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ESITYKSEN SISÄLTÖ 

Terveyden eriarvoisuudesta  

Eriarvoisuutta luovat (ehkäisevät) 
ympäristöt lapsuus- ja nuoruusiässä 

Erojen vähentämisen mahdollisuudet 



TERVEYDEN 
ERIARVOISUUDESTA 



EPÄTASAINEN TERVEYSJAKAUMA 
 Yleinen terveystaso kohoaa, mutta terveys, 

elintavat ja terveyspalveluiden käyttö 
jakautuvat epätasaisesti 

 sosiaaliryhmä, alue, asumistaso, työhön 
osallistuminen, tulot, omaisuus jne. 

 Taustalla olosuhteet, joihin ihmisten on vaikea 
itse vaikuttaa (valinnanvapaus?) 

Vaikuttavat terveyteen välittömien tai välillisten 
tekijöiden kautta (mm. terveystavat, 
altistukset, psykososiaaliset tekijät) 

Resurssien ja lähtökohtien tasoittaminen 
yhteiskunnassa auttaisi  

 

Heikko terveys voi vaikuttaa sosiaaliseen 
asemaan! 
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GRADIENTTI 

 
”Onko parempi omistaa  

     kaksi autoa kuin yksi?” 

 

 

Sosiaalinen asema 

Terveys 



TERVEYSEROT ERI IKÄVAIHEISSA 

Selkeimpiä lapsuudessa ja aikuisiässä 

Teini-iässä vähemmän tai epäjohdon-
mukaisempia  

Selkeitä työmarkkinoille siirtymis-
vaiheessa 

Oma asema alkaa muodostua ja 
elämänkulussa kertyvät vaikutukset 
alkavat kasautua 
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Koettu terveys keskitasoinen tai huonompi (%), 18-29-vuotiaat 

koulutusryhmittäin 

Nuorilla aikuisilla koetun terveyden erot 

kärjistyneimpiä 

Martelin T. ym. 2005 Lähde: TEROKA 



ELÄMÄNKULKUTUTKIMUS 

 Epidemiologiset pitkittäistutkimukset: 
Terveyserojen juuret usein varhaislapsuuden (tai jo 
edellisten sukupolvien) elinoloissa  
 vaikutusten kasautuminen, ketjuuntuminen, 

herkkyyskaudet 
 Sosiaaliset, aineelliset ja kulttuuriset resurssit 

voivat periytyä (myös terveystavat) – mutta ei 
automaattisesti! 

Riskejä elämän kulkemiselle hyvään suuntaan 
esiintyy usein ns. nivelkohdissa 

Mm. päivähoitoon meneminen, alakoulusta 
yläkouluun siirtyminen, peruskoulun 
päättyminen ja opintoihin siirtyminen, opinnoista 
työelämään siirtyminen 

   => Ennaltaehkäisyn ja tuen tarve erityisesti 

         suurimmassa vaarassa oleville  
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         BARKERIN HYPOTEESI  
(Teoksesta Elämänkaari ja terveys, Gissler 2000) 
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ERIARVOISUUTTA LUOVAT 
(ehkäisevät)  YMPÄRISTÖT 
LAPSUUS- JA NUORUUSIÄSSÄ 



RAKENTEELLISTEN TEKIJÖIDEN JA 
ELINYMPÄRISTÖJEN MERKITYS (WHO) 

Lähde: Dahlgren ja Whitehead 1991, suom. Palosuo ym. 2004) 

Terveyden 

kannalta tärkeitä 

yhteisöjä:  

mm. perhe, työ, 

koulu, naapurusto, 

urheiluseura, 

seurakunta, 

järjestöt 

Erojen 

”syiden 

syyt” 



KODIN JA PERHEEN MERKITYKSIÄ 
 Tärkein koko yhteiskunnan ja ympäristöjen 

vaikutusten välittäjä  lapselle 
 Lapsen terveydestä huolehtiminen 
 Terveyden arvo ja sen edistämisen merkitys  
 Ihmissuhteet 
 Turvallisuudentunne 
 Taloudellinen toimeentulo, asema ja arvostus 
 Asumistaso, asuinpaikan turvallisuus 
 Elintavat (mm. ruoka, tupakointi, alkoholi, 

liikunta) 
 Harrastusmahdollisuudet 
 Vanhempien kyky ja halu hankkia ja arvioida 

terveyttä koskevaa tietoa 
 Lapselle annettavan ajan määrä 
 Vanhemmilta ja suvulta saatava tuki ja kannustus 
 Koulutuksen koettu arvo, kannustaminen 
 Jne.  
 Jne. 

