Tällaisia kokeellisia lääkkeitä olivat esimerkiksi 

urotropiini sekä dispargeni.80  Unitaudin hoidon osalta tehtiin Suomessa havainto, että toimivaa ja 

tehokasta hoitoa unitautiin ei ollut olemassa, joten potilaita pyrittiin hoitamaan käytettävissä olevien 

keinojen mukaan. Useissa tapauksissa hoidolla pyrittiin ainoastaan helpottamaan potilaiden oloa 

sekä rauhoittamaan levottomuutta. 

 

Unitaudin taudinkulku oli vaihteleva. Sairauteen liittyi akuutissa vaiheessa oireita, jotka rajoittuivat 

kokonaan tai pääasiallisesti somaattiselle alalle mutta osalla potilaista esiintyi myös psyykkisiä 

oireita, joiden vakavuusaste vaihteli. Potilailla esiintyneistä psyykkisistä oireita johtuen lääkäreistä 

esimerkiksi Becker yritti selvittää Suomessa oliko unitautiin sairastuneiden potilaiden suvuissa 

esiintynyt aikaisemmin hermotauteja tai oliko potilaalla esiintynyt heikkohermoisuutta lapsena. 

Tällaisia potilaan heikkohermoisuuteen viittaavia oireita olivat esimerkiksi pimeänpelko, unessa 

kulkeminen ja puhuminen sekä alkoholin väärinkäyttö. Nämä tiedot Becker pyrki keräämään 

potilaalta itseltään tai potilaan läheisiltä sukulaisilta. Beckerin kiinnostus hermotauteihin johtui 

siitä, että hän katsoi unitaudin ilmaantuvan herkemmin sellaisille henkilöille, joilla oli aikaisemmin 

esiintynyt heikkohermoisuutta tai joiden suvussa oli esiintynyt sitä. Becker päätyi lopulta 

tutkimuksessaan johtopäätökseen, jonka mukaan heikkohermoisuutta esiintyi ainoastaan yksittäisinä 

                                                           
79 Nikula 1921a, 5. 
80 Nikula 1921b, 86. 
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tapauksina unitautiin sairastuneilla potilailla.81 Becker ei kyennyt tutkimuksellaan osoittamaan 

heikkohermoisuuden vaikuttavan unitautiin sairastumisen taustalla. 

 

Beckerin tutkimuksen taustalla vaikutti ajatus degeneraatiosta, eli rappeutumisesta. Degeneraatio 

perustui ajatukseen perinnöllisestä mielen ja kehon rappeutumisesta. Rappeutuminen näkyi 

suvuissa, joissa perintöaines huonontui siirtyessään sukupolvelta toiselle. Rappeutumisen merkkejä 

olivat esimerkiksi moraalittomuus, vajaamielisyys sekä neuroosit. Rappeutumisoppi vaikutti 

eugeniikan, eli rotuhygienian nousuun. Rotuhygienian avulla haluttiin estää haitallisten 

ominaisuuksien siirtyminen sukupolvelta toiselle.82 Suomalaisessa lääketieteessä vahvistui 

Hirvosen mukaan 1920-luvulle tultaessa näkemys, jonka mukaan lapset perivät vanhemmiltaan niin 

ruumiilliset ominaisuudet kuin myös mielisairaudet, jotka siirtyivät suoraan vanhemmilta lapsille. 

Nämä perityt ominaisuuden siirtyivät edelleen sukupolvelta toiselle. Henkisesti sairaiden 

vanhempien lapsille periytyi heikko keskushermosto, joka näkyi lapsissa henkisenä 

rappeutumisena.83    

 

Unitauti oli poikkeuksellinen sairaus, koska sen huomattiin esiintyvän Suomessa kaikissa 

ikäryhmissä. Unitautiin sairastumisen taustalla ei voitu osoittaa ilmenneen huonoa perimää tai 

vajaamielisyyttä. Unitautiin sairastui niin lapsia, aikuisia kuin vanhuksia. Nikula esimerkiksi 

korosti, että sairauden ei huomattu vaikuttavan eri sukupuolissa eri lailla eikä myöskään 

yhteiskunnallisilla oloilla huomattu olevan merkitystä taudin esiintymisessä väestössä.84  Unitaudin 

ja sosioekonomisten tekijöiden välillä ei voitu osoittaa olevan yhteyttä myöskään sairauden 

tarttumisessa. Sairaus ei tarttunut herkemmin köyhiin ihmisiin eikä myöskään ahtaissa tiloissa 

asuneisiin ja usein myös epäterveellisissä oloissa eläneisiin ihmisiin. Unitautiin sairastuneista 

ihmisistä suurin osa eli kaupungeissa ja unitautiin sairastuivat yhtä lailla niin rikkaat kuin köyhätkin 

sekä naiset, miehet ja lapset.85  Unitauti olikin varsin tasa-arvoinen sairaus verrattuna esimerkiksi 

espanjantautiin, johon sairastuivat herkemmin köyhemmät ja huonoissa oloissa eläneet ihmiset, kun 

taas unitauti tarttui kaikenikäisiin ihmisiin eikä ihmisten elinolosuhteilla ollut vaikutusta unitautiin 

sairastumisessa. 

                                                           
81 Becker 1924, 213. 
82 Pietikäinen 2013, 96–97. 
83 Hirvonen 2014, 180–181. 
84 Nikula 1921b, 70–71. 
85 Vilensky 2011, 48. 
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1.4 Unitaudin patologiset löydökset ja tarttuminen 

Unitautiepidemian aikana ainoat käytettävissä olevat metodit neuropatologiassa olivat 

ruumiinavausten makro- ja mikroskooppiset kokeet. Tämä aiheutti rajoituksia unitaudin 

tutkimisessa, koska lääkäreillä ei ollut tehokkaita keinoja käytössään, joilla tutkia unitautia. Lisäksi 

tieto, jota lääkärit saivat ruumiinavausten pohjalta, perustui ainoastaan sellaisiin potilaisiin, jotka 

olivat kuolleet unitautiin.86 1920-luvulla ei ollut vielä mahdollista tutkia lievempiä tautitapauksia 

tarkemmin eli sellaisia potilaita, jotka eivät menehtyneet unitautiin, koska ruumiinavaus oli ainoa 

keino, jolla päästiin tarkastelemaan unitaudin potilaan elimistölle aiheuttamia muutoksia.  

 

Unitaudin patologisanatominen tutkimus oli Suomessa vielä sairauden alkuaikana varsin vähäistä, 

joten unitaudin patologisissa löydöksissä luotettiin ulkomailta saatuun tietoon. Unitauti alkoi 

muualla maailmassa aikaisemmin kuin Suomessa, joten patologisia tutkimuksia voitiin myös 

muualla maailmassa tehdä aikaisemmin. Suomessa käytettiin unitaudin vaikutusten määrittämisessä 

apuna erityisesti von Economon tutkimuksia, joiden katsottiin olevan perusteellista lähdeaineistoa. 

Von Economo käytti tutkimuksiensa lähdeaineistona unitautiin kuolleiden potilaiden 

ruumiinavauksissa tekemiään löydöksiä. Von Economon tutkimuksia tarkastelemalla Suomessa 

esimerkiksi Nikula päätyi samaan lopputulokseen kuin von Economo omissa tutkimuksissaan, 

jonka mukaan unitauti vaikutti potilaiden aivojen harmaassa aineessa, jossa esiintyi taudin 

seurauksena muutoksia ja tulehdusta. Muutokset rajoittuivat pääasiassa tyvitumakkeisiin87 ja 

aivokuoreen. Tulehdusta esiintyi myös selkäydinkalvossa.88  

 

Akseli Nikula on yksi lähdeaineistossa esiintyvä lääkäri, joka toi esille ruumiinavauksissa 

tekemiään löydöksiä tarkemmin. Nikula teki ruumiinavausten kautta omakohtaisia havaintoja 

unitaudista sekä keräsi myös tietoa sairaudesta. Nikula käytti apunaan von Economon aikaisemmin 

tekemiä tutkimuksia sekä hyödynsi hänen kirjallista materiaalia lähdeaineistonaan. Nikula kirjoitti 

aihetta käsittelevän artikkelinsa omien havaintojensa pohjalta, jossa hän erittelee tarkemmin 

unitaudin aiheuttamia muutoksia kuolleiden potilaiden aivoissa.  

                                                           
86 Vilensky 2011, 235–236. 
87 Tyvitummakkeet sijaitsevat isoaivojen alaosassa sekä aivorungon yläosassa. Tyvitumakkeiden tarkoituksena on 

säädellä ihmisen tahdonalaisia liikesarjoja. Tyvitumakkeet käsittävät aivoissa harmaan aineen muodostumat sekä niitä 

yhdistävät osat, joita ovat häntätumake, linssitumake, aivojuovio, sisäkotelo ja sepelviuhka. Terveysportti. 

Terminologian tietokannat. 
88 Nikula 1921b, 79–80. 
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Unitautipotilaille tehtiin Suomessa erilaisia kokeita sairaaloissa, joissa heitä hoidettiin. Kokeiden 

kautta pyrittiin määrittämään sairauden taudinaiheuttaja. Bakteriologiset kokeet antoivat kuitenkin 

negatiivisen tuloksen potilaan verestä, selkäydinnesteestä sekä aivokudoksesta. Potilaiden 

taudinaiheuttaja ei ollut bakteeri tai ainakaan sellaista ei kokeiden kautta löydetty.89 Tutkimusten 

lisääntyessä unitaudin huomattiin aiheuttavan tulehdusta aivoissa. Tulehdus levisi aivoissa 

keskushermoston verisuonien kautta, joissa huomattiin potilaiden ruumiinavauksissa esiintyvän 

normaalista poikkeavia muutoksia. Verisuoniin oli kuolleiden potilaiden aivoissa kertynyt 

normaalia enemmän verta. Nämä muutokset ilmenivät aivojen verisuonten seinissä sekä verisuonia 

ympäröivissä aivokudoksissa. Lisäksi patologisten tutkimusten kautta huomattiin kuolleiden 

potilaiden aivojen harmaaseen aineeseen kertyneen vieraita soluja, jotka olivat saaneet aikaan 

tulehduspesäkkeitä.90  

 

Tulehduksen huomattiin ilmenevän kuolleiden potilaiden aivoissa erityisesti tyvitumakkeissa ja 

niiden ympäristössä. Tulehduksen aiheuttajaksi paljastuivat vieraat solut, joiden huomattiin 

tuhoavan tyvitumakkeiden hermosoluja ilman ympäröivien kudoksien tai verisuonien sairautta. 

Tästä aivoissa tapahtuneesta muutoksesta esimerkiksi von Economo käytti nimitystä neuronofagia, 

jolla tarkoitetaan hermosolujen tuhoutumista syöjäsolujen seurauksena. Tämä hermosolujen 

tuhoutuminen selitti unitautia sairastavien potilaiden poikkeukselliset hermostolliset oireet. Nikula 

kuitenkin korosti artikkelissaan, että hermosolujen tuhoutuminen ei ollut lopullista, koska potilaiden 

poikkeukselliset oireet, kuten liikehäiriöt ja sekavuustilat olivat ohimeneviä, vaikka ne saattoivat 

kestää useita kuukausia.91 Patologisista tutkimuksista saatujen tietojen perusteella päätyivät lääkärit 

niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa lopulta lopputulokseen, jonka mukaan unitauti oli 

aivotulehdus, joka vaikutti aivojen tyvitumakkeissa tuhoten hermosoluja. Unitaudin kroonisen 

vaiheen ilmaantuminen tuki erityisesti von Economon esittämää teoriaa tyvitumakkeiden 

hermosolujen tuhoutumisesta lopullisesti, koska unitautipotilaiden tila koki pysyvän muutoksen 

sairauden kroonisen vaiheen seurauksena. 

 

Unitaudin kulkeutuminen ihmisen elimistöön aiheutti lääkäreille ongelmia. Epäselvää oli, miten 

sairaus päätyi ihmisen elimistöön. Lääkärit esittivät tästä maailmalla omat teoriansa, joita 

puolestaan suomalaiset lääkärit käsittelivät omissa tutkimuksessaan. Von Economo esimerkiksi 

                                                           
89 Nikula 1921b, 85. 
90 Nikula 1921b, 81. 
91 Nikula 1921b, 83–84. 
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katsoi, että virus päätyi ihmisen elimistöön nielun kautta, josta se kulkeutui potilaan 

keskushermostoon. Virus aiheutti potilaalle ensin aivokalvontulehduksen kaltaisen tulehduksen, 

joka levisi lopulta hermokudokseen. Von Economon kanssa samoilla linjoilla oli myös toinen 

lääkäri Harbitzkin, jonka mukaan virus kulkeutui ihmisen elimistöön myös nielun kautta. 

Harbitzkinin näkemys erosi kuitenkin von Economon teoriasta hiukan, koska Harbitzkinin mukaan 

unitauti levisi ihmisen elimistössä hermojen ja verisuonien välityksellä tai verivirran mukana 

keskushermostoon. Yhteistä molemmille teorioille kuitenkin oli se, että virus päätyi tavalla tai 

toisella potilaan aivoihin aiheuttaen siellä tulehdustilan.92 Suomessa lääkärit olivat samoilla linjoilla 

edellä esitettyjen näkemysten kanssa. Lääkärit katsoivat unitaudin kulkeutuvan ihmisen elimistöön 

nielun ja nenän kautta, joiden limakalvoista sairaus jatkoi kulkuaan potilaan aivoihin aiheuttaen 

siellä tulehduksen.93  

 

Unitaudin osalta mysteeriksi on jäänyt, mikä sairauden aiheutti ja mistä sairaus yllättäen ilmaantui. 

Lääkärit ovat pystyneet unitaudin osalta selvittämään ainoastaan sen, että unitauti oli virusperäinen 

sairaus, joka sai aikaan aivotulehduksen. Tämä aivotulehdus tuhosi potilaiden aivoja aiheuttaen 

monimutkaisia oireita mutta viruksen alkuperä on jäänyt selvittämättä. Lisäksi lääkärit ovat myös 

epävarmoja siitä, miten unitauti päätyi potilaiden elimistöön. Tästä on ainoastaan esitetty teorioita.  

 

Nykypäivänä lääkärit ovat esittäneet omat teoriansa siitä, mikä unitaudin aiheutti, vaikka lääketiede 

ei ole osannut selvittää unitaudin todellista aiheuttajaa. Yksi lääkäreiden nykypäivänä esittämä 

teoria unitaudista on, että unitauti oli autoimmuunisairaus. Autoimmuunisairaudella tarkoitetaan 

sairautta, jossa ihmisen elimistön oma puolustusjärjestelmä virheellisesti hyökkää ihmisen omaa 

kehoa vastaan vieraan taudinaiheuttajan tunkeutuessa ihmisen elimistöön. Ihmisen 

puolustusjärjestelmälle sattuu siis virhe, koska se hyökkää taudinaiheuttajan lisäksi omaa kehoa 

vastaan. Tällaisessa tilanteessa ihmisen kehoon muodostuu tulehdustila, jonka yleisenä oireena 

esiintyy aivojen turvotusta, joka puolestaan aiheuttaa neurologisia oireita, joita esiintyi myös osana 

unitautia. Autoimmuunisairauksia hoidetaan nykypäivänä steroideilla, jotka vähentävät aivojen 

turvotusta ja hidastavat elimistön puolustusjärjestelmän reaktiota.94  
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93 Söderström 1933, 184. 
94 Crosby 2011, 214. 
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Lääkäreiden vaikeudesta selvittää unitaudin aiheuttaja vielä nykypäivänäkin tulee huomioida se, 

että lääkäreiden on vaikea tutkia melkein sadan vuoden taakse ulottuvaa sairautta, josta ei ole enää 

nykypäivänä ilmennyt uusia tautitapauksia. Olemassa olevat tiedot potilaista saattavat myös olla 

puutteellisia ja unitaudin aikana lääketieteessä käytetyt tutkimusmetodit ovat jo nykypäivänä 

vanhentuneet. Lääkärit eivät myöskään unitaudin alkuaikoina tienneet vielä 

autoimmuunisairauksista eikä heillä ollut mahdollisuutta antaa unitautipotilaille steroideja hoidoksi. 

Tietysti emme voi varmasti tietää nykypäivänä oliko unitauti autoimmuuni sairaus vai ei, koska 

sekin on vain yksi teoria muiden joukossa. 

 

Unitautitapauksia alettiin raportoida suurimmassa osassa teollistuneista maista sairauden 

epideemisen ajanjakson aikana.95 Sairaus levisi nopeasti mutta unitaudin tarttuminen ihmisten 

välillä pysyi kuitenkin lääkäreille mysteerinä. Epidemian alkuvaiheessa huomattiin, että unitauti ei 

levinnyt sairaasta toiseen pisaratartunta. Tähän johtopäätökseen päädyttiin esimerkiksi Itävallassa, 

jossa ensimmäiset tautitapaukset ilmenivät sekä myös Ranskassa ja Saksassa. Kyseisissä maissa 

tehtiin havainto, että sairaaloissa joissa unitautipotilaita hoidettiin, sairauden tartuntamäärät eivät 

kasvaneet. Unitauti ei esimerkiksi levinnyt hoitohenkilökuntaan tai sairaasta potilaasta toiseen 

terveeseen potilaaseen. Toinen tekijä, jolla perusteltiin unitaudin leviämistä muulla tavalla kuin 

pisaratartuntana oli, että samassa taloudessa elävien ihmisten keskuudessa ei esiintynyt useampia 

tautitapauksia kuin vain yleensä yksi. Perheissä, joissa yksi henkilö sairastui unitautiin, pysyivät 

yleensä muut perheenjäsenet terveinä. Mikäli unitauti olisi tarttunut pisaratartuntana, olisi tällainen 

tilanne ollut mahdoton. Von Economo esimerkiksi uskoi sairauden leviävän ensisijaisesti ilman 

välityksellä. Hän perusteli kantaansa sillä, että sairaus pääsi tehokkaasti leviämään maasta toiseen 

tuulen välityksellä.96 

 

Unitaudin tarttumisessa päädyttiin unitautiepidemian jälkeisinä vuosina johtopäätökseen, että 

unitauti saattoi jossain tilanteissa tarttua suoran kontaktin välityksellä ihmisestä toiseen, vaikka 

useat tekijät puhuivat pisaratartuntaa vastaan. Unitautia esiintyi useassa muodossa, jolloin joku 

sairauden muodoista saattoi tarttua pisaratartunta ihmisestä toiseen. Tätä on perusteltu sillä, että 

unitauti ilmeni epidemian muodossa ja siihen sairastui maailmanlaajuisesti suuri määrä ihmisiä. 
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Lisäksi sairaus ilmeni ensimmäisenä kaupungeissa, joista se levisi maaseudulle, jolloin sairauden on 

täytynyt kulkeutua paikasta toiseen ihmisten välityksellä.97 

 

Suomessa lääkärit kiinnittivät huomioita unitaudin tarttumisessa samoihin seikkoihin kuin 

muuallakin Euroopassa. Tehoavia ennakkotoimenpiteitä unitaudilta varautumiseen ei osattu esittää, 

koska myös Suomessa lääkärit eivät tienneet taudinaiheuttajaa eivätkä sen elinsuhteita. Epäselvää 

oli myös, miten unitauti levisi ihmisestä toiseen sekä miten sairaus kulkeutui ihmisen elimistöön, 

josta oli esitetty ainoastaan teorioita. Suomessa lääkäreistä esimerkiksi Nikula havaitsi, että unitauti 

ei tarttunut pisaratartuntana ihmisestä toiseen, koska Suomessa unitautipotilaita pidettiin 

sairaaloissa samoissa tiloissa muiden potilaiden kanssa, eivätkä unitautiin sairastumattomat potilaat 

sairastuneet tautiin. Suomessa havaittiin myös, että unitautitapaukset eivät rajoittuneet määrättyihin 

toistensa kanssa seurusteleviin piireihin, joissa samat ihmiset olivat usein läheisissä tekemisissä 

toistensa kanssa. Tästä Nikula päätyi johtopäätökseen, jonka mukaan välitön, kosketuksen kautta 

tapahtunut tartunta toisesta henkilöstä toiseen ei ollut todennäköinen mutta ihmisten tuli kuitenkin 

noudattaa varovaisuutta ja hyvää hygieniaa päivittäisessä elämässään.98  

 

Useista unitaudin tarttumiseen liitetyistä teorioista huolimatta, on unitaudin tarttuminen pysynyt 

yhtenä unitaudin suurena mysteerinä. Pisaratartunta voidaan ainakin suurimmalta osin sulkea 

tartuntatekijöiden ulkopuolelle. Mikäli unitauti olisi tarttunut pisaratartuntana, olisi sairastuneiden 

määrä ollut huomattavasti suurempi, koska pisaratartunnan kautta tarttuvalta taudilta on yhä 

edelleen hankala suojautua. Lisäksi myös hygienia ja sairaiden eristäminen ei ollut kovin tehokasta 

1920-luvulla. Ihmisten elinolosuhteet olivat myös varsin toisenlaiset kuin nykypäivänä, joten 

unitauti olisi varmasti osoittautunut tuhoisammaksi kuin mitä se oli, mikäli sairaus olisi tarttunut 

pisaratartuntana.  
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2. UNITAUDIN KROONINEN VAIHE SUOMESSA 

 

2.1 Psykiatrian kehitys ennen unitautia 

Unitaudin ilmaantuminen tarjosi uuden tutkimuskohteen psykiatrialle, koska unitauti aiheutti 

monimutkaisia neurologisia ja psykiatrisia oireita potilaissa, jotka hämmästyttivät lääkäreitä ympäri 

maailmaa. Psykiatriassa olivat lisääntyneet yhä enemmän 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun 

ristiriitaisuudet neurologian ja psykiatrian välillä. Psykiatriassa hallitseva suuntaus oli ollut 1900-

luvun alkupuolelle saakka biologinen psykiatria. Psykiatriassa tapahtui vähitellen muutos 1900-

luvun alussa, jonka seurauksena biologisen psykiatrian vaikutusvalta alkoi vähitellen vähentyä 

psykiatriassa.  