 



Juha Rehula (kesk) esitti valtiollisen anteeksipyynnön 
sunnuntaina lastenoikeuksien päivänä. 

(http://yle.fi/uutiset/3-9305109)  



LASTEN HUOSTAANOTOT SUOMESSA 
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NS. UUDET SOSIAALISET RISKIT 
 Koko yhteiskuntaa koskettavat taloudelliset vaikeudet 

voivat entisestään heikentää ns. uusia sosiaalisia 
riskejä kohtaavien hyvinvointia 

 Perinteinen sosiaaliturvajärjestelmä ei anna riittävää 
tukea esim. perhemuotojen, väestörakenteen tai 
työelämän muutoksissa 

yksinhuoltajuus, työttömyys, pätkätyöt, työtä-
tekevien köyhyys, elämäntilanteista johtuvat 
yllättävät menot 

Vaikutus mahdollisuuksiin  

   huolehtia lasten hyvinvoinnista  

   ja tulevaisuuden voimavarojen  

   rakentamisesta 
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Helsinki 3.2.2009 





KOULUTUKSEN MERKITYS 
TERVEYSEROILLE 

 Vaikuttaa muihin sosiaalisen aseman ulottuvuuksiin 
(ammatti, työllisyys, tulot, asuminen jne.) 

 Luo terveyden kannalta tärkeitä pääomia 

Tiedon hankkiminen ja arvioiminen (mm. terveyden 
lukutaito) 

Arvot ja asenteet (mm. terveyden merkitys) 

Elintavat ja harrastukset 

Tukiverkostot ja ihmissuhteet  

Identiteetit, itseluottamus 

 





Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä 
huonommaksi kokevien osuus (%), 
ATH-tutkimus (THL), 25-64 -vuotiaat 
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25-vuotiaan elinajanodote (vuotta) 
koulutustason mukaan 



100 metrin matkan juoksemiseen kykene-
mättömien osuus sukupuolen ja koulutus-
ryhmän mukaan 



Koulutuksen mukaiset erot elintavoissa ja 
terveyden riskitekijöissä 

 TEROKA-hanke: 

 Tupakointi yleisempää alemmissa sosiaaliryhmissä 

 Alkoholin riskikäyttö 

 Kasvisten syöminen 

 Liikunta  

 

 Lihavuus 

 Kohonnut kolesteroli  

 Kohonnut verenpaine  
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Lihavuuden (BMI >30 kg/m2) yleisyys 

koulutusryhmittäin yli 30-vuotiailla 

Aromaa & Koskinen, toim. Terveys ja toimintakyky Suomessa. 

Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3/2002 (TEROKA) 



HUOMIO ALLE KOULUIKÄISIIN JA 
VARHAISKASVATUKSEEN 

Increased Health and Wellbeing in 
Preschool 

 



KOULUMENESTYS JA KOULUTUSVÄYLÄT 

Terveyden ja terveyskäyttäytymisen erot 
näkyvät lapsen omassa ”urassa” 

koulumenestyksen mukaisina 

valitun koulutusväylän mukaisina 
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Huonoksi tai keskinkertaiseksi koettu terveyden-
tila koulumuodon mukaan (POJAT, 16-18-v, NTTT) 



Päivittäin tupakoivat koulumuodon mukaan 
(TYTÖT, 16-18 v, NTTT) 



HUOMIO KOULUYHTEISÖN MERKITYKSEEN   

Oppimista tukevat ja 
hyvinvointia lisäävät: 

 kokemus kuulumisesta 
muiden joukkoon 

 turvallisuudentunne 

 hyvä työskentelyilmapiiri ja 
fyysinen ympäristö 

 sosiaaliset taidot  

 hyvä mielenterveys 

 kiusaamisen vähäisyys ja 
siihen puuttuminen 

 ym. 

 

Koulun hyvinvointiprofiili (Konu 2002) 



HARRASTUKSET JA VAPAA-AIKA 



OSALLISTUMIS-
MAHDOLLISUUDET 
(”osallisuus”) 

Mahdollisuuksien epätasa-arvo vaikuttaa 
harrastuksiin ja niiden kautta opittaviin taitoihin ja 
tietoihin 

esim. liikunta, ravitsemustieto, toiminnan 
suunnittelun ja yhteisen päätöksenteon 
oppiminen 

Harrastuksissa on paljon mahdollisuuksia tervey-
den edistämiseen ja (terveys)kasvattamiseen 

Esim. ”Terveyttä edistävä urheiluseura” 
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TALOUDELLINEN ERIARVOISUUS  LASTEN 
ARJESSA 

 

 Taloudellinen eriarvoisuus näkyy 
mm. kulutus- ja harrastusmah-
dollisuuksien eroina  

  => tuottavat eriarvoisuutta,  

       joka määrittää lapsen   

       osallisuutta ja asemaa  

       vertaisryhmässä  

  => syrjiminen, ryhmästä ulos  

        sulkeminen ja kiusaaminen  

  => TERVEYS??? 