   

Neurobiologinen lähestymistapa psykiatrisiin häiriöihin alkoi saksalaisen Wilhelm Griesingerin 

vaikutuksesta vuonna 1845. Neurobiologisen lähestymistavan kannattajien mukaan psykiatriset 

häiriöt olivat aivojen sairauksia. Tämä fysiologinen näkökanta pysyi hallitsevana suuntauksena 

psykiatriassa aina 1800-luvun loppuun saakka, jonka jälkeen psykologisesti orientoitunut 

lähestymistapa alkoi kasvattaa vaikutustaan. Neurobiologisesta lähestymistavasta käytettiin 

nimitystä biologinen psykiatria.99  

 

Biologinen psykiatria pyrki yhdistämään biologian ja genetiikan osaksi psykiatrisia sairauksia. 

Biologiseen psykiatriaan liittyivät osaksi teoriat perinnöllisyydestä sekä degeneraatio, joka esitti, 

että psykiatriset sairaudet periytyivät suvussa siirtyen sukupolvelta toiselle lisääntyvinä ja 

pahentuvina oireina.100 Biologisen psykiatrian kannattajat edellyttivät, että psykiatrista tutkimusta 

varten tuli perustaa biologiseen psykiatriaan perehtyneitä tutkimusinstituutteja sekä klinikoita, 

joissa lääketieteen opiskelijoiden oli mahdollista tarkkailla potilaita. Psykiatrian opetusta alettiin 

järjestää yliopiston luentosalien lisäksi myös mielisairaaloissa.101  

 

Biologiseen psykiatriaan liittyi osaksi vahva optimismi, jonka mukaan aivojen rakenteita tutkimalla 

mielen häiriöt oli mahdollista selvittää. Tämän uskottiin tapahtuvan aivokudoksen erillisten osien 
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paikallistamisen kautta.  Biologisen psykiatrian kannattajat uskoivat tämän kehityksen olevan vain 

ajan kysymys. 1800-luvun vaihtuessa 1900-luvuksi optimismi, joka oli liitetty biologiseen 

psykiatriaan, alkoi vähitellen karista. Ihmisen mielen häiriöiden selittäminen ei onnistunut 

neurobiologialta. Neuropatologia, joka oli yksi biologisen psykiatrian osa-alue, ei kyennyt 

paikallistamaan psykiatrisia häiriöitä, kuten skitsofreniaa eikä maanisdepressiivisyyttä aivoihin eikä 

todistamaan, että kyseiset sairaudet olivat aivojen vammoja.102 Löytö, joka antoi kuitenkin toivoa 

biologisen psykiatrian kannattajille, oli neurosyfiliksen aiheuttajan selviäminen vuonna 1905. 

Sairauden aiheuttajaksi paljastui Saksassa mikroskooppisen tutkimuksen kautta löydetty 

spirokeettabakteeri. Neurosyfiliksen aiheuttajan selviäminen herätti psykiatrikunnassa toiveita siitä, 

että muidenkin mielisairauksien aiheuttajat oli mahdollista löytää oikeiden tutkimusten kautta.103 

Tästä biologisen psykiatrian onnistumisesta huolimatta 1900-luvulla hallitsevaksi psykiatrian 

suuntaukseksi nousi vähitellen psykologinen lähestymistapa, joka pyrki vähentämään neurologian 

vaikutusta psykiatriassa.104  

  

Emil Kraepelin oli saksalainen psykiatri, jonka katsotaan olevan keskeisin hahmo psykiatrian 

historiassa. Kraepelin edusti Griesingeriä seurannutta psykiatripolvea, joka pyrki kehittämään 

psykiatriaa kokeellisen ja fysiologisen psykologian avulla. Kraepelinia kiinnosti erityisesti 

kokeellisen psykologian menetelmien hyödyntäminen psykiatriassa.105 Kraepelin katsoi, että 

biologisen psykiatrian käyttämät tutkimusmenetelmät eivät soveltuneet mielen häiriöiden 

tutkimiseen.106 Kraepelinia kiinnosti enemmän psykologia sekä se mitä psykologia pystyi 

tarjoamaan psykiatrialle. 

 

Kraepelin tuli ennen kaikkea tunnetuksi siitä, että hän pyrki erottamaan psykiatriset sairaudet 

toisistaan sen perusteella oliko potilaan mahdollista parantua sairaudesta vai ei. Biologisen 

psykiatrian seurauksena psykiatrisista sairauksista ei ollut olemassa tarkkoja taudinkuvia, vaan 

ainoastaan lukuisia epäselviä oireita, jotka eivät liittyneet osaksi mitään yksittäistä sairautta. 

Kraepelin alkoi luokitella psykiatrisia sairauksia niiden sairaudenkulun sekä ennusteen mukaan.107 

Kraepelin sai tietoa psykiatrisista sairauksista tarkkailemalla potilaita mielisairaaloissa. Lopulta 
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Kraepelin päätyi jakamaan psykiatriset sairaudet kahteen pääryhmään, jotka olivat maanis-

depressiiviset sairaudet sekä dementia praecox, joka tunnetaan nykyisenä skitsofreniana.108 Palaan 

tähän sairauteen työni kolmannessa luvussa. 

 

Kraepelinin psykiatristen sairauksien luokittelun seurauksena psykiatriset sairaudet saivat omat 

taudinkuvat. Kaikki psykiatrit eivät kuitenkaan hyväksyneet Kraepelinin psykiatristen sairauksien 

luokittelua. Vastustajien mielestä psykiatristen sairauksien jakaminen kahteen laajaan pääryhmään 

ei ollut riittävä eikä jako myöskään huomioinut erilaisia syndroomia, joissa eri potilailla esiintyi 

samanaikaisesti samanlaisia oireita.109 Toinen arvostelun kohteeksi noussut tekijä oli Kraepelinin 

sairauksien luokittelukriteeri, joka perustui siihen toipuiko potilas sairaudesta vai ei. Kraepelin 

kiinnitti erityisesti huomiota sairaudenkulkuun tarkkailemalla potilaita klinikoillansa Heidelbergissä 

ja Münchenissä. Hän seurasi myös potilaidensa myöhäisempiä vaiheita paikallisissa 

mielisairaaloissa. Kraepelin ei voinut kuitenkaan havainnoida sellaisten potilaiden sairaudentilan 

kehitystä, jotka pääsivät pois sairaalasta ja jotka eivät enää palanneet takaisin. Näin ollen 

Kraepelinin huomion ulkopuolelle jäivät sellaiset potilaat, joilla mielisairaus ei enää uusiutunut.110 

Kritiikistä huolimatta Kraepelinin merkitystä psykiatrialle on vaikea kiistää. Kraepelinin 

psykiatristen sairauksien luokittelu vaikutti yhtenä tekijänä biologisen psykiatrian valtakauden 

päättymiseen, koska psykiatrian parissa huomattiin että psykiatriset sairaudet johtuivat harvoin 

aivomuutoksista.111  

 

Psykologinen lähestymistapa lisäsi kasvavassa määrin vaikutusvaltaansa psykiatriassa koko 1900-

luvun alun biologisen psykiatrian vastaavasti menettäessä omaansa. Lopulta psykologinen 

lähestymistapa vakiinnutti paikkansa ja hallitsevan asemansa eurooppalaisessa psykiatriassa 

vuoteen 1918 mennessä. Psykiatrian sekä neurologian erottaminen toisistaan vaikutti yhä 

väistämättömämmältä eurooppalaisten psykiatrien mielestä, koska nämä kaksi tieteenalaa olivat 

ajautumassa kauas toisistaan suhtautumisessaan mielen häiriöihin. Uuden näkökulman neurologian 

ja psykiatrian väliseen tilanteeseen tarjosi juuri tuohon aikaan Eurooppaan ilmestynyt unitauti, joka 

tarjosi uuden mahdollisuuden neurologeille unitaudissa esiintyneiden neurologisten oireiden 
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vuoksi.112 Unitauti oli sairaus, josta oli lähes mahdotonta erottaa toisistaan sairauden psykiatrinen ja 

neurologinen muoto. Tämä korostui erityisesti sairauden kroonisessa vaiheessa, jossa potilailla 

esiintyi sekä vaikeita neurologisia että psykiatrisia oireita. 

 

2.1.1 Psykiatrian tilanne Suomessa  

Psykiatrian kehitys pohjautui Suomessa ulkomailta saatuun tutkimustietoon sekä ulkomaille 

suuntautuneisiin opintomatkoihin, joiden seurauksena psykiatrian uusimmat vaikutteet levisivät 

lääkäreiden välityksellä Suomeen. Psykiatrian tieteellinen kehitys oli Suomessa hitaampaa kuin 

suurissa tiedemaissa, kuten Saksassa. Ulkomailta saadun tutkimustiedon asema korostui 

suomalaisessa psykiatriassa, koska lääkäreillä ei ollut aluksi samanlaisia mahdollisuuksia tehdä 

tutkimusta eikä tietoperustaa, joka olisi mahdollistanut psykiatristen tutkimusten tekemisen. Sama 

kehitys korostui Suomessa myös unitaudin alkuaikoina. 

 

Suomeen syntyi 1800-luvun lopussa uusia lääketieteen erikoisaloja, joihin ei kotimaassa ollut 

mahdollisuutta kouluttautua, joten suomalaiset lääkärit lähtivät saamaan oppia ulkomailta. 

Suomalaisten lääkäreiden jatko-opinnot suuntautuivat erityisesti Saksaan sekä muihin Keski-

Euroopan maihin. Saksan korkeatasoiset lääketieteen klinikat olivat vetovoimaisia suomalaisille 

lääkäreille aina 1880-luvulta lähtien. Saksassa psykiatrian side laboratoriolääketieteeseen ja 

neurologiaan oli vahva.113 Mielisairauksia pyrittiin tutkimaan psykiatriassa 1800-luvun lopulla 

samojen menetelmien avulla kuin ruumiillisia sairauksia. 

 

Biologinen psykiatria ja siihen liittynyt laboratoriolääketiede nivoutui osaksi suomalaista 

psykiatriaa 1800-luvun lopussa.  Edellytykset laboratoriolääketieteen harjoittamiseen Suomessa 

olivat aluksi heikot, koska teoreettista tietoa sen menetelmistä oli vähän ja välineet sen 

harjoittamiseen olivat myös puutteelliset. Suomen mielisairaaloista puuttuivat laboratoriot ja 

tutkimusvälineet, jotka mahdollistivat psykiatristen sairauksien tutkimisen sekä biologisen 

psykiatrian opettamisen mielisairaaloissa, kuten muualla Euroopassa tehtiin. Tutkimusvälineitä 

hankittiin Suomeen ulkomaille suuntautuneilta opintomatkoilta. Lääkärit tutustuivat 

opintomatkoilla psykiatrian uusimpiin tekniikkoihin ja tutkimusmenetelmiin, joita sovellettiin 
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suomalaiseen psykiatriaan. Suomessa biologisen psykiatrian harjoittaminen mahdollistui 1900-

luvun alkupuolella, jolloin Lapinlahden keskuslaitokseen rakennetuista laboratorioista toinen 

varustettiin patologisanatomisilla välineillä, joiden avulla oli mahdollista tehdä kudosopillisia 

tutkimuksia.114 

 

Psykologiset ja kokeelliset tutkimusmenetelmät eivät kuuluneet vielä biologisen psykiatrian 

alkuaikoina osaksi suomalaista psykiatriaa. Kokeellinen psykologia välittyi Suomeen Saksasta, 

jonne lääkärit suuntasivat Suomesta kasvavissa määrin. Suomeen valmistui 1900-luvun alussa 

samaan aikaan patologisanatomisen laboratorion kanssa psykologinen tutkimuslaboratorio 

Lapinlahden keskuslaitokseen. Niuvanniemen ja Pitkäniemen mielisairaaloiden lääkärit perehtyivät 

opintomatkoillaan psykologiseen tutkimukseen 1900-luvun vaihteessa. Saksan psykiatrisilla 

klinikoilla suomalaiset lääkärit tutustuivat assosiaatiokokeisiin115, josta nämä kokeet omaksuttiin 

Suomeen. Niuvanniemen sairaalassa assosiaatiokokeet ja psykologiset kysymyssarjat yleistyivät 

potilaiden hoidossa heti 1900-luvun alussa.116 Suomessa psykologiset kokeet nähtiin merkittävänä 

edistysaskeleena mielisairauksien ymmärtämisessä. 

 

Suomeen perustettiin vuonna 1913 psykiatrien oma yhdistys Suomen psykiatriayhdistys. 

Yhdistyksellä ei ollut omaa julkaisutoimintaan, joten psykiatrit julkaisivat kirjoituksiaan Finska 

Läkaresällskapets Handlingar sekä Duodecim aikakausjulkaisuissa.117 Psykiatrien tutkimuskohteet 

olivat ajankohtaisia ja ne käsittelivät esimerkiksi neurooseja, kudoksissa tapahtuvia sairaalloisia 

muutoksia sekä mielisairauksien ilmenemismuotoja. Suomalaisten psykiatrien tutkimuksia 

julkaistiin myös ulkomaisissa aikakauslehdissä. Julkaisemistoiminta liittyi Suomessa psykiatrien 

laajempaan kiinnostukseen kehittää psykiatriaa sekä nostaa sen tieteellistä arvostusta.118 

Aikakausjulkaisutoiminnan kautta levisivät myös psykiatrian uusimmat vaikutteet. Suomessa 

seurattiin aktiivisesti alan tieteellistä kirjallisuutta. Suomalaiset lääkärit perehtyivät myös 

ulkolaiseen kirjallisuuteen, josta otettiin vaikutteita. Lääkärit saivat vaikutteita Saksasta sekä myös 
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Ruotsista, jossa psykiatrian uudistuminen oli käynnistynyt jo Suomea aikaisemmin 1820-luvulla. 

Psykiatria oli vakiinnuttanut asemansa tieteenä Ruotsissa jo 1860-luvulla.119   

 

Psykiatria kehittyi Suomessa vahvasti saksalaisen viitekehyksen sisällä, koska suurin osa 

suomalaisten lääkäreiden opintomatkoista suuntautui kyseiseen maahan. Saksasta saaduilla 

vaikutteilla on ollut suurin painoarvo suomalaisessa psykiatriassa ja sen kehityksessä. Voidaankin 

sanoa, että suomalainen psykiatria on kehittynyt suurimmalta osin saksalaisen mallin mukaan, 

koska suomalaiset lääkärit ottivat mallia psykiatrian hoitomenetelmistä Saksassa, josta ne kopioitiin 

suomalaisiin mielisairaaloihin. 

 

Psykiatrisia sairauksia selitettiin Suomessa psykologisilla syillä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun 

alussa. Psykologisina syinä käytettiin esimerkiksi mielenliikutusta tai onnetonta elämäntilannetta.  

Lähestyttäessä 1920-lukua psykologisten tekijöiden vaikutus mielisairauksien syinä väheni ja 

perinnöllisten tekijöiden käyttö sairauksien syinä lisääntyi. Tämä johtui siitä, että psykiatrit 

katsoivat tieteen osoittaneen elämän epäedullisten olosuhteiden, kuten perintötekijöiden saavan 

aikaan sairastumista.120 

 

Psyykkisten häiriöiden diagnosointiin alettiin kiinnittää Suomessa laajemmin huomiota 1900-luvun 

ensimmäisellä vuosikymmenellä. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä psyykkisesti sairaan potilaan 

elämänkokemuksilla oli vähän painoarvoa psykiatriassa. Vasta maailmansotien välisenä aikana 

alkoi psykiatriassa levitä Sigmund Freudilta vaikutteita saanut käsitys, jonka mukaan 

mielisairauksien syitä etsittäessä tuli huomio kiinnittää potilaan elämänkokemuksiin ja erityisesti 

lapsuuteen. Näiden tekijöiden uskottiin vaikuttavan mielisairauksien taustalla.121 Psykiatrit eivät 

olleet Suomessa 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kiinnostuneita lapsuudenkokemuksista 

tai potilaan ihmissuhteista. Nämä tekijät sivutettiin diagnooseja muodostettaessa. Psykoanalyysi 

saavutti Suomessa jalansijaa vasta toisen maailmansodan jälkeen, jolloin psykiatrit alkoivat 

kiinnittää enemmän huomioita mielisairauksien synnyssä potilaiden varhaislapsuuteen.122  
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2.3 Unitaudin psykiatriset oireet  

Tauti saattaa parantua jättämättä minkäänlaisia jälkiä, mutta useasti se muuttuu 

pitkälliseksi, jolloin sairaaseen jää kuukausiksi tai vuosiksi, jopa koko iäksi omituinen 

jälkitila, jossa huomataan erilaisia hermosto-oireita. Nämä ilmenevät etupäässä 

ruumiillisena ja henkisenä velttoutena.123 

 

Uusi vaihe unitaudissa alkoi Euroopassa noin vuonna 1922. Unitaudin akuutin vaiheen jälkeisiin 

olosuhteisiin vaikuttivat neurologian ja psykiatrian väliset ristiriitaisuudet, jotka olivat lisääntyneet 

koko 1900-luvun alun. Psykiatria alkoi yhä selkeämmin erottautua neurologiasta. Unitauti tarjosi 

tutkimusmateriaalia molemmille tieteenaloille, koska siihen liittyi osaksi lukuisia ja monimutkaisia 

oireita. Tämä oireiden monipuolisuus korostui erityisesti sairauden kroonisessa vaiheessa, jossa 

yhdistyivät niin motoriset häiriöt kuin psyykkiset syndroomat.124 Unitautia ei voitu kiistatta enää 

liittää kroonisen vaiheen ilmaantuessa neurologiseksi sairaudeksi, koska sairauden kroonisessa 

vaiheessa potilaiden psyykkiset oireet lisääntyivät. 

 

Unitaudin kroonisen vaiheen oireita alkoi ilmestyä Suomessa potilaille heti unitautiepidemian 

jälkeen, joka oli Suomessa pahimmillaan vuosien 1920–1921 talvella. Potilaat paranivat akuutin 

vaiheen oireista mutta osalla potilaista unitauti siirtyi krooniseen vaiheeseen. Unitaudille oli 

ominaista niin akuutissa kuin kroonisessa vaiheessakin oireiden moninaisuus, joka teki sairaudesta 

poikkeuksellisen muihin sairauksiin verrattuna. Hagelstam katsoi, että lääkäreille tuotti aluksi 

vaikeuksia unitaudin kroonisen vaiheen ilmaannuttua liittää unitaudin kroonisen vaiheen oireet 

osaksi jo aikaisemmin tutuksi tullutta unitautia.125 Unitaudin kroonisesta vaiheesta kärsivien 

potilaiden yleistyttyä huomattiin myös Suomessa, että tällainen unitaudin akuuttia vaihetta 

seurannut tila ei ollut poikkeuksellinen eikä myöskään epätavallinen ilmiö unitaudin akuutin 

vaiheen sairastaneille potilaille.126 Tietoa Suomessa unitaudin krooniseen vaiheeseen sairastuneiden 

potilaiden määristä ei ole, koska lääkintöhallituksen tilastoihin ei ole koottu kroonisen vaiheen 

potilaita. 
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Unitaudin kroonisen vaiheen alkaminen vaihteli potilaiden kesken. Osalla potilaista kroonisen 

vaiheen oireiden ilmaantuminen saattoi kestää vuosia, kun taas osalla potilaista krooninen vaihe 

seurasi välittömästi unitaudin akuuttia vaihetta. Krooninen vaihe alkoi yleensä potilailla vähitellen 

lisääntyvinä ja pahentuvina oireina. Suomalaisista lääkäreistä unitaudin kroonisen vaiheen oireita 

käsitteli erityisesti Hagelstam. Potilailla esiintyi kroonisen vaiheen alkaessa neurasteniaan, eli 

heikkohermoisuuteen viittaavia oireita, kuten väsymystä, haluttomuutta ja surumielisyyttä. 

Hagelstam huomasi potilaiden persoonallisuudessa tapahtuneen selkeän muutoksen aikaisempaan 

verrattuna. Potilaat tulivat unitaudin kroonisen vaiheen seurauksena silmiinpistävän apaattisiksi 

sekä myös psyykkisesti turraksi. Rasitus ja ponnistelu tuottivat potilaille suuria vaikeuksia ja lopulta 

potilaiden tila eteni niin pitkälle, että he eivät kyenneet enää säännölliseen työhön eivätkä 

päivittäiseen toimintaan. Edellä esille tuotujen oireiden lisäksi osa potilaista kärsi vaikeasta ja 

sitkeästä unettomuudesta, joka oli täysin päinvastainen oire unitaudin akuutissa vaiheessa 

esiintyneelle letargialle.127  

 

Potilaiden yleinen mieliala sairauden kroonisessa vaiheessa vaihteli apatiasta aina masennukseen. 

Masennus ilmeni yleensä potilailla tunteena henkilökohtaisesta vaillinaisuudesta, joka heijasti 

potilaan sairaudentilaa. Osalla potilaista ilmeni myös emotionaalista epävakautta, joka puolestaan 

ilmeni suhteettomina tunnereaktioina vallitseviin olosuhteisiin nähden.128 

 

Unitaudin kroonisessa vaiheessa potilaat kokivat merkittäviä muutoksia päivittäisessä elämässään 

psykiatristen oireiden johdosta. Osalla potilaista liikkeet hidastuivat ja ajatusten ilmaiseminen 

vaikeutui unitaudin muuttuessa krooniseksi. Toisena ääripäänä potilailla esiintyi eloisia ajatuksia ja 

yliaktiivisuutta. Unitaudin kroonisessa vaiheessa korostui vastakohtaisuus neurasteenisen ääripään 

sekä yliaktiivisen ja jopa euforisen sairastilan kanssa. Yliaktiivinen tila oli potilailla yleensä 

ohimenevää innostusta, joka saattoi seuraavana päivänä olla kadonnut kokonaan. Tällöin potilaan 

sairaudentila siirtyi enemmän neurasteeniseksi. Lääkärit, hoitohenkilökunta sekä muut potilaat 

todistivat sairaaloissa, joissa unitautipotilaita hoidettiin, potilaille äkillisesti ilmaantuvia 

itkukohtauksia, jolloin potilaat alkoivat itkeä yhtä-äkkiä lohduttomasti ilman mitään havaittavaa 

syytä. Potilaat eivät itse osanneet kertoa syytä äkillisiin tunteenpurkauksiinsa heiltä sitä kysyttäessä. 

Lääkäreistä esimerkiksi Hagelstam havainnoi potilaiden tilaa sairaaloissa, josta hän päätyi 
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lopputulokseen, jonka mukaan potilaiden äkillisiä itkukohtauksia ei saanut aikaan mikään todellinen 

mielenliikutus vaan pikemminkin potilaan oma sisäinen pakkokeino, jonka seurauksena potilailla 

esiintyi suhteettomia tunnereaktioita.129  

 

Unitaudin krooninen vaihe hankaloitti potilaiden selviytymistä päivittäisestä elämästään. Useat 

potilaat valittivat, että heidän puheensa ja ajatuksensa hidastuivat sekä keskittymiskyky vaikeutui. 

Potilaiden henkiset toiminnot hidastuivat unitaudin kroonisessa vaiheessa. Tästä oireesta lääkäreistä 

esimerkiksi Hagelstam käytti Suomessa nimitystä bradyfrenia.130 Hagelstam kuvasi artikkelissaan 

potilaiden tilassa tapahtunutta muutosta. Potilaat saattoivat viettää pitkiä aikoja ajattelematta 

mitään. Hagelstam havaitsi, että potilaiden liikkeet, toiminta ja ajatukset vaativat suuria ponnisteluja 

ja keskittymistä toteutuakseen. Tämä potilaiden tilassa tapahtunut muutos oli merkittävä ja siinä 

ilmeni suuri ero potilaiden tilaan ennen unitautia, jolloin potilaiden liikkeet ja ajatukset toimivat 

automaattisesti.131 Potilaiden sairaudentila kehittyi lopulta niin pitkälle, että potilaat menettivät 

oman tahtonsa ja aloitekykynsä kokonaan. Tämä ilmeni esimerkiksi potilaiden kyvyttömyytenä 

liikuttaa kättään haluttuun suuntaan tiedostamattomasti, joka terveille ihmisille ei tuota 

minkäänlaisia ongelmia.132   

 

Potilailla esiintyi unitaudin kroonisessa vaiheessa myös hallusinaatioita, jotka saattoivat ilmetä 

esimerkiksi kuulo- tai näköharhoina.  Hagelstam katsoi esimerkiksi, että osalla potilaista ilmenneet 

hallusinaatiot olivat Suomessa harvinaislaatuinen kroonisen vaiheen oire. Tämä johtui siitä, että 

hallusinaatioita ei esiintynyt kaikilla kroonisen vaiheen potilailla.133 Potilailla esiintyneet 

hallusinaatiot saattoivat vaikuttaa siihen, että potilaan sairastama unitaudin krooninen vaihe 

diagnosoitiin muuksi sairaudeksi, kuten skitsofreniaksi tai hysteriaksi.  

 

Hallusinaatioiden lisäksi osalla potilaista esiintyi myös pakonomaisia ajatuksia ja liikkeitä. 

Pakonomaisiin ajatuksiin liittyi potilailla tarve vahingoittaa itseään tai muita ihmisiä. Potilaiden 

pakonomaiset ajatukset eivät kuitenkaan johtuneet esimerkiksi vieraasta äänestä, joka kertoi 

potilaille mitä tehdä, vaan pakonomaiset ajatukset olivat potilaan omia ja niitä esiintyi tästä oireesta 
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kärsivillä potilailla jatkuvasti. Esimerkiksi yhdellä Kraepelinin potilaalla esiintyi pakonomainen 

ajatus, että hänen tuli hypätä ikkunasta ulos. Potilailla esiintyneet pakonomaiset ajatukset johtivat 

kuitenkin harvoin toimimiseen niiden mukaan ja potilaat usein tunnistivat, että kyseiset ajatukset 

eivät olleet heidän luonteelle ominaisia. Pakonomaisten ajatusten lisäksi potilailla esiintyi myös 

pakonomaista tarvetta nauraa, itkeä tai laulaa. Tästä oireesta kärsivät potilaat eivät osanneet 

lopettaa, vaikka he olisivat halunneet. Tällaisten potilaiden käytöstä sääteli pakonomainen tarve 

kyseiseen toimintaan.134 Potilaat eivät ilmaisseet nauramisella tai itkemisellä omia tunteitaan tai 

reaktioitaan, vaan unitautiin liittyvää pakonomaista tarvettaan. Tämä johtopäätös tukee aikaisemmin 

esille tuomaani Hagelstamin esittämää havaintoa, jonka mukaan potilaiden äkillisten 

tunteenpurkauksien taustalla vaikutti oma sisäinen pakkokeino eikä todellinen mielenliikutus.  

 

Aikuisten ja lasten oireet erosivat toisistaan unitaudin kroonisessa vaiheessa. Aikaisemmin 

kuvaamani oireet käsittelivät aikuisten oireita, joita esiintyi unitaudin kroonisessa vaiheessa. 

Akuutissa vaiheessa lasten ja aikuisten oireiden välillä ei ilmennyt eroja. Suomessa lääkärit eivät 

ole 1920-luvulla käsitelleet unitautia koskevissa artikkeleissaan lasten oireita kuin vain maininneet 

niistä ohimennen osassa artikkeleista. Suomessa lääkärit keskittyivät unitaudin kroonisen vaiheen 

oireiden kuvaamisessa aikuisten oireiden käsittelyyn. Syytä tähän ei lähdekirjallisuudesta löydy. 

Kenties lääkärit kokivat Suomessa aikuisten oireet vakavammiksi ja he halusivat kiinnittää 

huomiota aikuisten oireisiin enemmän kuin lapsissa ilmenneisiin oireisiin. Lapsia pyrittiin 

mahdollisesti myös hoitamaan Suomessa enemmän kotona kuin muualla maailmassa, jossa 

kroonista vaihetta sairastavia lapsia hoidettiin usein mielisairaaloissa ja erilaisissa hoitolaitoksissa. 

 

Unitaudin kroonisen vaiheen todettiin Suomessa aiheuttavan persoonallisuuden muutoksia lapsissa. 

Nämä unitaudin seurauksena tapahtuneet muutokset lapsissa tapahtuivat huonompaan suuntaan. 

Lasten persoonallisuuden muutokset liitettiin Suomessa yhdeksi kroonisen vaiheen oireiden 

luonteenomaiseksi tunnusmerkiksi. Persoonallisuuden muutokset olivat seurausta lapsilla akuutin 

vaiheen sairastamisesta ja ennuste lasten palautumiseen ennalleen oli huono.135 Enempää tietoa 

lasten persoonallisuuden muutoksista ei suomalaisten lääkäreiden kirjoituksista löydy. Lasten 

persoonallisuuden muutoksia käsitteli Suomessa ainoastaan Pitkäniemen sairaalan ylilääkärinä 

toiminut Väinö Mäkelä. 

                                                           
134 Foley 2015, 422−423. 
135 Mäkelä 1924, 132. 
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Lasten merkittävin oire unitaudin kroonisessa vaiheessa oli persoonallisuudessa tapahtuneet 

muutokset. Nämä unitaudin kroonisen vaiheen seurauksena ilmenneet muutokset lapsissa, olivat 

huolestuttava ilmiö, joka kiinnitti vuoteen 1921 mennessä psykiatrien ja neurologien huomion 

muualla maailmassa unitaudin kroonisen vaiheen aikaansaamiin muutoksiin.136 Neurologi Paul 

Foley on esimerkiksi arvioinut teoksessaan, että persoonallisuuden muutoksia ilmeni noin 50–80% 

unitautia sairastuneista ja siitä selvinneistä lapsista. Persoonallisuuden häiriöt vaihtelivat lapsilla 

emotionaalisesta epävakaudesta aina tilaan, joka muistutti psykopatiaa.137 Lasten persoonallisuuden 

muutokset saivat aikaan sen, että osa lapsista alkoi käyttäytyä väkivaltaisesti muita ihmisiä kohtaan. 

Lasten väkivaltaisuus saattoi ilmetä äkillisenä impulssina, kuten puremisena tai lyömisenä sekä 

myötätunnon puutteena muita ihmisiä kohtaan. Lapset eivät hahmottaneet väkivaltaisten 

purkauksiensa aiheuttamia vaikutuksia eivätkä niiden herättämiä tunteita muissa ihmisissä.138   

 

Lääkärit pyrkivät hakemaan selitystä lasten persoonallisuuden muutoksille sekä muuttuneelle 

käytökselle, jotka molemmat olivat seurausta unitaudin sairastamisesta. Tätä lääkärit eivät ole 

kuitenkaan osanneet selittää. Yksi teoria, jolla lasten ja aikuisten välisiä eroja unitaudin kroonisen 

vaiheen oireissa pyrittiin selittämään, perustui lasten aivojen kehittymättömyyteen. Aikuiset 

unitaudin kroonisen vaiheen potilaat pystyivät paremmin hillitsemään omaa käytöstään, koska 

aikuisten aivot olivat täysin kehittyneet, kun taas lasten aivot eivät olleet vielä täysin kehittyneet. 

Unitauti aiheutti potilaiden aivoissa turvotusta. Tämä puolestaan vahingoitti otsalohkoon kulkevia 

hermoratoja. Aivojen otsalohkon tehtävä on kontrolloida persoonallisuutta, impulsseja, 

itsekontrollia sekä päätöksentekoa. Otsalohko kasvaa ihmisellä aina 20. ikävuoteen asti, joten 

turvotus aivojen kyseisellä alueella saattoi ehkäistä kehitystä ja vaikuttaa ihmisen käytökseen 

haitallisesti erityisesti lapsilla, joilla otsolohko ei ollut vielä kehittynyt tarpeeksi.139 Tämä edellä 

kuvattu on kuitenkin vain teoria, jolla lasten persoonallisuuden muutoksia on selitetty. Teoriaa ei 

ole voitu osoittaa oikeaksi. Suomessa lääkärit eivät artikkeleissaan pyrkineet hakemaan selitystä 

lasten kroonisen vaiheen oireille, vaan he tyytyivät ainoastaan kuvaamaan lasten oireita lyhyesti 

osana artikkeleitaan. 

 

                                                           
136 Foley 2015, 428. 
137 Foley 2015, 430. 
138 Foley 2015, 438. 
139 Crosby 2011, 119. 
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Persoonallisuuden muutosten lisäksi lääkärit katsoivat Suomessa unitaudin kroonisen vaiheen 

aiheuttavan lapsissa ja nuorissa pseudopsykopatioita. Pseudopsykopatialla viitattiin luonnevikaan, 

joka aiheutti lapsissa epäsosiaalisista käyttäytymistä sekä lapset alkoivat myös käyttäytyä eri tavalla 

kuin aikaisemmin aiheuttaen ongelmia esimerkiksi tappelemalla muiden lasten kanssa.  Unitaudin 

kroonista vaihetta käsitelleistä lääkäreistä ainoastaan Hagelstam ja Mäkelä käsittelivät 

artikkeleissaan lapsissa ilmenneitä muutoksia unitaudin seurauksena. Edellä kuvattujen oireiden 

lisäksi lapsille ilmaantui myös käytöshäiriöitä unitaudin kroonisessa vaiheessa.140 Käytöshäiriöt 

ilmenivät esimerkiksi Mäkelän mukaan lapsissa niin, että lapset muuttuivat vähitellen kroonisen 

vaiheen seurauksena levottomiksi ja pahatapaisiksi. Tämän tilan seurauksena lapset saattoivat 

aiheuttaa ongelmia itselleen, ympäristölle sekä läheisille ihmisilleen. Lasten hoitaminen oli usein 

vaikeaa vanhemmille, koska he eivät tunnistaneet muuttunutta lastaan enää samaksi kuin 

aikaisemmin. Unitaudin kroonisen vaiheen todettiin olevan erityisen kohtalokas nuoruusiässä 

oleville lapsille, koska käytöshäiriöt ilmenivät vakavina nuoruusiässä, jota jo muutenkin pidettiin 

hankalana ikänä.141  

 

Lääkärit havainnoivat esimerkiksi Saksassa ja Englannissa lapsilla ilmenevän sairauden kroonisessa 

vaiheessa myös erilaisia unihäiriöitä, jota esiintyi myös osalla aikuisilla kroonisen vaiheen 

potilailla. Lasten unihäiriöt saivat aikaan sen, että lapset nukkuivat vain muutamia tunteja päivässä 

ja valvoivat öisin. Tämä aiheutti ongelmia muille samassa taloudessa eläville henkilöille. Lasten 

unihäiriöt eivät tehneet lapsista väsyneitä ja apaattisia, vaan he muuttuivat yliaktiivisiksi ja 

käytökseltään arvaamattomiksi. Lasten unihäiriöitä pyrittiin hoitamaan erilaisilla lääkkeillä ja 

vanhempia ohjeistettiin täyttämään lasten päivät aktiivisella toiminnalla, jotta lapset väsyivät illaksi 

ja näin ollen nukkuivat paremmin yöllä.142  

 

Suomessa lääkärit eivät käsitelleet kirjoituksissaan lapsilla esiintyneitä unihäiriöitä ollenkaan. 

Lääkärit eivät myöskään Suomessa käsitelleet lapsien mahdollisuutta parantua unitaudin 

kroonisesta vaiheesta. Suomessa lääkärit nostivat lapsia käsitelleissä kirjoituksissaan esille 

ainoastaan lapsilla unitaudin seurauksena esiintyneet persoonallisuuden muutokset sekä 

käytöshäiriöt, joita tuotiin esille muutamassa artikkelissa. Suomessa lääkäreistä ainoastaan 

                                                           
140 Hagelstam 1930, 402. 
141 Mäkelä 1938, 440. 
142 Foley 2015, 426‒427. 
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Hagelstam ja Mäkelä käsittelivät unitaudin kroonista vaihetta käsittelevissä artikkeleissaan lasten 

psykiatriasia oireita ja niitäkin vain ohimennen mainiten.  

 

Lapsilla ilmenneitä unitaudin kroonisen vaiheen oireita käsiteltiin Suomea enemmän erityisesti 

Yhdysvalloissa. Kyseisessä maassa useat lääkärit kirjoittivat artikkeleita koskien lasten 

käytöshäiriöitä sekä persoonallisuuden muutoksia. Lääkärit kirjoittivat artikkelinsa omakohtaisten 

havaintojensa pohjalta. Lääkärit nostivat artikkeleissaan erityisesti esille lasten käytöksissä 

tapahtuneet muutokset unitaudin seurauksena. Lasten käytös muuttui sairauden kroonisessa 

vaiheessa erilaiseksi kuin aikaisemmin ja lapset saattoivat usein käyttäytyä väkivaltaisesti omia 

perheenjäseniä kohtaan. Lasten väkivaltaisuutta ilmeni myös sairaaloissa, joissa lapsia hoidettiin ja 

se kohdistui muihin potilaisiin sekä hoitohenkilökuntaan. Lääkärit kuvasivat myös artikkeleissaan 

osalla lapsista esiintyneitä unihäiriötä.143 Yhdysvalloissa ilmestyneistä artikkeleista voi tehdä 

johtopäätöksen, että lapsilla esiintyneet oireet unitaudin kroonisessa vaiheessa saivat osakseen 

enemmän huomiota Yhdysvalloissa lääkäreiden keskuudessa kuin Suomessa.  

 

Lapsilla ilmenneet erilaiset käytöshäiriöt ja persoonallisuuden muutokset, jotka olivat seurausta 

unitaudin kroonisesta vaiheesta, lieventyivät vähitellen osalla potilaista heidän kasvaessa aikuisiksi. 

Käytöshäiriöt eivät kadonneet potilailla mihinkään mutta esimerkiksi lapsina unitaudin sairastaneet 

potilaat pystyivät hillitsemään paremmin äkillisiä impulssejaan aikuisuudessa. Tähän vaikutti 

potilaiden sairaudentilan lieventyminen.144 Lasten käytöshäiriöt muuttuivat osalla lapsista 

parempaan suuntaan lievemmissä tautitapauksissa. Tällaiset lapset pystyivät palamaan takaisin 

normaaliin elämään. Tämä ei kuitenkaan pätenyt kaikkiin lapsiin, vaan sellaiset lapset, joilla 

unitaudin kroonisen vaiheen oireet olivat olleet vaikeat ja jonka seurauksena lasten käytös oli 

muuttunut arvaamattomaksi sekä usein myös väkivaltaiseksi, eivät osoittaneet lieventymisen 

merkkejä.145 Osa niin lapsista kuin aikuisista unitaudin sairastaneista potilaista tarvitsi koko 

loppuelämänsä erityistä hoitoa, jota ei ollut usein mahdollista antaa potilaille. 

 

 

 

                                                           
143 Neal 1921, 122; Leahy & Sands 1921, 374−377; Ziegler 1928, 138.  
144 Foley 2015, 454. 
145 Foley 2015, 476. 
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2.3 Postenkefaliitti parkinsonismi 

Unitaudin krooniseen vaiheeseen liittyi osaksi oire, josta käytettiin nimitystä ekstrapyramidaalioire. 

Tällä tarkoitettiin tahdosta riippumattomia liikehäiriöitä, kuten erilaisia pakkoliikkeitä ja vapinaa, 

joiden katsottiin johtuvat aivojen liikesäätelyalueiden vioista. Osalle unitautipotilaista kehittyi 

sairauden kroonisessa vaiheessa postenkefaliitti parkinsonismi146, jonka vakavuusaste vaihteli 

potilaiden kesken.147 Osalla potilaista sairaudentila eteni nopeasti rappeuttaen potilaan, kun taas 

osalla potilaista sairaus ilmeni vähitellen vuosien kuluessa lisääntyvinä ja pahentuvina oireina.148 

Ekstrapyramidaalioire liitettiin unitaudin kroonisessa vaiheessa yhdeksi postenkefaliitin 

parkinsonismin tunnusmerkiksi. 