 

   (Hakovirta ja Rantalaiho 2012) 

 

 
 



YHTEENVETOA 

Terveyden eriarvoisuuden taustalla on 
yhteiskunnallista eriarvoisuutta,  

   joka välittyy lapseen  ja nuoreen  

   perheen elinolojen ja muiden  

   lähiyhteisöjen kautta (esim. koulu,  

   harrastukset) 

 

Tärkeää varmistaa koulunkäynnin voimavarat 
=> aikuisiän mahdollisuudet terveyttä 
tukevaan ympäristöön ja elämäntapaan 

     



EROJEN VÄHENTÄMISEN 
MAHDOLLISUUDET 



MIKSI TERVEYSEROT EIVÄT OLE 
SUOTAVIA? 

Kärsimys, heikko toimintakyky, 
ennenaikaiset kuolemat 

Työvoiman tarjonta ja laatu 

Palvelujen riittävyys 

Yhteiskunnasta syrjäytyminen 

Kallista yhteiskunnalle ja yksilöille 

Epäoikeudenmukaisuus  

Terveyden jakautuminen on yhteis-
kunnan oikeudenmukaisuuden ja 
toiminnan tehokkuuden indikaattori! 
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Lähde: TEROKA-projekti 



MITEN EROJA EHKÄISTÄÄN 
LAPSUUDESSA JA NUORUUDESSA? 

 Tasa-arvoistetaan terveyttä luovia olosuhteita 

 Tasoitetaan huonon terveyden taakkaa 

Ajantasainen tieto eroja tuottavista tekijöistä ja 
mekanismeista 

Vaikuttaminen lasten, nuorten ja perheiden 
elintapoihin, palvelujen käyttöön ja niitä 
koskevaan tietoon ottamalla huomioon 
elämäntilanteiden taloudelliset ja kulttuuriset 
reunaehdot 
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Lapsiasianvaltuutetun vuosikirja (2014): 
Suositukset lasten hyvinvoinnin vahvista-
miseksi 

Palvelujen tehokkuus ja riittävyys 

Enemmän tukea vanhemmille henkilökohtaisista 
ongelmista selviytymiseksi  

Vanhempien ohjaus (esim. kotiapu) 

Palvelut nuorille elämänhallintataitojen edistämiseksi 

Paremmin toimivat julkiset palvelut huostaanottojen 
ehkäisemiseksi 

Tuki lasten ja aikuisten vuorovaikutukselle (esim. 
neuvoloissa ja kouluissa) 

Hallinnollisten rajojen ylittäminen ja eri ikäryhmien 
tarpeiden huomioon ottaminen 



TERVEYS KAIKISSA POLITIIKOISSA(HiAP) 
(The 8th Global Conference on Health Promotion, Helsinki, Finland, 

10-14 June 2013. The Helsinki Statement on Health in All Policies) 

 ”…. Ydinasiana on parantaa kansanterveyttä 
vaikuttamalla sellaisiin terveyden 
determinantteihin, joihin terveyssektorin 
vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. 
Strategia on … terveyttä edistävä ja sairauksia 
ehkäisevä…kestävän kehityksen periaatteiden 
mukainen: toiminta toteutetaan siellä, missä 
tuloksia voidaan saada pienimmällä voimavarojen 
käytöllä.” (Melkas 2013.) 

=>Monitoimijainen hallinnonrajat ylittävä 
yhteistyö 
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”Meillä on yhteinen tavoite vähentää lasten ja 
nuorten ylipainoa ja lihavuutta” - Seinäjoen Lasten 
ja nuorten lihavuus laskuun –ohjelma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yhteistyössä: kaupungin johto ja esimiehet; lapsiperheet; 
sosiaali- ja terveyspalvelut; varhaiskasvatus; koulut ja 
oppilaitokset; nuorisopalvelut; ruokapalvelut; liikunta-
palvelut; kunnallistekniikka; kaavoitus ja maankäyttö; 
kolmas sektori ja seurakunnat; kulttuuripalvelut, kirjasto ja 
kansalaisopisto; hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
yksikkö 

 

 



Kiitos! 
 
 