 

Tukholman Karoliinisen instituutin professorina toiminut Henry Marcus tutki postenkefaliittia 

parkinsonismia ja kirjoitti siitä artikkelin Finska Läkaresällskapets Handlingariin. Marcus kirjoitti 

useita artikkeleita edellä mainittuun lehteen ja toi näin esille suomalaisille lääkäreille omia 

tutkimuksiaan. Marcus havaitsi, että postenkefaliitti parkinsonismi muistutti oireidensa puolesta 

Parkinsonin tautia, joka oli jo tunnettu sairaus lääkäreiden keskuudessa. Parkinsonin taudista 

ilmaantui kuitenkin uusi muoto unitaudin seurauksena, jollaista ei aikaisemmin ollut ilmennyt. 

Sairauden alkuvaiheessa potilailla esiintyi sekasortoisia liikkeitä, jotka ilmenivät nopeina, nykivinä 

ja epätarkoituksenmukaisina raajojen ja kasvojen pakkoliikkeinä. Nämä liikkeet saattoivat ilmetä 

potilailla toispuolisina, jolloin potilaalla ilmeni erityisesti raajojen kärkiosissa hitaita ja rytmisesti 

toistuvia pakkoliikkeitä, jotka rajoittuivat kehon toiselle puolelle. Nämä potilailla ilmenneet 

poikkeukselliset liikkeet olivat myöskin ominaisia oireita unitaudin krooniselle vaiheelle.149 Osalla 

unitaudin akuutin vaiheen sairastaneista potilaista oli esiintynyt jo sairauden akuutissa vaiheessa 

postenkefaliittiin parkinsonismiin viittaavia oireita, kuten kasvojen ja raajojen pakkoliikkeitä sekä 

silmän liikuntalihaksessa esiintyneitä häiriöitä. Tällaiset potilaat, joilla esiintyi jo unitaudin 

akuutissa vaiheessa kyseisiä oireita, sairastuivat kroonisessa vaiheessa postenkefaliittiin 

parkinsonismiin. 

 

                                                           
146 Postenkefaliitti parkinsonismi on yksi Parkinsonin taudin muodoista ja se ilmenee yleensä aivotulehduksen, eli 

enkefaliitin jälkeen. Parkinsonin tauti on mustatumakkeen ja tyvitumakkeiden välisen hermoradan häiriöstä aiheutunut 

oireyhtymä, jolle ominaisia oireita ovat vapina, liikkeiden hitaus ja jähmeys sekä asennon säätelyn häiriöt. 

Postenkefaliitti parkinsonismi muistuttaa oireidensa puolesta Parkinsonin tautia. Terveysportti. Terminologian 

tietokannat. 
147 Hagelstam 1925, 89. 
148 Sacks 1982, 21–22. 
149 Marcus 1927, 380. 
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Suomalaisista lääkäreistä Hagelstam havaitsi, että postenkefaliittia parkinsonismia sairastaneilla 

potilailla esiintyi sekasortoisten liikkeiden lisäksi myös vapinaa, joka paikallistui erityisesti 

raajoihin. Tunnusmerkkinä potilaan tilassa toimi jähmeys, joka vaikeutti potilaan automaattisia 

liikkeitä. Jähmeyttä ilmeni potilailla myös kasvojen ilmeissä, jotka kokivat muutoksen sekä kävivät 

ilmeiden osalta yksipuolisiksi. Edellä esille tuotujen oireiden lisäksi postenkefaliitin parkinsonismin 

oireisiin yhdistettiin myös osaksi potilaan äänen kokema muutos, joka muuttui sairauden 

seurauksena erilaiseksi kuin aikaisemmin. Tämän lisäksi potilaan käytökseen ilmaantui uusia 

piirteitä, joita siinä ei aikaisemmin ollut ilmennyt.150  

 

Potilaiden käytös muuttui postenkefaliitin parkinsonismin seurauksena hyperkineettiseksi. Tällä 

tarkoitettiin häiriötä, jossa potilaalla esiintyi liiallista toimeliaisuutta sekä levottomuutta, josta 

puuttui järjestelmällisyys. Potilaat saattoivat aloittaa jonkin toiminnan tai työn innostuneena 

saamatta sitä kuitenkaan koskaan valmiiksi, koska he olivat jo siirtyneet jonkin toisen työhön pariin. 

Hyperkinesiasta kärsivillä potilailla esiintyi myös yliaktiivisuutta ja impulsiivista käytöstä. 

Lääkäreistä Marcus katsoi, että unitaudin kroonisen vaiheen potilaiden muuttunut käytös saattoi 

joissain tapauksissa olla merkki alkavasta sekä vakavasta psyykkisestä häiriöstä.151 

 

Postenkefaliitissa parkinsonismissa ilmeni myös erilaisia silmänlihaksen toimintahäiriöitä sekä 

muutoksia pupilleissa. Hagelstam kuvasi kirjoittamassaan artikkelissa potilailla esiintyneitä 

silmälihaksen toimintahäiriöitä. Silmänlihaksista alkaneet muutokset toimivat useissa tapauksissa 

postenkefaliitin parkinsonismin ensivaiheena, josta sairauden kehitys jatkui uusien oireiden 

ilmaantumisella.152 Okulogyyriset kriisit153 olivat yleinen oire postenkefaliittiin parkinsonismiin 

sairastuneilla potilailla. Lääkäreille tuotti aluksi vaikeuksia erottaa toisistaan ne potilaat, jotka 

sairastivat postenkefaliittia parkinsonismia tai Parkinsonin tautia. Erottaviksi tekijöiksi 

muodostuivat sairauden pitkällinen kesto sekä oliko potilaalla ilmennyt okulogyyrisiä kriisejä. 

Okulogyyrisiä kriisejä ei esiintynyt Parkinsonin taudissa, koska kyseinen oire oli seurausta 

aivotulehduksesta tai psyykelääkkeiden käytöstä, joiden käytön yleistymisen 1950-luvulta lähtien 

huomattiin laukaisevan okulogyyrisiä kriisejä. Postenkefaliitti parkinsonismi ilmaantui potilaille 

                                                           
150 Hagelstam 1923, 71. 
151 Marcus 1927, 380−381. 
152 Hagelstam 1930, 402. 
153 Okulogyyrinen kriisi tarkoittaa kohtausta, jonka aikana potilaan silmät ovat kohdistuneet samaan suuntaan, yleensä 

ylöspäin. Kohtauksen kesto vaihteli potilailla minuuteista jopa useita tunteja kestäviin kohtauksiin. Terveysportti. 

Terminologian tietokannat. 
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yleensä ennen keski-ikää. Parkinsonin tautiin sairastuneilla potilailla sairauden ensioireet puolestaan 

ilmaantuvat yleensä vasta keski-iässä tai sen jälkeen.154 Osalla unitautia sairastaneista potilaista 

huomattiin esiintyvän okulogyyrisiä kriisejä jo sairauden akuutissa vaiheessa, joka enteili tulevaa 

postenkefaliittiin parkinsonismiin sairastumista.155  

 

Suomessa lääkärit eivät kuvanneet okulogyyrisiä kriisejä kirjoituksissaan, jotka käsittelivät 

postenkefaliittia parkinsonismia. Lääkärit liittivät Suomessa postenkefaliitin parkinsonismin 

tunnusmerkiksi silmälihaksissa tapahtuneet toimintahäiriöt. Näitä toimintahäiriöitä ei ole eritelty 

artikkeleissa tarkemmin. Mahdollisesti lääkärit ovat Suomessa huomanneet okulogyyristen kriisien 

liittyvän postenkefaliittiin parkinsonismiin myöhemmin potilaiden sairaudentilan edessä. 1920-

luvulla kirjoitetuista artikkeleista ei löydy suoraa ilmausta okulogyyristä kriiseistä. Ainoastaan 

tutkimuskirjallisuudessa käytetään suoraan termiä okulogyyrinen kriisi käsiteltäessä 

postenkefaliittia parkinsonismia. 

 

Postenkefaliitin parkinsonismin sekä Parkinsonin taudin välillä ilmeni eroaja. Postenkefaliitissa 

parkinsonismissa potilailla ilmeni enemmän liikkeiden rajoittuneisuutta, jolloin potilaat olivat 

jähmettyneet liikkumattomiksi patsaiksi. Toisena ääripäänä puolestaan ilmeni osalla potilaista 

kyvyttömyyttä pysyä paikoillaan. Unitaudin jälkeiseen postenkefaliittiin parkinsonismiin liittyi 

myös katatoninen lihasjäykkyystila. Katatonia156 oli tuohon aikaan myös merkittävä skitsofrenian 

oire. Tämä puolestaan vaikutti siihen, että unitauti liitettiin 1920-luvulla osaksi skitsofreniaa, koska 

skitsofrenia diagnosoitiin usein katatonian perusteella.157  

 

Postenkefaliitin parkinsonismin oireet pahenivat potilailla vähitellen ajan kuluessa. 

Postenkefaliittiin parkinsonismiin liitetty lihasjäykkyys sekä lihaksissa ilmennyt kankeus saattoi 

osalla potilaista sairauden edetessä muuttua niin vaikeaksi, että potilaista tuli täysin riippuvaisia 

muiden ihmisten hoidosta. Tähän johtopäätökseen päätyi Suomessa ilmestyneissä artikkeleissa 

esimerkiksi Marcus. Suurimalla osalla potilaista sairaus kehittyi niin pahaksi, että potilaat eivät enää 

                                                           
154 Vilensky 2011, 178. 
155 Vilensky 2011, 86. 
156 Katatonialla tarkoitetaan lihasjäykkyystilaa, jossa potilaalla ilmenee poikkeavia kehon asentoja tai ilmeitä. 

Katatoniaa esiintyy usein skitsofreniaa sairastavilla potilailla mutta erilaiset lihasjäykkyystilat olivat myös ominaisia 

postenkefaliittia parkinsonismia sairastavilla potilailla. Terveysportti. Terminologian tietokannat. 
157 Sacks 1982, 15−16. 
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pystyneet suoriutumaan arkipäiväisistä toiminnoistaan, kuten syömisestä tai pukeutumisesta 

itsenäisesti.158  Postenkefaliitti parkinsonismi tuhosi vähitellen potilaiden omatoimisuuden ja 

itsemääräämisoikeuden tehden potilaista erilaisten laitoksien ja hoitokotien asukkeja koko 

loppuelämäkseen. 

 

Parkinsonin tautia sairastaneet potilaat kirjattiin Suomessa lääkintöhallituksen kokoamiin virallisiin 

tilastoihin. Parkinsonin tautia sairastaneista potilaista löytyy tietoa taulukosta, johon on koottu 

kaikki sairaudet, joita hoidettiin valtion lasarettiosastolla. Muista lääkintöhallituksen tilastoista ei 

Parkinsonin taudista löydy mainintaa. Virallista tietoa postenkefaliittia parkinsonismia sairastavista 

potilaista ei tilastoista löydy 1920-luvulta. Tästä huolimatta esimerkiksi vuoden 1922 tilastosta 

löytyy hermotautien kohdalta ”status post encephalitis lethargica”, johon on tilastojen mukaan 

sairastunut 12 henkilöä.159  Tämä kyseinen sairaudentila ei viittaa suoraan postenkefaliittiin 

parkinsonismiin. Epäselväksi jää myös tarkoitettiinko kyseisellä sairaudentilalla varsinaista 

unitaudin kroonista vaihetta vai esimerkiksi sellaisia akuutin vaiheen oireita, jotka olivat potilailla 

pitkäkestoisia, kuten letargia ja sekavuustilat. Vuosien 1923–1928 kohdalta lääkintöhallituksen 

tilastoista löytyy ainoastaan tietoa Parkinsonin tautiin sairastuneista potilaista. Esimerkiksi vuonna 

1926 valtion sairaaloissa hoidettiin 4 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta.160 Ilmoitetuista 

potilaiden määristä tulee huomioida se, että niissä on mukana ainoastaan valtion sairaaloissa hoitoa 

saaneet potilaat. Tilastot eivät kerro uusien kyseiseen tautiin sairastuneiden potilaiden määrää. 

Tilastoista puuttuvat myös maaseudulla asuneet potilaat sekä sellaiset potilaat, jotka eivät olleet 

mahdollisesti saaneet virallista diagnoosia sairaudelleen. 

 

Vuonna 1929 lääkintöhallituksen tilastoissa ilmeni muutos. Kyseisenä vuonna tilastoihin ilmestyi 

oma diagnoosi ”status post encephalit. epid”, johon tilastojen mukaan hoitoa valtion sairaaloissa sai 

5 potilasta. Kyseisen vuoden kohdalta löytyy myös tilastoista oma diagnoosi Parkinsonin tautia 

sairastaneille potilaille.161  Tilastoihin tutustumalla ei ole mahdollista saada tarkempaa tietoa siitä, 

mitä kyseisellä tilastoihin ilmestyneellä unitaudin jälkitilalla tarkoitettiin. Mahdollisesti vuoden 

1929 tilastossa mukana olevalla jälkitilalla tarkoitettiin unitaudin kroonista vaihetta, joka ilmestyi 

potilaille usein vuosia akuutin vaiheen sairastamisen jälkeen. 

                                                           
158 Marcus 1927, 382. 
159 Suomen virallinen tilasto XI 38–39. Lääkintöhallituksen kertomus 1922, XVIII. 
160 Suomen virallinen tilasto XI 42–43. Lääkintöhallituksen kertomus 1926, XVIII. 
161 Suomen virallinen tilasto XI 46–47. Lääkintöhallituksen kertomus 1929, XXIII. 
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Unitaudin kroonisen vaiheen oireita oli lukuisia. Lääkintöhallituksen tilastot eivät kerro, mitä oireita 

tilastossa mukana olevaan unitaudin jälkitilaan sisällytettiin. Lääkintöhallituksen tilastoista on 

mahdotonta saada tietoa postenkefaliittiin parkinsonismiin sairastuneista ja hoitoa saaneista 

potilaista, koska kyseistä sairautta ei tilastoista löydy vielä 1920-luvulta. Mikäli tälle haluaisi saada 

varmistuksen, tulisi tilastoja tutkia myös 1920-luvun jälkeiseltä ajalta, jolloin postenkefaliitti 

parkinsonismi saattaa löytyä lääkintöhallituksen tilastoista. Mahdollista on myös, että osa 

postenkefaliittiin parkinsonismiin sairastuneista potilaista saattoi olla virheellisten diagnoosien takia 

sisällytetty jonkin muun hermosto- tai mielisairauden diagnooseihin, koska lääkäreille tuotti aluksi 

ongelmia diagnosoida unitaudin krooninen vaihe sen monimutkaisten oireiden takia. 

 

2.4 Unitaudin kroonisen vaiheen hoitokeinoja 

Unitaudin krooniseen vaiheeseen ei ollut olemassa hoitoa, joka olisi parantanut sairaudesta 

kärsineet potilaat oireistaan. Tämä johtui siitä, että unitauti oli uusi sairaus, joka ilmestyi äkillisesti, 

joten lääkärit eivät olleet ehtineet kehittää lääkettä tai hoitoa sairauteen, jollaista ei koskaan 

aikaisemmin ollut esiintynyt. Unitaudin kroonisen vaiheen oireita oli myös lukuisia, joten 

lääkäreiden oli vaikea löytää sairaudelle sellainen hoito, joka olisi auttanut kaikkiin unitaudin 

oireisiin, jotka olivat usein jokaisella potilaalla erilaiset. Tarkoitukseni on tässä alaluvussa tuoda 

esille niitä hoitoja, joita unitaudin kroonisen vaiheen hoitokeinoina käytettiin Suomessa ja joista 

lääkärit ovat artikkeleissaan kirjoittaneet. Kuvaan myös muualla kuin vain Suomessa käytettyjä 

hoitoja vertailukohtana Suomessa käytettyihin hoitoihin. 

 

Unitaudin krooninen vaihe nähtiin Suomessa lääkäreiden keskuudessa sairauden vaikeimpana 

tekijänä, koska lääkärit eivät tunteneet mitään menetelmää, joka olisi parantanut unitaudin 

kroonisen vaiheen potilaat vaikeista oireista, joita sairaus heille aiheutti. Unitauti saattoi kuitenkin 

joissain tapauksissa osoittaa lieventymisen merkkejä, joko spontaanin oireiden helpottumisen tai 

lääkehoidon seurauksena. Suomessa lääkärit pyrkivät aktiivisesti löytämään keinon, jolla taistella 

tehokkaasti sairautta vastaan. Hagelstam esimerkiksi korosti aihetta käsittelevässä artikkelissaan, 

että unitaudin kroonisen vaiheen hoidossa tuli keskittyä torjumaan sellaista oiretta, joka jatkui 

potilaalla akuutin vaiheen sairastamisen jälkeen tai ilmeni uutena oireena potilaan tervehdyttyä 

akuutista vaiheesta. Tällaisia oireita olivat esimerkiksi erilaiset neurologiset häiriöt, kuten pääkipu, 



 

52 
 

unihäiriöt, vapina tai tärinä. Eniten vaikeuksia lääkäreille aiheutti unitaudin kroonisen vaiheen 

hoidossa tehokkaan hoitokeinon löytäminen postenkefaliittista parkinsonismista tai psykopatioista 

kärsiville potilaille.162  

 

Suomessa ei suljettu pois psykoterapian mahdollisuutta unitaudin kroonisen tilan hoitokeinona, 

koska sen uskottiin tuovan apua erityisesti lapsille ja nuorille. Lapset ja nuoret kärsivät unitaudin 

kroonisessa vaiheessa persoonallisuuden muutoksista sekä erilaisista ja usein myös vaikeista 

käytöshäiriöitä. Lääkäreistä Hagelstam esimerkiksi suhtautui avoimesti psykoterapian 

mahdollisuuteen auttaa lapsia ja nuoria.163 Lääkäreiden avoin suhtautuminen psykoterapian 

käyttöön oli poikkeuksellista, koska tuohon aikaan Suomessa psykoterapian käyttö oli vielä 

vähäistä ja usein myös tuntematonta lääkäreille. 

 

Psykoterapian hoidollinen tarkoitus perustui siihen, että se pyrki saamaan potilaat suhtautumaan 

elämäänsä uudella tavalla sekä myös muokkaamaan uudelleen persoonallisuuden muutoksesta 

kärsivän potilaan persoonallisuus. Psykoterapialla pyrittiin siihen, että potilas itse havaitsi 

persoonassaan ilmenevät puutteet ja häiriöt, jotka olivat aiheuttaneet potilaalle ongelmia hänen 

omassa elämässään sekä suhteessa muihin ihmisiin.164 Psykoterapiassa korostettiin lääkäri-

potilassuhdetta, joka perustui luottamukseen, jonka kautta potilas paljasti hoitavalle lääkärilleen 

elämänsä avoimesti. Psykoterapia hoitona pohjautui suggestion ja hypnoosin käyttöön, jonka 

seurauksena potilas alkoi käyttäytyä toivotulla tavalla tai potilas omaksui halutun ajatuksen tai 

asenteen elämäänsä.165 

 

Unitaudin kroonisen vaiheen hoidot olivat niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa kokeellisella 

asteella. Kokeellisilla hoidoilla lääkärit pyrkivät testaamaan erilaisia hoitoja sekä niiden tuomia 

hoidollisia mahdollisuuksia. Lääkärit havainnoivat kokeellisten hoitojen seurauksia sekä hoidoilla 

aikaansaatuja vaikutuksia potilaissa kirjaten havaintonsa tarkasti muistiin sekä tuomalla kokeensa 

julki muiden lääkäreiden tietoisuuteen. Osa lääkäreistä Suomessa puolestaan tutustui ulkomailla 

                                                           
162 Hagelstam 1930, 403. 
163 Hagelstam 1925, 91. 
164 Kaila 1967, 113. 
165 Shorter 1997, 139. 
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tehtyihin kokeellisiin hoidollisiin tutkimuksiin, joita esiteltiin muille lääkäreille tarkemmin 

suomalaisissa lääketieteen julkaisuissa. 

 

Infektioterapia oli yksi hoitokeino, jonka mahdollisuutta tuoda apua unitaudin kroonisen vaiheen 

oireisiin pyrittiin tutkimaan. Malariaa oli esimerkiksi käytetty infektioterapiana, jonka avulla oli 

pyritty hoitamaan syfilistä. Infektioterapiassa potilaille tartutettiin tahallisesti jokin infektio, joka 

nosti heissä korkean kuumeen. Kuumeen annettiin nousta niin monta kertaa kuin potilas sen kesti. 

Tämän jälkeen kuumetta alettiin alentaa lääkityksen avulla. Infektion tartuttamisen tarkoituksena oli 

tappaa potilaita vaivannut bakteeri sekä parantaa potilas oireistaan, joiden huomattiin usein 

infektioterapian seurauksena lieventyneen. Erityisesti potilaan psyykkisessä tilassa havaittiin hoidon 

seurauksena muutoksia.166 Tämä oireiden lieventyminen oli kuitenkin usein vain väliaikaista. 

 

Suomessa osa lääkäreistä oli kiinnostunut infektioterapian mahdollisuudesta auttaa unitaudin 

kroonisen vaiheen potilaita, koska joidenkin potilaiden oireet muistuttivat läheisesti 

mielisairauksien, kuten skitsofrenian oireita. Erityistä huomiota osakseen sai postenkefaliitin 

parkinsonismin oireiden hoitaminen infektioterapian avulla.167 Ruotsalainen neurologi Carl Kling 

oli kiinnostunut infektioterapiasta ja hän raportoi Suomeen Saksassa suoritetuista kokeellisista 

tutkimuksissa, joissa esimerkiksi toisintokuume168 tartutettiin hiiriin. Tutkimuksissa seurattiin 

tarkasti infektion vaikutuksia hiirissä. Toisintokuumetutkimukset perustuivat ajatukseen toistuvista 

kuumejaksoista, jotka kuuluivat kyseisen sairauden luonteeseen. Infektiotutkimusten tarkoituksena 

oli tutkia, olisiko unitaudin kroonisen vaiheen oireita mahdollista parantaa erilaisten kuumetta 

aiheuttavien infektioiden, kuten malarian tai toisintokuumeen avulla. Saksassa tutkimuksia tehtiin 

esimerkiksi psykiatrian tutkimusinstituutissa Münchenissä.169 Suomessa lääkärit ainoastaan 

kuvasivat artikkeleissaan Saksassa tehtyjä infektiotutkimuksia. Lääkärit eivät itse tehneet potilaille 

infektiotutkimuksia Suomessa, vaan ainoastaan toivat esille mahdollisuuden, että infektioterapia 

voisi olla yksi keino auttaa unitaudin kroonisen vaiheen potilaita. 

 

                                                           
166 Hirvonen 2014, 261. 
167 Hagelstam 1930, 403. 
168 Toisintokuume on spirokeettojen aiheuttama infektiotauti, joka aiheuttaa potilaalle viikonvälein toistuvia 

kuumejaksoja. Toisintokuumetta levittävät punkit ja täit ja sitä esiintyy erityisesti trooppisilla alueilla. Terveysportti. 

Terminologian tietokannat. 
169 Kling 1927, 399–400. 
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Lääketiede pyrki jatkuvasti kehittämään uusia hoitotapoja unitaudin oireiden lieventämiseksi. 1920-

luvun puolivälistä alkaen huomiota osakseen sai kasvavassa määrin atropiini-lääkkeen käyttö 

unitaudin kroonisen vaiheen hoidossa. Atropiini oli alkaloidi, jota valmistetiin Atropa belladonna- 

kasvista. Atropiinin huomattiin saavan aikaan positiivisia vaikutuksia potilaissa. Saksassa atropiinia 

oli kokeiltu ensimmäisen kerran jo vuonna 1923 unitaudin kroonisen vaiheen hoidossa. 

Atropiinilääkehoidon seurauksena lääkärit havaitsivat, että potilaiden lihasten ja kasvojen jäykkyys 

sekä vapina vähentyivät. Potilaista tuli hoidon seurauksena vilkkaampia ja he myös kykenivät 

liikkumaan enemmän. Lääkkeen täysi vaikutus kesti kuitenkin vain kaksi viikkoa säännöllisesti 

käytettynä, jonka jälkeen potilaiden oireet palasivat takaisin usein aikaisempaa voimakkaampina. 

Tämä johtui siitä, että lääkehoidossa mukana olleiden potilaiden elimistö tottui atropiiniin. Lääkärit, 

jotka käyttivät atropiinia potilaiden hoidossa, joutuivat antamaan potilaille yhä suurempia annoksia 

lääkettä. Lopulta annokset ylittivät suositellut maksimiannostukset.170 Lääke aiheutti potilaille 

vaikeita sivuvaikutuksia, joita olivat esimerkiksi suun kuivuminen, silmän katseluetäisyyksien 

häiriöt, sydämen sykkeen kiihtyminen ja jopa useita päiviä kestävä oksentaminen. Sivuvaikutuksista 

huolimatta lääkkeen antamista jatkettiin potilaille. Ainoastaan annoksia pienenettiin 

tapauskohtaisesti, mikäli potilailla esiintyi pahoja sivuvaikutuksia.171 

 

Unitaudin kroonisen vaiheen hoidossa atropiinia käytti Suomessa Helsingin yliopistossa 

sisätautiopin professorina sekä yliopistosairaalan johtavana lääkärinä toiminut Ilmari Vartiainen. 

Vartiainen oli tutustunut erityisesti Saksassa tehtyihin atropiinikokeisiin. Vartiainen itse kokeili 

atropiinia unitaudin kroonisen vaiheen potilaisiin Kivelän sairaalassa. Potilaille annettiin sairaalassa 

kolme kertaa päivässä atropiinisulfaattiliosta veteen annosteltuna. Lääkkeen annosta suurennettiin 

siihen asti, että potilas sai lieviä myrkytyksen oireita, jonka jälkeen annostusta pienennettiin kunnes 

potilaan sairaudenoireet palasivat. Näin löydettiin kullekin potilaalle sopiva annostus. Suurin 

käytetty päiväannos potilailla oli 26 milligrammaa mutta useimmissa tapauksissa annos vakiintui 19 

milligrammaan.172  

 

Vartiainen havaitsi atropiinin vaikuttavan jo pieninä annoksina positiivisesti hermoston häiriöihin. 

Jäykkyysoireissa sekä hyperkineettisissä tiloissa positiivinen vaikutus oli kuitenkin vähäistä. 

Hoidon tuloksena potilaat pukeutuivat itse hieman paremmin ja söivät itsenäisesti, mutta muita 

                                                           
170 Vartiainen 1935, 66–67. 
171 Vartiainen 1935, 69. 
172 Vartiainen 1935, 71. 
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suuria parannuksia potilaiden tilassa ei tapahtunut. Tästä huolimatta Vartiainen oli atropiinihoidon 

kannattaja, koska atropiini toi lievitystä unitautipotilaiden tilanteeseen.173 Vartiainen raportoi omien 

potilaidensa olleen tyytyväisiä hoidon aiheuttamiin parannuksiin heidän sairaudentilassaan:  

 

Mutta vaikka ulkopuolisen tarkkailijan on useinkin vaikeata todeta oireiden 

vähentymistä, ovat potilaat itse kuitenkin tyytyväisiä pieniinkin tuloksiin, jotka tuovat 

helpotusta heidän tilaansa.174  

 

Vartiainen kehottikin aktiivisesti muita lääkäreitä Suomessa kokeilemaan atropiinia potilaisiin, 

jotka sairastivat unitaudin kroonista vaihetta. Atropiinilla hoidettiin Suomessa erityisesti 

postenkelfaliittia parkinsonismia sairastaneita potilaita. 

 

Unitaudin huomattiin aiheuttaneen vakavia vaurioita potilaiden aivojen mustatumakkeessa175, josta 

lääkärit päätyivät eri puolilla maailmaa 1920-luvulla johtopäätökseen, jonka mukaan 

mustatumakkeen toiminnan häiriöt aiheuttivat potilaissa parkinsonismin oireita.176 Vasta vuonna 

1962 lääkäreille selvisi hermosolujen tutkimisen tekniikan kehityttyä, että locus niger, jolla 

tarkoitetaan aivojen ja selkäytimen sisällä sijaitsevaa hermosolukertymää, tuottaa keskushermoston 

välittäjäainetta dopamiinia, joka kulkee aivoissa aivojuovioon. Aivojuovio, eli corpus striatum 

kuuluu aivoissa osaksi tyvitumakkeita, jonka toimintaa aivojuovio säätelee. Dopamiinin puutos 

aivoissa yhdistettiin potilailla parkinsonismin oireiden kehittymiseen, koska potilaiden aivotoiminta 

oli sairauden seurauksena häiriintynyt dopamiinin tuottamisen osalta.177 

 

Postenkefaliittiin parkinsonismiin sairastuneiden potilaiden aivojen dopamiinin puutosta pyrittiin 

korvaamaan 1960-luvulta lähtien lääkäreiden havaitessa, että dopamiinin puutos vaikutti 

postenkefaliittia parkinsonismia sairastaneiden potilaiden motoristen häiriöiden taustalla. Potilaita 

hoidettiin L-dopamiini entsyymin avulla, jolla pyrittiin korvaamaan potilaiden dopamiinin puutosta. 

L-dopamiinia annosteltiin potilaille suun kautta usein varsin suurina annoksina. L-dopamiinin 

                                                           
173 Vartiainen 1935, 74–75. 
174 Vartiainen 1935, 75. 
175 Mustatumake, substantia nigra on melamiinipitoinen hermosoluista koostuva keskiaivojen parillinen hermotumake, 

joka osallistuu liikkeiden säätelyyn. Terveysportti. Terminologian tietokannat. 
176 Sacks 1982, 29. 
177 Vilensky 2011, 253. 
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seurauksena potilaissa tapahtui muutos, jonka seurauksena esimerkiksi potilaiden liikuntakyky 

lisääntyi. Ennen L-dopamiinin käyttöä osa postenkefaliittia parkinsonismia sairastaneista potilaista 

oli menettänyt liikuntakykynsä täysin.178  

 

Tunnetuin koe, jossa L-dopamiinia käytettiin postenkefaliitin parkinsonismin hoidossa, on Oliver 

Sacksin koe vuodelta 1969. Sacks hoiti L-dopamiinilla sekä postenkefaliittia parkinsonismia että 

Parkinsonin tautia sairastavia potilaita newyorkilaisessa sairaalassa.179 Potilaiden sairaudentila koki 

aluksi parannuksen lääkehoidon seurauksena. Sacks huomasi potilaiden tilan kohentuneen eniten 

sellaisilla potilailla, joilla postenkefaliitin parkinsonismin oireet olivat varsin voimakkaat. 

Tällaisilla potilailla esiintyi usein voimakkaita lihasjäykkyystiloja ja kouristuksia, jotka hävisivät L-

dopamiinin myötä. Lisäksi potilaiden muut postenkefaliitin parkinsonismin oireet, kuten raajojen ja 

kasvojen pakkoliikkeet, sulkutila sekä yleinen mieliala parantuivat lääkkeen seurauksena. Potilaat 

ikään kuin heräsivät sulkutiloistaan. Postenkefaliittia parkinsonismia sairastaneet potilaat reagoivat 

herkemmin L-dopamiiniin kuin Parkinsonin tautia sairastaneet potilaat, joissa ei L-dopamiinin 

seurauksena tapahtunut yhtä suurta muutosta kuin postenkefaliitin parkinsonismin potilaissa.180 

Sacksin koe L-dopamiinilla nosti unitaudin ja erityisesti postenkefaliitin parkinsonismin 

hetkellisesti esille elokuvan Awakenings myötä, jonka ensi-ilta oli vuonna 1990. Elokuva perustui 

Sacksin kirjaan ja se kertoo hänen kokeestaan ja siihen osallistuneista potilaista. Elokuva antoi 

kasvot Sacksin kokeessa mukana olleille potilaille. 

 

L-dopamiini vaikutti aluksi positiivisesti postenkefaliittia parkinsonismia sairastaneiden potilaiden 

oireisiin. Potilaiden sairaudentilan kohentuminen ei ollut kuitenkaan pysyvää, vaan jokaisella 

kokeessa mukana olleella potilaalla alkoi esiintyä sivuvaikutuksia hoidon seurauksena. Osalla 

potilaista sivuvaikutuksia ilmeni vasta kuukausien tai jopa vuosia L-dopamiinihoidon jälkeen, kun 

taas osalla potilaista sivuvaikutuksia esiintyi jo päivien kuluessa L-dopamiinihoidon 

aloittamisesta.181 L-dopamiinihoidon ensimmäinen epäonnistumisen merkki oli postenkefaliitin 

parkinsonismin oireiden asteittainen palautuminen. Oireiden palautuminen vaihteli sen mukaan 

kuinka vahvaoireinen postenkefaliitti parkinsonismi oli ollut potilaalla ennen lääkehoidon 

aloittamista. Toinen merkki sairauden palautumisesta oli puolestaan psyykkisten häiriöiden 

                                                           
178 Vilensky 2011, 183. 
179 Sacks 1982, 32. 
180 Sacks 1982, 210–211. 
181 Sacks 1982, 216. 
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lisääntyminen, kuten arvaamaton, yliaktiivinen ja jopa aggressiivinen käytös.182 Pyykkisten 

häiriöiden lisäksi potilaille alkoi ilmaantua äkillisiä kohtauksia, joiden seurauksena potilaat 

jämähtivät kesken liikkumisen paikoilleen. Nämä kohtaukset ilmenivät yleensä sekunneissa ja ne 

myös saattoivat ilmetä päivittäin aina samaan aikaan.183  

 

Potilaiden sairaudentila palasi vähitellen, vaikka L-dopamiinin annostusta muutettiin. Osalla 

potilaista annostusta pienennettiin, kun taas osalla potilaista annostusta kasvatettiin. Annostuksen 

säätelystä huolimatta potilaiden L-dopamiinin sietokyky väheni hoidon aikana mutta tarve saada 

lääkettä yhä isompina annoksina kasvoi. Potilaat tulivat riippuvaisiksi lääkkeestä, koska he kokivat 

sen myötä ainakin hetkellisen heräämisen sairaudestaan.184 L-dopamiinihoito epäonnistui, kuten 

kävi monelle muulle hoidolle myös ennen sitä. L-dopamiinihoito jäi historiaan yhdeksi 

kokeelliseksi hoidoksi, jolla unitaudin kroonista vaihetta pyrittiin hoitamaan. L-dopamiinin avulla 

potilaiden sairaus helpottui ainakin hetkeksi, vaikka kyseinen lääke ei onnistunut parantamaan 

postenkefaliitin parkinsonismin potilaita lopullisesti sairaudestaan. 

 

Suomalaisissa artikkeleissa ei ole käsitelty L-dopamiinin käyttöä unitaudin kroonisen vaiheen 

hoidossa. Tämä johtuu siitä, että L-dopamiini otettiin käyttöön Parkinsonin taudin sekä 

postenkefaliitin parkinsonismin hoidossa vasta 1960-luvulla. Käsittelemäni suomalainen 

lähdeaineisto on pääosin 1920-luvulta, jolloin L-dopamiinista ei oltu vielä tietoisia Suomessa. 

Käsittelen työssäni L-dopamiinihoitoa, vaikka sitä ei suomalaisessa lähdeaineistossa ole kuvattu, 

koska Sacksin koe on yksi tunnetuin kuvaus unitaudista ja postenkefaliitista parkinsonismista. 

 

Unitaudin kroonisen vaiheen hoitoa käsittelevistä suomalaisista artikkeleista voi tehdä 

johtopäätöksen, että unitaudin hoito oli kokeellista niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. 

Unitaudin krooniseen vaiheeseen ei löydetty parantavaa hoitoa, vaikka sitä yritettiin monella eri 

tavalla hoitaa. Olennaista myös Suomen osalta oli, että unitaudin kroonisen vaiheen hoidossa 

keskityttiin löytämään hoitokeinoja postenkefaliittia parkinsonismia sairastaneille potilaille, kuten 

esimerkiksi Vartiaisen atropiinihoito pyrki. Unitaudin kroonisessa vaiheessa ilmenneet psykiatriset 

oireet eivät saaneet yhtä paljon huomiota osakseen. Tämän voidaan katsoa johtuvan siitä, että 

                                                           
182 Sacks 1982, 220–221. 
183 Sacks 1982, 225. 
184 Sacks 1982, 227. 
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unitaudin krooniseen vaiheeseen kuuluneet psykiatriset oireet tulkittiin usein viittaavan 

mielisairauteen, kuten skitsofreniaan, vaikka potilaat todellisuudessa sairastivat unitaudin kroonista 

vaihetta. Raja unitaudin kroonisen vaiheen oireiden sekä mielisairauden välillä saattoi olla häilyvä. 

Lääkäreille tuotti aluksi vaikeuksia erottaa unitauti ja skitsofrenia toisistaan, mikä hankaloitti lisää 

unitaudin kroonisen vaiheen potilaiden hoitamista, mikäli potilas sai väärän diagnoosin 

sairaudelleen. 
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3. UNITAUDIN DIAGNOSOINNIN ONGELMALLISUUS 

 

3.1 Skitsofrenia psykiatrian tutkimuskohteena 

Ajatus on pirstoutunut, aistiharhoja, etenkin kuuloharhoja esiintyy runsaasti. Vielä 

ovat vainoharhat taudille luonteenomaisia. Sairailla on omituisia ns. katatonisia 

liikkeitä, heidän toimintansa on vinoa. Toisinaan he saattavat tehdä 

äkkiarvaamattomia tihutöitä.185 

 

Lääkäreille tuotti vaikeuksia diagnosoida unitaudin kroonisen vaiheen alkuaikana kyseinen 

sairaudenvaihe sen monimutkaisten oireiden vuoksi. Unitautipotilaiden sairaudentila diagnosoitiin 

sairauden kroonisessa vaiheessa aluksi alkavaksi mielisairaudeksi, kuten skitsofreniaksi. Tämä 

puolestaan johtui siitä, että myös skitsofrenian diagnosoiminen tuotti vaikeuksia lääkäreille, koska 

skitsofrenian taudinkuva käsitti lukuisia oireita tuohon aikaan. Skitsofreniaan liitettiin osaksi niin 

somaattisia kuin psyykkisiäkin oireita, joiden seurauksena useat potilaat diagnosoitiin 

skitsofreenikoiksi, vaikka he eivät todellisuudessa sairastaneet kyseistä sairautta.  

 

Psykiatrian yksi merkittävimmistä tutkimuskohteista oli 1900-luvun alkuvuosina skitsofrenia tai 

dementia praecox, jota nimitystä sairaudesta vielä tuolloin käytettiin. Skitsofreniaan sairastuneiden 

potilaiden määrä kasvoi 1900-luvun alussa koko ajan. Sairaus alkoi usein jo nuoruusiässä ja siihen 

liittyi outoja oireita, kuten hallusinaatioita, kaavamaisia liikkeitä sekä jähmettynyt olotila. Tästä 

johtuen skitsofreniaa nimitettiin myös nuoruuden tylsistymiseksi, koska sairaus alkoi useilla 

potilailla jo nuorella iällä.186 Skitsofreniasta käytetty nimitys nuoruuden tylsistyminen oli kuitenkin 

harhaanjohtava, koska kaikki skitsofreniaan sairastuneet potilaat eivät sairastuneet nuorella iällä, 

vaikka näin tapahtuikin osalle potilaista. Potilaat eivät myöskään tylsistyneet skitsofrenian 

seurauksena, kuten annettiin ymmärtää. 

 

Emil Kraepelin nimesi dementia praecoxin vuonna 1893. Kraepelin liitti sairauden 

luonteenomaisiksi piirteiksi sairauden puhkeamisen nuorella iällä, aistiharhat, harhaluulot ja oudon 
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käytöksen, joka vähitellen lisääntyvän henkisen rapistumisen kautta johti tylsistymiseen. 

Pessimistinen näkemys sairauden rappeuttavasta luonteesta, johti lääketieteessä käsitykseen, jonka 

mukaan sairauden ennuste oli huono ja potilaiden parantuminen sairaudesta vähäistä.187 Kraepelin 

jakoi psykiatriset sairaudet kahteen pääryhmää, joista toinen oli dementia praecox ja toinen 

maanisdepressiivisyys. Maanisdepressiiviset potilaat olivat melankolisia, väsyneitä, masentuneita 

tai vastaavasti maanisen touhukkaita ja hätäileviä. Maanisdepressiiviset potilaat saattoivat parantua 

sairaudestaan, kun taas dementia praecox ei yleensä parantunut.188  

 

Sveitsiläinen psykiatri Eugen Bleuler käytti ensimmäisenä sairaudesta nimitystä skitsofrenia vuonna 

1908. Bleuler oletti skitsofrenian aiheuttajan olevan tuntematon aivosairaus, joka ilmeni potilailla 

mentaalisina ja motorisina oireina, kuten esimerkiksi ajatuskatkoksina ja ajatusten hajoamisena. 

Bleulerin mielestä sairaudesta käytetty nimitys dementia praecox oli harhaanjohtava, koska sairaus 

ei tarkoittanut nuorten ihmisten tylsistymistä, vaan enemmänkin ajatusprosessien hajoamista. 

Skitsofrenia-nimitys puolestaan tarkoitti hajautunutta mieltä. Sairastuneen mieli ei jakautunut 

skitsofreniassa kahtia monipersoonallisuushäiriön tapaan, vaan potilaan ajatusprosessi ja ajatusten 

väliset yhteydet menivät sekaisin. Uuden nimityksen käytöllä Bleuler pyrki täsmentämään ja 

kehittämään Kraepelinin työtä.189 Skitsofrenia-nimitys sairaudesta yleistyi vähitellen 

eurooppalaisessa psykiatriassa, jonka seurauksena dementia praecox -nimitys sairaudesta väistyi 

vähitellen. Nimityksen muutokseen vaikutti sairauteen liitettyjen oireiden laajempi ja tarkempi 

kuvaaminen, joka sai alkunsa Bleulerilta. Uuden terminologian omaksuminen tapahtui kuitenkin 

useissa maissa hitaasti.190  

 

Dementia praecox ilmeni Kraepelinin mukaan kolmessa muodossa. Suomessa käytettiin 

Kraepelinin 1890-luvulla määrittelemää kolmijakoa, jonka mukaan dementia praecox oli potilaalla 

joko katatoninen, hebefreeninen tai paranoidinen. Katatoninen muoto sairaudesta oli yleisin ja 

tunnistettavin, jonka ulkoisia tunnusmerkkejä olivat potilaalla esiintyvät luonnottomat kasvojen 

ilmeet ja ruumiin asennot, joihin sairas saattoi jämähtää pitkiksi ajoiksi. Katatoniseen muotoon 

liittyi myös toistuvia liikkeitä sekä negativismia, jonka seurauksena potilas vastusti kaikkea. 

Hebefreeninen muoto puolestaan alkoi potilailla erityisesti nuoruusiässä. Hebefreenisen muodon 
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tunnusmerkkejä olivat potilaan kummallinen käytös, kuten jatkuva nauraminen ja puhuminen ilman 

mitään todellista syytä tai asiaa. Paranoidisessa muodossa puolestaan potilas kärsi erilaisista ja 

mutkikkaista harhaluuloista, jotka olivat paranoidisen muodon tärkein tunnusmerkki. Suomessa 

tunnettiin sairaudesta vielä neljäs muoto, josta käytetiin nimitystä dementia praecox simplex. 

Kyseinen muoto oli sairauden lievin aste, jossa potilaalla ei esiintynyt suhteuttamisharhoja, 

aistiharhoja eikä assosiaatiohäiriöitä. Tätä muotoa sairastavia potilaita hoidettiin harvoin 

mielisairaaloissa, koska kyseinen muoto oli varsin lieväoireinen verrattuna kolmeen muuhun 

sairaudenmuotoon.191  

 

Skitsofreniasta käytettiin Suomessa myös nimitystä jakomielitauti. Aluksi sairaudesta käytettiin 

nimitystä dementia praecox, joka vähitellen väistyi, koska skitsofrenia-nimitys vakiintui sairauden 

tieteelliseksi nimeksi. Skitsofrenia-nimitys tarkoitti hajautunutta tai pirstoutunutta sielua, josta 

Suomessa johdettiin sairaudelle oma nimitys jakomielitauti.192 Sairauden ensioireita ilmeni suurella 

osalla skitsofreniaan sairastuneista potilaista jo lapsena. Tällaisia ensioireita olivat poikkeavat 

luonteenpiirteet, kuten yksinäisyys, eristyneisyys sekä käytöksessä havaittava oikullisuus ja 

välinpitämättömyys. Sairastuneen perhesuhteissa havaittiin usein myös vahingollisia kehitykseen 

johtavia tekijöitä, kuten vanhempien välisessä suhteessa ilmenevät ongelmat. Sairauden korostetiin 

olevan ennen kaikkea nuoruusiän sairaus, koska sairautta esiintyi eniten 20. ikävuoden jälkeen. 

Keski-iässä sairastuminen skitsofreniaan oli harvinaista mutta sellaisiakin tapauksia esiintyi, jossa 

sairaus alkoi potilaalla vasta keski-iässä.193  

 

Skitsofrenian oireet jaettiin aluksi Suomessa primääri ja sekundäärioireisiin. Primäärioireisiin 

kuuluivat potilaassa vähitellen tapahtuva eristäytyminen ulkomaailmasta sekä erilaiset tunne-

elämän häiriöt. Eristäytyminen ilmeni aluksi haluttomuutena liittyä muiden ihmisten seuraan, joka 

sairauden edetessä muuttui potilaan täydelliseksi eristäytymiseksi muista ihmisistä. Tunne-elämän 

häiriöt puolestaan ilmenivät vähitellen lisääntyvänä tunne-elämän kylmyytenä ja 

välinpitämättömyytenä, jonka seurauksena potilas ei osoittanut myötätunnon merkkejä muita 

ihmisiä kohtaan. Sekundäärioireita olivat puolestaan potilailla ilmenneet erilaiset suhtautumis- ja 

vainoamisajatukset sekä aistiharhat. Nämä oireet ilmenivät esimerkiksi luulona, että joku 

ulkopuolinen tai potilaan läheinen koitti myrkyttää hänet. Vainoamisharhaluulot olivat potilailla 
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yleisiä ja ne pohjautuivat muiden ihmisten haluun vahingoittaa potilasta. Aistiharhoista 

tavallisimpia olivat kuuloharhat, jonka seurauksena potilas kuuli outoja ääniä, kuten kuiskauksia ja 

puhetta. Sekundäärioireet johtuivat potilailla pääosin ulkonaisista syistä, kuten vaikeista 

ristiriidoista potilaan elämässä.194 

 

Nykyään skitsofrenia jaetaan akuuttiin ja krooniseen skitsofreniaan sekä tyypin 1 ja tyypin 2 

skitsofreniaan. Tyypin 1 skitsofrenialle ominaisia oireita ovat erilaiset harha- ja sekavuustilat, jotka 

poikkeavat selkeästi normaalista käyttäytymisestä. 2-tyypin skitsofrenialle tyypillisiä oireita ovat 

puolestaan sosiaalinen eristäytyminen, tunne-elämän häiriöt sekä sulkeutuneisuus. Yleensä 1-tyypin 

oireet ilmenevät akuutissa skitsofreniassa, kun taas 2-tyypin oireet ilmenevät puolestaan 

kroonisessa skitsofreniassa. Lääkärit eivät ole kyenneet vieläkään löytämään yhtä ja hallitsevaa 

oiretta, joka ilmenee skitsofreniassa ja jonka kautta sairaus olisi mahdollista heti tunnistaa.195 

 

Skitsofrenian hoidossa vallitsi Suomessa hoitopessimismi, koska sairauden ennuste oli huono. 

Tämä näkemys juonsi juurensa Kraepelinilta, jonka mukaan skitsofrenia oli useissa tapauksissa 

parantumaton sairaus. Skitsofrenian ennusteeseen vaikutti myös hoitokeinojen puute 

mielisairaaloissa aina 1930-luvulle saakka.196 Skitsofreniaa alettiin hoitaa 1930-luvun puolivälissä 

insuliini- ja sähkösokkihoitojen avulla. Sokkihoidot olivat kuitenkin varsin tehoton hoitokeino. 

Sokkihoidot toivat apua ainoastaan äkillisiin taudinkohtauksiin, jolloin potilaat saatiin niiden avulla 

rauhoittumaan. Kroonisissa tapauksissa insuliini- ja sähkösokkihoidoista ei ollut apua. Lääkehoidon 

ja psykoterapian yleistyminen syrjäytti vähitellen insuliini- ja sähkösokkihoidot. Skitsofreniaa 

hoidettiin esimerkiksi voimakkailla fenotiatsiinijohdannaisilla, joista yksi oli klooripromatsiini. 

Lääkkeiden tarkoitus oli edesauttaa potilaiden paluuta normaaliin elämään ja ansiotyöhön. 

Lääkehoito mahdollisti monien kroonisten skitsofreenikoiden hoitamisen avohoidossa, jolloin 

mielisairaaloiden kuormitus väheni.197   

 

Suomen mielisairaaloissa yleisimpiä sairausnimikkeitä olivat vuosina 1897–1930 skitsofrenia, 

mania, melankolia ja maanisdepressiivinen mielisairaus. Kolmessa valtion keskuslaitoksessa 
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Lapinlahden, Niuvanniemen sekä Pitkäniemen mielisairaaloissa yli puolet hoitoon otetuista 

potilaista sai jonkin edellä mainituista diagnooseista. Vuodesta 1916 lähtien dementia praecoxiin 

sairastuneiden potilaiden määrä kasvoi niin, että se lopulta kattoi yli puolet kaikista diagnosoiduista 

mielisairauksista.198 Skitsofreniasta tuli vähitellen yleisin mielisairauksien diagnoosi suomalaisessa 

psykiatriassa. 

 

Suomalaista psykiatriaa luonnehti 1900-luvun alussa skitsofrenia-diagnoosien yleistyminen. 

Skitsofreniaa sairastavien potilaiden määrä oli suurin mielisairaaloissa, joissa hoidettiin erityisesti 

kroonisesti sairaita potilaita. Tähän kehitykseen vaikutti skitsofrenian diagnosoinnin väljyys. 

Suomessa käytössä ollut diagnosointi periytyi Kraepelinilta, jonka psyykkisten sairauksien 

luokittelu perustui kahteen kategoriaan. Sellaiset potilaat, jotka olivat alakuloisia, itkivät tai olivat 

väsyneitä ilman mitään syytä, sairastivat maanisdepressiivisyyttä. Sellaiset potilaat, joilla esiintyi 

psykoottisuutta, sairastivat puolestaan dementia praecoxia.199 Tämä jako teki psyykkisten 

sairauksien diagnosoinnista yksinkertaista. Käytännössä se tarkoitti sitä, että laaja ryhmä erilaisia 

oireita liitettiin skitsofreniaan ja useat potilaat saivat kyseisen diagnoosin, vaikka he eivät 

välttämättä sairastaneet skitsofreniaa. Monet sairaudet, jotka eivät olleet edes psyykkisiä sairauksia 

luokiteltiin skitsofreniaksi, koska se oli 1900-luvun alussa hallitsevin mielisairauksien diagnoosi. 

Skitsofrenian taudinkuva kattoi oireita aina harhoista ulkoisesti ilmeneviin oireisiin saakka, joten 

lääkärit saattoivat diagnosoida sellaisia potilaita skitsofreenikoiksi, joiden oireet muistuttivat 

osittain skitsofrenian taudinkuvaa. Skitsofrenia-diagnoosin saivat esimerkiksi osa unitaudin 

kroonista vaihetta sairastaneista potilaista. 

 

3.2 Unitaudin diagnosoinnin muutos Suomessa 

Unitautia sairastaneilla potilailla esiintyi sairauden kroonisessa vaiheessa oireita, jotka ilmenivät 

joko neurologisina oireina tai vastaavasti psyykkisinä häiriöinä.  Osalla potilaista oireet viittasivat 

selkeästi postenkefaliittiin parkinsonismiin, kun taas osalla potilaista esiintyi vaikeita ja 

monimutkaisia psyykkisiä häiriöitä, jotka osalla potilaista diagnosoitiin unitaudin seuraukseksi. 

Mikäli psyykkisistä häiriöistä kärsivät potilaat eivät olisi saaneet unitaudin diagnoosia, olisi heidät 

diagnosoitu sairastavan skitsofreniaa tai hysteriaa.200 Virheelliset diagnoosit, jotka koskivat 
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unitautia, eivät olleet kuitenkaan epätavallisia 1920-luvulla. Osa unitaudin kroonista vaihetta 

sairastaneista potilaista sai aluksi virheellisen diagnoosin sairaudelleen ennen kuin lääkäreiden 

tietämys unitaudista kasvoi vähitellen. Suomessa esimerkiksi osa lääkäreistä katsoi unitaudin 

kroonisen vaiheen enteilevän alkavaa mielisairautta. 

 

Skitsofrenian taudinkuvaan liitettiin 1920-luvulla monia oireita, jotka eivät olleet selkeitä 

psyykkisiä häiriöitä. Tällaisia oireita olivat esimerkiksi kasvojen kouristukset, vapina, impulsiivinen 

käytös sekä muutokset pupilleissa. Nämä oireet liitettiin skitsofrenian taudinkuvaan 1940-luvulle 

saakka, jonka jälkeen ne karsiutuivat muutoksen kokeneesta skitsofrenian taudinkuvasta pois toisen 

maailmansodan jälkeen.201 Skitsofrenian taudinkuvaan liitetyt oireet olivat myös yleisiä unitaudin 

kroonisen vaiheen potilailla. 

 

Lääkärit olivat erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa kiinnostuneita unitaudin ja skitsofrenian 

välisestä yhteydestä 1920-luvun alusta lähtien. Skitsofrenian ja unitaudin psyykkisten oireiden, 

kuten psykoosien202 erottaminen toisistaan oli vaikeaa, koska skitsofrenian taudinkuva oli epäselvä. 

Tämä johtui siitä, että lääkäreiden keskuudessa vallitsi erimielisyyksiä esimerkiksi siitä, oliko 

skitsofrenia syndrooma203 vai sairaus. Kraepelin esimerkiksi katsoi skitsofrenian olevan sairaus, 

joka määriteltiin ensisijaisesti sen ennusteen enemmän kuin taudinkuvaan liitettyjen oireiden 

perusteella. Tätä eivät kaikki lääkärit hyväksyneet, vaan osa lääkäreistä katsoi, että skitsofrenian 

taudinkuva käsitti liian laajan määrän erilaisia oireita, jotka hankaloittivat diagnoosien tekemistä. 

Skitsofrenian diagnosointia pyrittiinkin yksinkertaistamaan ja sen selventyessä siihen liitettiin 

osaksi oireita, jotka viittasivat skitsofrenian olevan enemmän syndrooma kuin sairaus, jossa 

potilailla ilmeni joukko monimutkaisia oireyhtymiä eli syndroomia.204 

 

Suomessa kiinnitettiin huomioita unitaudin kroonisessa vaiheessa ilmenneeseen 

ekstrapyramidaalioireeseen, joka liittyi osaksi postenkefaliittia parkinsonismia. Olen käsitellyt 

ekstrapyramidaalioiretta tarkemmin samassa yhteydessä, kun käsittelin aikaisemmin 
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postenkefaliittia parkinsonismia. Tämä osalla unitaudin kroonisen vaiheen potilailla esiintynyt 

ekstrapyramidaalioire liitettiin luonteenomaiseksi mielisairaustilan tunnusmerkiksi, jota esiintyi 

potilailla kahden tyyppisesti. Nämä kaksi päätyyppiä olivat hyperkineettinen tila sekä chorea. 

Molemmat päätyypit muistuttivat oireiltaan lääkäreille jo tutuksi tullutta Parkinsonin tautia, jolle oli 

tunnusomaista erilaiset potilailla ilmenneet liikehäiriöt ja vapina. Parkinsonin tauti puolestaan 

muistutti monessa suhteessa oireiltaan mielisairautta. Parkinsonin tautiin liittyivät potilailla kankeat 

ja rajoittuneet liikkeet, jotka vaihtelivat oireiden vakavuudeltaan potilaissa. Lääkäreistä esimerkiksi 

Marcus katsoi kyseisen potilaiden sairaudentilan enteilevän alkavaa mielisairautta. Unitaudin usein 

vakava krooninen sairaudentila, kuten postenkefaliitti parkinsonismi nähtiin Suomessa 1920-luvulla 

kehittyvän mielisairaudeksi, joka muuttui lopulta täydelliseksi invaliditeetiksi.205 Tämä kehitys 

ilmensi unitaudin luonnetta, jossa potilailla esiintyneet oireet pahenivat vain ajan kuluessa. 

 

Unitaudin kroonisessa vaiheessa osalla potilaista esiintyi psykooseja, jotka ilmenivät joko puhtaana 

masennuksena tai akuuttina sekavuustilana. Joskus potilailla esiintyi myös psykoosien lisäksi 

katatoniaa, joka muistutti skitsofrenialle ominaista lihasjäykkyys- sekä sulkutilaa. Tämä 

unitautipotilailla ilmennyt mielisairautta muistuttanut tila nähtiin Suomessa merkillisenä mutta 

myös mielenkiintoisena tilanteena, joka hämmästytti lääkäreitä. Osalla potilaista esiintyneet 

psykoosit johtivat siihen, että osa lääkäreistä katsoi Suomessa unitaudin kroonisen tilan johtavan 

hysteriaan.206 Monet unitautiin liitetyt oireet olivat aikaisemmin liitetty osaksi hysteriaa. Tällaisia 

oireita olivat esimerkiksi vapina, liikkeiden kontrollointi sekä kaavamainen käytös.207 Tästä monet 

lääkärit päätyivät johtopäätökseen, että unitaudin krooninen vaihe laukaisi hysterian osalla 

potilaista, jotka oireidensa puolesta sopivat hysteerikoiksi.208 

 

Hysteria oli hermoston häiriö, jossa potilaalla esiintyi sekä psyykkisiä että somaattisia oireita. 

Hysteria ilmeni erityisesti hermostoperäisinä ruumiillisina oireina, jossa hysteriaa sairastavalla 

potilaalla ilmeni vahva tarve tuoda julki sairaudenoireensa mahdollisimman vaikuttavalla tavalla.  

Hysteriassa ilmenneitä ruumiillisia oireita olivat esimerkiksi raajojen pakkoliikkeet ja vaikeat 

kouristustilat. Lääkärit katsoivat, että vaikeat järkytykset tai pahat ristiriidat sairaan elämässä 
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johtivat helposti hysteeriseen mielisairauteen.209 Hysteriaa sairastaneilla potilailla ilmeni 

patoutunutta tunnejännitystä, joka saattoi purkautua äkillisenä sairaudentilana, josta käytetiin 

nimitystä primitiivireaktio. Primitiivireaktio ilmeni potilailla kahdella eri tavalla. Hysteerikolla 

saattoi ilmetä primitiivireaktion seurauksena voimakkaita kouristuskohtauksia tai äkillistä ja 

suunnittelematonta tilanteesta pakenemista, jolloin potilaan tajunnantila oli usein hämärtynyt. 

Primitiivireaktio ilmeni myös jossain tapauksissa potilaalla sulkutilana, jolloin potilaan kaikki 

toiminnot lamaantuvat täysin. Tämän seurauksena potilas makasi liikkumattomana paikoillaan, 

hämmentynyt ilme kasvoillaan. Primitiivireaktio laukesi potilaalla hysteerisen kohtauksen 

ohimentyä.210    

 

Suomessa havaittiin 1920-luvun lopussa, että unitaudin oli virheellisesti luultu johtavan 

mielisairauden puhkeamiseen.211 Tähän tilanteeseen oli vaikuttanut erityisesti unitaudin kroonisen 

vaiheen vaikeat oireet sekä lääkäreiden vaikeudet diagnosoida ne, jonka johdosta unitaudin 

katsottiin olleen Suomessa piilevä mielisairaus. Unitauti johti potilailla lääkäreiden mielestä 

esimerkiksi hysteriaan sairastumiseen. Lääkärit huomasivat vähitellen Suomessa, että unitaudin 

krooninen vaihe, johti potilailla harvoin mielisairauden puhkeamiseen. Tähän diagnosoinnissa 

tapahtuneeseen muutokseen vaikuttivat Suomessa ulkomailta saatu tutkimustieto, joka lisäsi 

suomalaisten lääkäreiden ymmärrystä unitaudin kroonisesta vaiheesta. Erityisesti uutta 

tutkimustietoa suomalaiset lääkärit saivat ruotsalaisilta lääkäreiltä ja Saksasta. 

 

Unitaudin taudinkuvan selkeytyminen vaikutti osaltaan siihen, että potilaat saivat sairaudelleen 

oikean diagnoosin. Unitaudin kroonisen vaiheen ymmärrettiin aiheuttavan potilaille sekä 

neurologisia oireita että vaikeita psyykkisiä oireita, kuten psykooseja, jotka puolestaan ilmenivät 

potilailla maanisina tai sekavuustiloina. Potilaiden psyykkinen sairaudentila sai aluksi aikaan suurta 

hämmennystä. Lääkäreille tuotti vaikeuksia näiden kahden sairaudentilan erottaminen, koska 

lääkärit joutuivat tasapainottelemaan kahden erilaisen sairaudentilan välillä, jotka molemmat olivat 

seurausta samasta taudista. Tutkimustiedon lisääntymisen myötä, päätyivät lääkärit yhä enemmän 

diagnoosiin, jonka seurauksena potilaiden sairaudentilan aiheuttajaksi paljastui unitauti, joka 

vahingoitti potilaiden hermostoa ja johti harvoin potilaiden täydelliseen parantumiseen. Monen 

sairastapauksen kohdalla toimi unitaudin kokonaisvaltainen kehitys potilailla apuna sairauden 

                                                           
209 Kaila 1967, 99–100. 
210 Kaila 1967, 118. 
211 Marcus 1929, 573; Hagelstam 1930, 403. 



 

67 
 

oikeassa tunnistamisessa. Patologisanatomisten kokeiden pohjalta saatu tieto myös edesauttoi 

unitaudin sairaudentilan tunnistamisessa.212  

 

Lääkärit muuttivat vähitellen näkemystään unitaudista. Lääkäreistä esimerkiksi Marcus oli vain 

muutama vuosi aikaisemmin kirjoittamassaan artikkelissa katsonut unitaudin kroonisen vaiheen ja 

erityisesti postenkefaliitin parkinsonismin enteilevän potilailla alkavaa mielisairautta. Potilaille 

kehittyi Marcuksen mukaan unitaudin kroonisen vaiheen seurauksena hysteria, koska osalla 

potilaista esiintyi sairauden seurauksena psykooseja. Marcus kuitenkin muutti näkemystään 

unitaudin kroonisesta vaiheesta vuonna 1929 päätyen lopputulokseen, jonka mukaan unitaudin 

krooninen vaihe ei johtanut potilailla mielisairauden puhkeamiseen, vaikka potilaiden oireet 

läheisesti muistuttivat skitsofreniassa sekä hysteriassa ilmeneviä oireita.213 Unitaudin krooninen 

vaihe oli seurausta akuutin vaiheen sairastamisesta, joka osalla unitautipotilaista muuttui 

krooniseksi. Tähän Marcuksen näkemyksessä tapahtuneeseen muutokseen vaikuttivat saksalaiset 

tutkimukset, joihin hän perehtyi tarkemmin ja joissa esiteltiin uutta tutkimustietoa unitaudin 

kroonisesta vaiheesta. Tutkimuksissa esiteltiin myös patologisia löydöksiä, joissa näkyivät 

unitaudin potilaan aivoihin aiheuttamat muutokset. Marcus välitti kirjoitustensa kautta suomalaisille 

lääkäreille saksalaista tutkimustietoa, joka vaikutti unitaudin kroonisen vaiheen diagnosoinnissa 

tapahtuneeseen muutokseen Suomessa. 

 

Unitaudin kroonisen vaiheen ja mielisairauksien erottaminen toisistaan oli haastavaa lääkäreille niin 

Suomessa kuin maailmallakin ennen 1930-lukua. Unitauti ja skitsofrenia erotettiin toisistaan vasta 

1920-luvun loppupuolella, jolloin lääkärit havaitsivat unitaudin ja skitsofrenian olevan kaksi 

erillistä sairautta. Erottavaksi tekijäksi unitaudin ja skitsofrenian välillä nousi erityisesti havainto 

unitaudin kroonisen vaiheen psykoosien luonteesta. Lääkärit huomasivat, että unitaudissa ei 

tapahtunut samanlaista persoonallisuuden hajoamista kuin skitsofreniassa. Lisäksi unitaudissa ei 

esiintynyt skitsofrenialle tyypillisiä rajoittuneita ajatusmalleja.214 Tästä kehityksestä huolimatta 

lääkäreiden oli vaikeaa kiistää yhtäläisyyksiä, joita ilmeni unitaudin kroonisessa vaiheessa sekä 

skitsofreniassa.  

                                                           
212 Marcus 1929, 583–584. 
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Unitautipotilaita hoidettiin Suomessa mielisairaaloissa. 1930-luvulla unitaudin diagnosoinnissa 

tapahtui muutos, jonka seurauksena unitautipotilaiden diagnosoitiin sairastavan kroonista 

aivotulehdusta. Pitkänniemen sairaalassa apulaislääkärinä toimineen Lauri Saarnion mukaan 

unitautipotilaat saivat mielisairaaloissa diagnoosiksi joko ”encephaltis chronica epidemica” tai 

”parkinsonismus postencephaliticus” kyseisen vuosikymmenen aikana.215  Tämä tukee unitaudin 

diagnosoinnissa tapahtunutta muutosta 1920-luvun jälkeen, jolloin unitautipotilaiden ymmärrettiin 

Suomessa sairastavan aivotulehdusta, jonka aiheutti unitauti. 

 

Suomessa tilastotietoa mielisairauksista on koottu lääkintöhallituksen virallisiin tilastoihin, joista 

löytyy tietoa Suomessa vuosittain ilmenneistä mielisairauksista. Lääkintöhallituksen tilastoista 

näkee otaksutut syyt, jotka vaikuttivat potilaiden sairaudentilan taustalla sekä myös vuosittain 

valtion mielisairasten hoitolaitoksiin otettujen potilaiden määrät. Ennen vuotta 1924 tilastoihin ei 

ole liitetty mukaan mielisairauksien taustalla vaikuttaneita syitä. Kyseiset syyt ovat mukana 

tilastoissa vasta vuodesta 1924 lähtien. Lääkintöhallituksen tilastoja tarkastelemalla voi huomata, 

että unitauti on listattu tilastoihin mukaan yhdeksi tekijäksi, joka vaikutti potilaiden 

mielisairauksien taustalla.216 Ennen vuotta 1924 ei ole mahdollista tarkastella, onko unitauti ollut 

vaikuttamassa potilaiden mielisairauksien taustalla, koska tilastotietoa mielisairauksien taustalla 

vaikuttaneista syistä ei ole tilastoitu ennen kyseistä vuotta. 

 

Lääkintöhallituksen tilastoja tarkastelemalla voi tehdä havainnon, että unitauti johti osalla potilaista 

mielisairauden puhkeamiseen. Vuodesta 1926 lähtien lääkintöhallituksen tilastoissa on unitaudin 

rinnalle nostettu chorea, joka oli merkittävä unitaudin kroonisen vaiheen oire. Unitaudin ja sen 

kanssa yhdistetyn chorean on tilastoitu aiheuttaneen potilailla mielisairauksien puhkeamista. Chorea 

oli yksi postenkefaliitin parkinsonismin tunnusmerkki. Unitaudin aiheuttamia mielisairauksia olivat 

esimerkiksi vuonna 1927 skitsofrenia sekä psykoosit, joita ei ole eritelty tarkemmin. Muiden 

vuosien osalta voidaan tehdä samanlainen havainto, että unitauti aiheutti potilaille pääosin 

psykooseja, jotka olivat yleisimpiä unitautipotilailla puhjenneita mielisairauksia. Mielisairauksiin 

sairastuneiden unitautipotilaiden määrät olivat kuitenkin varsin vähäisiä. Esimerkiksi vuonna 1927 

unitaudin seurauksena mielisairauksiin sairastuneita potilaita oli yhteensä vain 7.217 Samanlainen 

                                                           
215 Saarnio 1930, 1017. 
216 Suomen virallinen tilasto XI 41–42, Lääkintöhallituksen kertomus 1924, LII−LIII.  
217 Suomen virallinen tilasto XI 44–45. Lääkintöhallituksen kertomus 1927, LXXVIII−LXXIX. 
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kehitys on havaittavissa muinakin vuosina, jolloin unitaudin tilastoitiin aiheuttaneen mielisairauksia 

vain muutamille kymmenille potilaille. 

 

Unitauti ei ole lääkintöhallituksen tilastoja tulkitsemalla vaikuttanut monien potilaiden 

mielisairauksien taustalla. Lääkintöhallituksen tilastoista tulee kuitenkin huomioida se, että ne 

kuvaavat ainoastaan otaksuttuja syitä mielisairauksien taustalla. Tilastot eivät kerro todellisia syitä, 

jotka vaikuttivat potilaiden mielisairauksien taustalla. Unitauti ei ole tilastojen mukaan myöskään 

aiheuttanut skitsofreniaa kuin vain muutamalle potilaalle, vaikka postenkefaliitti parkinsonismi 

rinnastettiin usein alkavaksi skitsofreniaksi molempien sairauksien oireiden samankaltaisuuden 

vuoksi Suomessa 1920-luvulla. Lääkintöhallituksen tilastoissa on myös mukana ainoastaan valtion 

mielisairaaloiden potilaat. Tilastoista puuttuvat kunnallisissa mielisairaaloissa hoidetut potilaat 

kokonaan, joten todellista tietoa unitautipotilailla ilmenneistä mielisairauksista ei voida tietää. 

Kunnallisista mielisairaaloista ei ole lääkintöhallituksen tilastoihin koottu omaa taulukkoa, jossa 

olisi eritelty syitä, jotka vaikuttivat potilaiden mielisairauksien puhkeamisen taustalla. Lisäksi osa 

unitaudin kroonisen vaiheen potilaista on voitu diagnosoida mielisairaiksi lääkintöhallituksen 

tilastoista huolimatta. 

 

Vuonna 1929 lääkintöhallituksen tilastoissa tapahtui muutos unitaudin osalta. Unitauti on edelleen 

mukana kyseisen vuoden taulukossa, johon on listattu otaksutut syyt mielisairauksien taustalla. 

Muutos vuonna 1929 tapahtui siinä, että choreaa ei ole enää rinnastettu unitaudin kanssa yhteiseksi 

tekijäksi potilaiden mielisairauksien taustalla. Chorea ei ole enää vaikuttanut mielisairauksien 

puhkeamiseen 1920-luvun lopulla. Unitauti aiheutti vuonna 1929 lääkintöhallituksen tilaston 

mukaan mielisairauden puhkeamisen ainoastaan vain yhdelle potilaalle. Tämä kyseinen potilas 

sairastui unitaudin seurauksena psykoosiin.218  

 

Vuoden 1929 taulukkoa tulkitsemalla voi tehdä havainnon, että unitaudin diagnosoinnissa tapahtui 

vähitellen muutos. Unitauti ei vaikuttanut Suomessa enää mielisairauksien puhkeamisen taustalla. 

Tämän johtopäätöksen voi tehdä siitä, että unitauti ei tilastojen mukaan aiheuttanut psykoosin enää 

kuin vain yhdelle potilaalle sekä chorea on jätetty tilastosta kokonaan pois. Suomessa lääkärit 

alkoivat vähitellen ymmärtää, että unitauti ei edesauttanut potilailla mielisairauksien puhkeamista, 
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vaikka sen saama muoto kroonisessa vaiheessa läheisesti muistutti esimerkiksi skitsofrenian 

taudinkuvaa. Tämä kehitys on nähtävissä 1920-luvun tilastoista. Tässä tutkimuksessa en ole 

tarkastellut 1920-luvun jälkeistä aikaa, joten on mahdotonta sanoa, jatkuiko sama kehitys vielä 

kyseisen vuosikymmenen jälkeen. Lääkintöhallituksen tilastot tukevat kuitenkin 

lähdekirjallisuudessa esiintynyttä seikkaa, jonka mukaan unitaudin diagnosointi alkoi muuttua 

Suomessa vähitellen lääkäreiden tietoisuuden lisäännyttyä unitaudista.  

 

3.3 Unitaudin diagnosointi Englannissa ja Yhdysvalloissa 

Unitauti liitettiin usein osaksi dementia praecoxia Yhdysvalloissa. Unitaudin kroonisen vaiheen 

oireista postenkefaliitin parkinsonismin katsottiin olevan monissa tapauksissa katatoninen dementia 

praecox. Tällaista diagnosointia tapahtui erityisesti epideemisen ajanjakson jälkeen, joka 

Yhdysvalloissa sijoittuu jo vuosiin 1918–1919. Unitauti oli vielä uusi sairaus Yhdysvalloissa, kun 

kroonisen vaiheen ensioireita ilmaantui potilaille. Tämä aiheutti ongelmia unitaudin 

diagnosoinnissa.219 Tässä alaluvussa tarkoitukseni on tarkastella sitä, miten Englannissa ja 

Yhdysvalloissa unitaudin krooninen vaihe diagnosoitiin, verrattuna unitaudin diagnosoitiin 

Suomessa. 

 

Yhdysvalloissa käytettiin skitsofreniasta nimitystä dementia praecox aina 1940-luvulle saakka, 

jonka jälkeen myös Yhdysvalloissa alettiin käyttää kyseisestä sairaudesta skitsofrenia-nimitystä. 

Vielä nykypäivänäkään ei psykiatrien keskuudessa vallitse yksimielisyyttä siitä, ovatko skitsofrenia 

ja dementia praecox sama sairaus vai kaksi erillistä sairautta. Osa psykiatreista on edelleen sitä 

mieltä, että dementia praecox ja skitsofrenia ovat erillisiä sairauksia, jotka muistuttavat oireiltaan 

toisiaan. Tästä johtuen he katsovat, että nämä sairauden nimitykset tulisi erottaa toisistaan.220  

 

Unitaudin ja skitsofrenian merkittävin yhteinen oire oli katatonia, jota esiintyi niin postenkefaliitissa 

parkinsonismissa kuin skitsofreniassakin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa diagnosoitiin unitaudin 

alkuaikoina 1920-luvun alussa unitaudin kroonisen vaiheen potilaat katatonista dementia praecoxia 

sairastaneiksi potilaiksi, koska molempien sairauksien oireet muistuttivat hyvin paljon toisiaan eikä 

unitaudista ollut olemassa vielä tarpeeksi kokemusta ja tietoa. Katatonia sekä unitaudin krooniseen 
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vaiheeseen liittyneet psykoosit olivat tuolloin vielä lääkäreiden mielestä identtisiä oireita. 

Katatoniaan liittyi myös poikkeavia kehon asentoja ja häiriöitä, joita esiintyi myös postenkefaliittia 

parkinsonismia sairastaneilla potilailla. Ranskassa lääkärit esimerkiksi yhdistivät katatonian ja 

unitaudin kroonisessa vaiheessa ilmenneiden henkisten toimintojen hidastumisen toisiinsa.221 

Unitaudin ja skitsofrenian yhdistäminen toisiinsa ei ollut epätavallista lääkäreille Euroopassakaan. 

 

Unitaudin psykiatrisia oireita selvittäneet lääkärit eivät vielä 1920-luvun alussa Yhdysvalloissa 

kiinnittäneet paljon huomiota unitaudissa ilmenneisiin psyykkisiin oireisiin. Lääkärit jättivät 

tutkimustensa ulkopuolelle psyykkisten häiriöiden kehityksen sekä niiden ennusteen potilailla. 

Lisäksi lääkärit eivät tutkimuksissaan ottaneet kantaa siihen aiheuttiko unitauti pysyvää vahinkoa 

potilaissa.222 Cornellin yliopistossa psykiatrian professorina toiminut George H. Kirby sekä 

Bellevuen sairaalassa avustavana neurologina toiminut Thomas K. Davis tutkivat unitaudin 

psykiatrisia oireita sairastavia potilaita. Kyseiset lääkärit kirjoittivat artikkelin omien havaintojensa 

pohjalta. Kirby ja Davis korostivat artikkelissaan, että jotkut sairautta tutkineet lääkärit 

Yhdysvalloissa katsoivat unitaudissa esiintyvien psykoosien sekä dementia praecoxin liittyvän 

potilailla unitaudin sairastamiseen.223 Kyseiset lääkärit eivät kerro artikkelissaan tarkemmin niistä 

lääkäreitä, jotka liittivät unitaudin sairastamisen yhteen dementia praecoxin kanssa. 

 

Unitaudin yhdeksi psykiatriseksi oireeksi liitettiin osalla potilaista esiintynyt sulkutila, jossa potilas 

ei reagoinut ulkoisiin ärsykkeisiin. Sulkutiloja esiintyi joillakin potilailla jo sairauden akuutissa 

vaiheessa. Potilailla esiintyneet sulkutilat liitettiin yhteen katatonian kanssa, koska sulkutiloissa 

potilailla esiintyi myös epänormaalia lihasjäykkyyttä sekä muutoksia tahdonalaisissa liikkeissä. 

Tästä johtuen osa potilaista diagnosoitiin sairastavan dementia praecoxia. Kaikki lääkärit eivät 

Yhdysvalloissa kuitenkaan hyväksyneet tätä näkemystä. Esimerkiksi Kirby ja Davis eivät 

yhdistäneet unitautia ja dementia praecoxia toisiinsa. Kirby ja Davis havaitsivat, että unitaudissa 

ilmennyt lihasjäykkyys ei kadonnut potilailla mihinkään ajan kuluessa, kun taas dementia 

praecoxissa lihasjäykkyystilat eivät olleet pysyviä.224 Kyseiset lääkärit korostivat, että heidän 

tutkimissaan tapauksissa, ei ollut havaittavissa samanlaisia piirteitä unitautiin liittyvän sulkutilan 

sekä katatonisen sulkutilan välillä, jota ilmeni dementia praecoxissa. 
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Unitaudin kroonista vaihetta tutkineiden lääkäreiden Kirbyn ja Davisin artikkelissaan esittämää 

väitettä tuki heidän tekemänsä tutkimus unitautiin sairastuneilla potilailla. Ainoastaan kahdella 

heidän tutkimuksessa mukana olleella potilaalla esiintyi dementia praecox. Ensimmäinen näistä 

potilaista oli sairastunut kyseiseen sairauteen jo ennen unitautia. Toinen potilas puolestaan sairastui 

dementia praecoxiin unitaudin jälkeen. Tällä kyseisellä potilaalla dementia praecoxin puhkeaminen 

liitettiin osaksi persoonallisuuden muutosta, joka ilmeni potilaalla unitaudin kroonisessa 

vaiheessa.225 Kirbyn ja Davisin kokeessa oli mukana 18 potilasta, joista osaa hoidettiin 

mielisairaaloissa ja osaa tavallisissa osavaltion sairaaloissa. Tutkimuksessa mukana olleista 

potilaista ainoastaan kahdella potilaalla esiintyi dementia praecox, kun taas muilla potilailla ei 

kyseistä sairautta ilmennyt. Kyseisestä tutkimuksesta voi tehdä johtopäätöksen, että dementia 

praecoxiin sairastuminen ei ollut kovin yleistä unitautipotilailla 1920-luvun alussa. Tämä 

puolestaan voidaan selittää sillä, että unitaudin krooniseen vaiheeseen sairastuneita potilaita ei ollut 

vielä kovin paljon Yhdysvalloissa artikkelin ilmestymisen aikaan. 

 

Lääkärit käsittelivät niin Englannissa kuin Yhdysvalloissa artikkeleissaan unitaudin kroonista 

vaihetta. Kroonisen vaiheen oireita alkoi ilmaantua vähitellen unitaudin akuutista vaiheesta 

selvinneille potilaille niin Englannissa kuin Yhdysvalloissakin 1920-luvun puolessavälissä.226 

Unitaudin kroonisen vaiheen potilaita hoidettiin usein mielisairaaloissa. Osa lääkäreistä katsoi 

unitaudin kroonisen vaiheen oireiden viittavan potilailla mielisairauksiin tai ainakin läheisesti 

muistuttavan sellaista. Erityisesti postenkefaliittia parkinsonismia sairastaneet potilaat diagnosoitiin 

joissain tapauksissa sairastavan dementia praecoxia. Monien potilaiden skitsofrenia-diagnoosien 

taustalla vaikutti potilailla esiintynyt katatonia. Osalla potilaista ilmeni myös unitaudin kroonisessa 

vaiheessa psykooseja. Tällaiset potilaat eivät sairastaneet postenkefaliittia parkinsonismia.227 

Englannissa esimerkiksi lääkärit McCowan ja Harris katsoivat postenkefaliitin parkinsonismin 

olevan hermoston häiriö, jonka seurauksena potilailla esiintyi neurooseita. Unitauti paikallistui 

potilaiden aivoissa tyvitumakkeisiin, joka vaikutti ihmisen vaistonvaraiseen ja emotionaaliseen 

toimintaan. Tästä johtuen kyseinen sairaus ilmeni potilailla psyykkisten oireiden kautta.228 Unitauti 

ei kuitenkaan ollut McCowanin ja Harrisin mukaan mielisairaus, vaikka unitauti aiheutti potilaille 

lukuisia ja monimutkaisia oireita, jotka läheisesti muistuttivat mielisairauksia. 
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Tutkimukseni lähdeaineiston artikkeleista voi havaita, että unitautia diagnosoitiin harvoin 

mielisairaudeksi Englannissa ja Yhdysvalloissa. Melkein kaikki lähdeaineistoni lääkärit katsoivat, 

että unitauti ei ollut mielisairaus eikä johtanut sen puhkeamiseen. Tähän voi vaikuttaa 

lähdeaineistojeni artikkeleiden kirjoittamisajankohta, joka melkein kaikissa artikkeleissa sijoittuu 

1920-luvun loppupuolelle, jolloin unitaudin diagnosointi oli jo selkeytynyt ja unitaudin kroonisen 

vaiheen oireet osattiin erottaa paremmin esimerkiksi skitsofreniasta. Varmasti Englannista ja 

Yhdysvalloista löytyi lääkäreitä, jotka tuohon aikaan diagnosoivat unitaudin esimerkiksi 

skitsofreniaksi mutta lähdeaineistostani ei löydy kuin vain muutama maininta kyseisestä. Vastaavaa 

havaintoa ei puolestaan voida Suomen osalta tehdä ennen kuin vasta 1920-luvun lopulla. Suomessa 

unitaudin kroonisen vaiheen katsottiin virheellisesti johtavan mielisairauden puhkeamisen aina 

1920-luvun lopulle saakka, jolloin lääkäreiden tietoisuus unitaudista vähitellen lisääntyi. 

 

Neuropsykiatrina New Yorkissa työskennellyt Smith Ely Jelliffe oli merkittävä henkilö 

Yhdysvaltalaisessa psykiatriassa. Jelliffe tuli ennen kaikkea tunnetuksi psykosomaattisen 

lääketieteen kannattajana sekä psykoanalyysin edelläkävijänä Yhdysvalloissa.229 Jelliffe käsitteli 

vuonna 1927 ilmestyneessä artikkelissaan dementia praecoxin ja unitaudin taudinkuvia.  Jelliffe 

huomasi vaihtelua dementia praecoxin sekä unitaudin kroonisen vaiheen välillä, vaikka 

postenkefaliittia parkinsonismia sairastaneiden potilaiden oireet muistuttivat läheisesti dementia 

praecoxissa esiintyneitä oireita. Nämä samankaltaiset oireet vaihtelivat potilailla vakavuudeltaan. 

Osalla potilaista esiintyi monia oireita, jotka olivat samoja kuin dementia praecoxissa, kun taas 

osalla potilaista esiintyi vain muutama kyseiseen sairauteen viittaava oire.230 Unitautipotilaiden 

patologiset löydökset eivät myöskään olleet täysin verrattavissa dementia praecoxin vastaaviin 

löydöksiin, koska unitaudin huomattiin aiheuttaneen selkeitä muutoksia potilaiden aivoissa. 

Dementia praecoxia sairastaneilla potilailla ei vastaavasti ilmennyt selkeitä muutoksia aivoissa. 

Dementia praecoxin katsottiinkin olevan enemmän seurausta degeneraatiosta Yhdysvalloissa.231 

 

Sairauteen liitetyt somaattiset sekä psyykkiset oireet eivät aina heijastaneet sairauden taudinkuvaa. 

Tämä oli Jelliffen mukaan nähtävissä erityisesti unitautipotilailla, joilla ilmeni sairauden 
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seurauksena lukuisia ja epämääräisiä oireita. Jelliffe päätyi artikkelissaan lopputulokseen, jonka 

mukaan unitaudin krooninen vaihe ei johtanut potilailla dementia praecoxin puhkeamiseen. 

Unitaudissa ilmenneet oireet, kuten lihaksissa ilmenevä jäykkyys, rauhoittui useilla potilailla, kun 

taas dementia praecoxissa lihasten jäykkyys ei kadonnut. Dementia praecoxissa ilmenevä lihasten 

jäykkyys johtui potilailla psykomotoristen toimintojen häiriintymisestä.232 

 

Unitaudin kroonista vaihetta sairastavia potilaita hoidettiin Englannissa mielisairaaloissa tai 

laitoksissa, jotka oli tarkoitettu henkisesti vajavaisille potilaille.233 Kyseisissä laitoksissa 

työskennelleet lääkärit huomasivat, että osalla unitautipotilaista esiintyi enemmän psykoottisia 

oireita kuin toisilla. Potilailla esiintyneitä psyykkisiä oireita olivat esimerkiksi emotionaalinen 

epävakaus, kuten eristäytyvä persoonallisuus tai masennus. Lisäksi potilailla esiintyi myös 

hallusinaatioita sekä harhaluuloisuutta. Tällaisten oireiden huomattiin esiintyvän eniten sellaisilla 

unitautipotilailla, joiden vanhempi-lapsi suhteeseen liittyi epävarmuutta. Tämä potilaiden kokema 

epävarmuus alettiin vähitellen yhdistää potilaiden omiin lapsuudenkokemuksiin.234  

 

Englantilainen psykiatri D. S Fairweather tutki unitaudin kroonisen vaiheen potilaita valtion 

laitoksessa Ramptonissa Englannissa. Kyseisessä laitoksessa hoidettiin henkisesti vajavaisia 

potilaita, jotka luokiteltiin käytökseltään vaarallisiksi ja väkivaltaisiksi. Osa kyseisen laitoksen 

potilaista sairasti postenkefaliittia parkinsonismia, kun taas osalla potilaista esiintyi muita unitaudin 

kroonisen vaiheen oireita. Fairweather ei katsonut unitautipotilaiden olevan mielisairaita. Hänen 

mukaansa unitautipotilaat kärsivät skitsoidisesta persoonallisuudesta, jolla tarkoitetaan skitsofreniaa 

muistuttavaa luonnetyyppiä, johon liittyi eristäytymistä muiden ihmisten seurasta sekä apatiaa. 

Osalla tällaisista potilaista esiintyi myös katatoniaan viittaavia oireita mutta kyseisten potilaiden 

katsottiin enemmän sairastavan epilepsiaa kuin katatonista skitsofreniaa.235 Fairweather päätyi 

artikkelissaan tulokseen, jonka mukaan unitaudin krooninen vaihe oli seurausta akuutin vaiheen 

sairastamisesta. Unitaudin kroonisen vaiheen ilmaantuminen vaihteli potilaiden kesken ja 

esimerkiksi postenkefaliittia parkinsonismia sairastaneet potilaat saivat diagnoosin sairaudelleen 

usein vasta vuosia sairauden alkamisen jälkeen.  Fairweather katsoi, että unitaudin krooninen vaihe 

ilmeni potilailla usein hitaasti etenevänä sairautena, jonka seurauksena potilaista tuli vähitellen 

                                                           
232 Jelliffe 1927, 460–461. 
233 McCowan & Harris 1927, 42; Fairweather 1947, 211. 
234 Fairweather, 1947, 211–212. 
235 Fairweather, 1947, 217. 



 

75 
 

henkisesti vajavaisia mutta ei kuitenkaan mielisairaita.236 Fairweather kirjoitti kyseisen artikkelinsa 

vasta vuonna 1947 aikana, jolloin unitaudin kroonisen vaiheen oireita osattiin jo tulkita paremmin. 

Unitaudin kroonisen vaiheen oireiden ei katsottu enää viittaavaan mielisairauteen 1940-luvulla, 

koska niin unitaudin kuin mielisairauksien diagnosointi oli selkeytynyt.  

 

Lapsilla ilmenneet unitaudin kroonisen vaiheen oireet diagnosoitiin lääkäreiden keskuudessa aluksi 

johtavan mielisairauksiin. Lapsilla ilmeni unitaudin kroonisessa vaiheessa käytöshäiriöitä ja 

persoonallisuuden muutoksia, jotka estivät lasten sopeutumisen normaaliin elämään. Lääkärit 

katsoivat lasten oireiden johtuvan unitaudin aiheuttamista muutoksista aivoissa.237 Amerikkalainen 

psykiatri S. Levy kirjoitti lasten käytöshäiriöitä koskevan artikkelin vuonna 1959. Levy katsoi, että 

lääkäreiden keskuudessa oli valinnut unitaudin alkuajoista lähtien pessimistinen asenne lasten 

käytöshäiriöitä kohtaan, koska unitaudin kroonisen vaiheen oireita sairastaneita lapsia pidettiin 

usein heikkolahjaisina ongelmatapauksina. Tämä ei Levyn mukaan pitänyt paikkansa. Unitaudin 

kroonista vaihetta sairastaneet lapset olivat älykkyydeltään samalla tasolla muiden ikäistensä kanssa 

mutta heidän sairaudentilansa esti heidän sopeutumisen yhteiskuntaan. Lapsia yritettiin hoitaa 

monin keinoin, kuten rauhoittavilla lääkkeillä sekä amfetamiinilla. Rauhoittavat lääkkeet eivät 

tehonneet lasten oireisiin. Amfetamiinin käyttö puolestaan lisääntyi lasten hoidossa 1950-luvulla, 

koska sen huomattiin vaikuttavan positiivisesti yliaktiivisiin lapsiin.238  

 

Lasten käytöshäiriöt unitaudin seurauksena saivat aikaan sen, että myös lapset suljettiin useissa 

maissa mielisairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Lapsille perustetiin monissa maissa omia laitoksia, jotka 

olivat erikoistuneet vain unitautia sairastaviin lapsiin. Esimerkiksi Englantiin avattiin jo vuonna 

1925 Winchmore Hill niminen hoitolaitos, joka oli erikoistunut unitaudin kroonisen vaiheen 

potilaisiin. Hoitolaitoksessa hoidettiin lapsia, joilla ilmeni käytöshäiriöitä.239 Samanlainen 

hoitolaitos avattiin myös Yhdysvalloissa Pennsylvaniaan vuonna 1931. Lasten hoito kyseisessä 

laitoksessa perustui terapeuttiseen ympäristöön ja tarkoin säädeltyyn päiväohjelmaan.240 Suomessa 

ei vastaavanlaisia laitoksia ollut unitautia sairastaneille lapsille, vaan Suomessa käytöshäiriöiset 

lapset joutuivat tavallisiin kasvatuslaitoksiin. Suomalaisista lääkäreistä Saarnio tutustui vuonna 

1930 Saksaan suuntautuneen opintomatkansa aikana sairasmielisiä alaikäisiä varten perustettuihin 
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237 Levy 1959, 1062. 
238 Levy 1959, 1063‒1064. 
239 Foley 2015, 475. 
240 Foley 2015, 483. 
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kasvatuslaitoksiin. Saarnio raportoi Suomeen saksalaisista kasvatuslaitoksista, joissa lasten 

kasvatusta ohjasivat mielitautiopillisesti koulutetut lääkärit. Jokaiselle laitokseen tulleelle lapselle 

tehtiin myös henkilökohtainen kasvatussuunnitelma, jonka avulla lasten haitalliset ominaisuudet 

pyrittiin kitkemään pois.241 Saarnio suhtautui myönteisesti saksalaisiin kasvatuslaitoksiin, joissa 

hankalista lapsista pyrittiin kasvattamaan yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Artikkelista ei käy 

kuitenkaan ilmi suositteliko Saarnio opintomatkansa jälkeen, että Suomeen perustettaisiin Saksan 

mallin mukaisia kasvatuslaitoksia psyykkisesti sairaille lapsille. 

 

Erilaisissa laitoksissa lapsia hoitaneet lääkärit huomasivat positiivista kehitystä tapahtuvan 

sellaisissa lapsissa, joiden oireet lieventyivät lasten kasvaessa aikuisiksi. Ennalleen jäivät 

puolestaan sellaiset potilaat, joiden käytöshäiriöt eivät lieventyneet potilaiden kasvaessa. Tällaisten 

potilaiden kohdalla luovuttiin toivosta paranemisen suhteen.242 Yhdysvalloissa raportoitiin vuonna 

1952 Pohjois-Carolinassa suoritetuista viidestä lobotomiasta, jotka tehtiin unitaudin kroonisen 

vaiheen potilaille. Neljä näistä viidestä potilaasta oli sairastanut unitaudin lapsena, jonka 

seurauksena näillä potilailla ilmeni käytöshäiriöitä.243 Tarkkaa määrää unitautipotilaille tehdyistä 

lobotomioista ei tiedetä. Lobotomian käyttö hoitona kuvastaa unitaudin hoitokeinojen puutetta sekä 

halua hallita yhteiskunnan kannalta ongelmatapauksina pidettyjä unitautipotilaita, jotka eivät 

sairaudentilansa seurauksena sopeutuneet enää yhteiskuntaan. 

 

Lääkäreiden kiinnostus unitautia kohtaan väheni vähitellen 1930-luvulla esimerkiksi 

Yhdysvalloissa. Lääkärit eivät enää kirjoittaneet aihetta käsitteleviä artikkeleita yhtä paljon kuin 

aikaisemmin. Tähän vaikutti unitaudin akuutin vaiheen päättyminen ympäri maailmaa, jonka 

seurauksena ainoastaan kroonisen vaiheen potilaat jäivät. 1960-luvulle tultaessa unitaudin 

opettaminen lääketieteen opiskelijoille yliopistoissa loppui myös kokonaan Yhdysvalloissa.244 Sama 

kehitys on havaittavissa myös Suomessa, jossa lääkärit eivät enää kirjoittaneet yhtä paljon unitautia 

käsitteleviä artikkeleita 1930-luvulla kuin 1920-luvulla. 

 

                                                           
241 Saarnio 1930, 1021–1022. 
242 Foley 2015, 485. 
243 Foley 2015, 471. 
244 Crosby 2011, 204‒205. 
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Unitauti unohtui sairautena vähitellen. Unitaudin kroonisen vaiheen potilaat suljettiin 

mielisairaaloihin tai hoitolaitoksiin useissa maissa, joissa heille ei ollut tarjolla asianmukaista 

hoitoa. Huomattava seikka olikin, että unitaudin kroonisen vaiheen potilaita hoidettiin niin 

Englannissa kuin Yhdysvalloissa mielisairaaloissa tai hoitolaitoksissa yhä edelleen esimerkiksi 

1940-luvulla. Sacks löysi kirjassaan kuvaamat postenkefaliittia parkinsonismia sairastaneet potilaat 

vuonna 1969 newyorkilaisesta sairaalasta, jossa potilaat olivat viettäneet suurimman osan 

elämästään ilman toivoa parantumisesta. Kyseiset potilaat oli säilötty sairaalaan, jossa heille ei ollut 

tarjolla mitään hoitoa tai helpotusta sairaudentilaan, joka oli vienyt potilaiden liikuntakyvyn 

kokonaan. Unitautipotilaat suljettiin yhteiskunnan ulkopuolelle laitoksiin ja mielisairaaloihin, joissa 

potilaat viettivät usein unohdettuina loppuelämänsä.  
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LOPPULAUSE 

 

Unitauti on jäänyt historiaan yhtenä 1900-luvun lääketieteen mysteerinä. Unitaudin ensimmäiset 

tautitapaukset löydettiin Itävallasta vuonna 1917, jonka jälkeen sairastapauksia ilmestyi vähitellen 

ympäri maailmaa. Suomeen unitauti ilmaantui loppuvuodesta 1920. Unitauti ilmeni 

maailmanlaajuisena pandemiana, jonka seurauksena osa sairastuneista menehtyi sairauteen. Tarkkaa 

tietoa unitautiin sairastuneista ja kuolleista potilaista ei ole olemassa, koska 1900-luvun 

alkupuolella kaikissa maissa ei ollut pakollista tilastoida kulkutauteihin sairastuneita ja kuolleita 

potilaita. Suomessa tilastotietoa unitautiin sairastuneista ja kuolleista potilaista löytyy 

lääkintöhallituksen tilastoista. 

 

Unitaudin oireita oli lukuisia. Unitauti jaettiin akuuttiin ja krooniseen vaiheeseen, koska osalle 

unitaudin akuutista vaiheesta selviytyneistä potilaista unitauti palasi takaisin uusien oireiden 

muodossa. Unitaudin akuutille vaiheelle oli ominaista yleisinfektion oireet sekä letargia. 

Kroonisessa vaiheessa korostuivat puolestaan neurologiset ja psykiatriset oireet. Unitautiin ei 

löydetty parantavaa hoitoa, vaikka lääkärit kokeilivat useita hoitoja unitautipotilaisiin. Nämä hoidot 

osoittautuivat kuitenkin tehottomiksi. 

 

Unitaudin tarttuminen ja leviäminen ovat jääneet lääkäreiltä selvittämättä. Lääkärit olivat 

neuvottomia unitaudin suhteen ja he eivät osanneet selittää, miten unitauti tarttui ja levisi. Näistä 

unitaudin tekijöistä on olemassa vain lääkäreiden esittämiä teorioita. Unitaudista saatiin 

tutkimustietoa ainoastaan tarkkailemalla potilaita sairaaloissa sekä patologisten tutkimusten kautta, 

jonka johdosta unitaudista on olemassa vain vähän varmistettua tietoa. Tänä päivänä unitaudista 

tiedetään ainoastaan se, että sairaus oli virusinfektio, joka paikallistui aivoissa tyvitumakkeisiin. 

Unitauti tuhosi sairastuneiden potilaiden aivoja aiheuttaen niihin pysyvää vahinkoa, jota ei voitu 

parantaa. Lääketiede oli tutkimusmetodiensa puolesta eri tilanteessa 1900-luvun alkupuolella kuin 

se on nykypäivänä. Nykylääketieteen kehittyneiden tutkimusmenetelmien avulla unitaudin 

selvittämättömät tekijät olisi varmasti mahdollista selvittää, mikäli uusi unitautipandemia ilmestyisi. 

Unitauti ei ole kuitenkaan enää uusiutunut uutena pandemiana akuutin vaiheen ohimentyä. Unitauti 

katosi yhtä nopeasti kuin se ilmaantuikin, jonka johdosta unitauti on unohtunut. 
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Unitauti oli merkittävä lääketieteen tutkimuskohde 1920-luvulla. Psykiatriassa käytettiin unitaudin 

aikana niin neurologian kuin psykiatrian tutkimusmenetelmiä. Unitauti tarjosi tutkimusmateriaalia 

molemmille niin neurologeille kuin psykiatreille. Tämä tilanne korostui erityisesti sairauden 

kroonisessa vaiheessa. Unitauti sai aikaan hämmennystä lääkäreiden keskuudessa, koska 

aikaisemmin ei ollut ilmennyt samanlaista sairautta kuin unitauti, joka aiheutti sekä neurologisia 

että psykiatrisia oireita.  

 

Suomessa lääkärit luottivat ulkomailta saatuun tutkimustietoon unitaudista, joka yhdistettiin 

lääkäreiden omiin havaintoihin sairaudesta. Suomessa tutkimustiedossa turvauduttiin erityisesti 

saksankielisistä maista saatuihin tietoihin. Unitauti oli uusi sairaus, josta ei ollut olemassa 

aikaisempaa tutkimustietoa, joten unitaudin tutkimuksessa korostuivat lääkäreiden omat havainnot 

sairaudesta, jonka kautta unitaudista kerättiin tietoa. Tällainen tilanne vallitsi niin Suomessa kuin 

muuallakin maailmassa. 

 

Unitaudin diagnosointi oli ongelmallista lääkäreille erityisesti sairauden kroonisessa vaiheessa. 

Unitaudin kroonisen vaiheen oireet vaihtelivat potilailla neurologisten oireiden ja psykiatristen 

häiriöiden välillä. Tämä sai aikaan sen, että useat kroonista vaihetta sairastaneet potilaat 

diagnosoitiin virheellisesti mielisairaiksi. Unitaudin oireet kroonisessa vaiheessa muistuttivat 

esimerkiksi skitsofrenian oireita. Suomessa osa lääkäreistä diagnosoi unitautipotilaita aluksi väärin. 

Vasta 1920-luvun lopulla lääkärit osasivat erottaa Suomessa unitaudin oireet mielisairauksien 

oireista, koska unitaudin taudinkuva selkeytyi ja lääkäreiden tietoperusta kasvoi. Englannissa ja 

Yhdysvalloissa puolestaan lääkärit ymmärsivät aikaisemmin erot, jotka ilmenivät unitaudin ja 

mielisairauksien taudinkuvissa. 

 

Unitautipotilaat suljettiin monissa maissa mielisairaaloihin ja muihin hoitolaitoksiin. 

Unitautipotilaita säilöttiin mielisairaaloihin ja muihin hoitolaitoksiin vielä 1940-luvun lopulla. 

Suurin osa unitautipotilaista sairasti akuutin vaiheen 1920-luvulla, jonka jälkeen osalla potilaista 

sairaus muuttui krooniseksi. Lääkärit eivät osanneet parantaa kroonista vaihetta sairastavien 

unitautipotilaiden vaikeita oireita, joten heidät säilöttiin pois yhteiskunnasta mielisairaaloihin ja 

hoitolaitoksiin, joissa he eivät voineet sairaudentilallaan aiheuttaa ongelmia ympäristölle eivätkä 

yhteiskunnalle. Unitautipotilaiden elämä kului loppuun kyseisissä laitoksissa, joissa heille ei ollut 
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tarjolla asianmukaista hoitoa. Tällaisten potilaiden osaksi tuli kohtalo, josta ei ollut paluuta takaisin 

normaaliin elämään, koska unitauti rappeutti potilaat. Potilaat viettivät usein koko elämänsä 

laitoksissa, jonne heidät unohdettiin, koska myös unitauti unohtui vähitellen 1900-luvun kuluessa. 

 

Tässä tutkimuksessa olen keskittynyt kuvaamaan unitaudin historiaa Suomessa sen ensivaiheista 

lähtien. Unitaudin osalta selvittämättä on jäänyt sairauden kehitys Suomessa 1920-luvun jälkeisinä 

vuosikymmeninä, jolloin unitaudin akuutti vaihe oli päättynyt ja kroonisen vaiheen potilaiden 

sairaudentila ilmennyt. Mielenkiintoista olisikin tietää unitaudin historian myöhäisemmistä 

vaiheista, joka olisi kiinnostava aihe jatkotutkimukselle. Käsittelivätkö lääkärit unitautia 1920-

luvun jälkeen Suomessa vai unohtuiko sairaus ja millainen kohtalo unitautipotilaiden osaksi tuli 

Suomessa?  
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