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TERVEYSEROT KURIIN TUPAKOINTIA JA 
 PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÄ VÄHENTÄMÄLLÄ 

• Alkoholin mielikuvamainontaa vähennettävä

• Tavoitteena savuton kunta

Tupakointi ja päihteiden käyttö ovat keskeisiä väestöryhmien välisten  terveyserojen 
aiheuttajia. Kunta voi vähentää alkoholin mainontaa omistamissaan mainospai-
koissa ja urheilutiloissa.  Kunta voi myös tarjota vaihtoehtoisia virikkeitä päihtei-
den tilalle – kulttuuri on parasta päihdettä. 

Tavoitteena tulee olla savuton kunta. Savuttomuutta kunta voi edistää  ainakin 
kunnan työpaikoilla mutta myös yleisellä valistustyöllä kouluissa ja muissa oppi-
laitoksissa.

• Kansanterveydelliset vaikutukset tulee arvioida kaikessa  
kunnan päätöksenteossa 

• Terveyseroja kavennetaan hyvinvointia ja terveyttä edistämällä 
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KUNTA ON TERVEYDEN EDISTÄMISEN 
AVAINPELAAJA

Sairaanhoitopalveluiden järjestämisen ja tuottamisen siirtyminen maakunnille 
tarjoaa kunnille uudenlaisen mahdollisuuden siirtää toimintansa painopistettä ny-
kyistä enemmän kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Kansanterveydelliset vaikutukset pitää arvioida kaikessa kunnan päätöksen-
teossa. Olennainen rooli terveyden edistämisessä on etenkin koulu-, nuoriso-, 
liikunta- ja kulttuuritoimella sekä kaupunkisuunnittelulla. 

Kuntien vastuulla on terveellisten elämäntapojen edistäminen. Kuntien tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen.

Terveyden edistämisen resurssit pitää suunnata toimintaan, jonka vaikuttavuu-
desta on tutkimusnäyttöä. Vaikuttavuuden mittarina pitää olla kansanterveyden 
kohentuminen ja terveyserojen kaventuminen.  Terveyden edistäminen voi olla 
kannattava taloudellinen investointi.

Digitalisaatio ja uudenlaiset mobiilit sähköiset palvelut ovat tulossa myös 
 terveyden edistämiseen. Kuntien pitää hyödyntää uudet  mahdollisuudet. 
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3SYRJÄYTYMISTÄ PITÄÄ EHKÄISTÄ

• Kaikki väestöryhmät yhteisön aktiivisiksi jäseniksi 

• Työ on parasta sosiaaliturvaa

• Erityinen huomio heikoimmassa asemassa oleviin

Syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat kytköksissä niin mielenterveysongelmiin kuin 
muihinkin merkittäviin kansansairauksiin. Näihin juurisyihin vaikuttaminen on te-
hokasta terveyden edistämistä. 

Työttömyys on merkittävä syrjäytymisen riskitekijä. Kunnilla on mahdollisuus 
elinkeino politiikan ratkaisuilla vaikuttaa työpaikkojen tarjontaan ja kuntalaisten 
työllistymiseen.

Yhteisöllisyys on tämän päivän turvaverkko. Eri väestöryhmät tukevat toisiaan  
ja  muodostavat yhteisön. Kuntien pitää tarjota tiloja ja luoda mahdollisuuksia toi-
minnalle niin kulttuuri-, liikunta- kuin sivistystoimessakin.

Haavoittuvassa asemassa oleviin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Esimer kiksi 
 asunnottomien, vajaakykyisten ja maahanmuuttajien erityistarpeet pitää huo-
mioida.  Vanhemmuuden puute on yksi yhteis kuntamme keskeinen haaste – eikä 
lukutaitokaan ole enää tänään itsestäänselvyys. Syrjäytymisen kierteen katkaise-
misessa päivä hoidolla ja koululla on erittäin tärkeä rooli. 

LIIKUNTAMAHDOLLISUUS KAIKILLE

• Kaikille maksuttomat tai kohtuuhintaiset liikuntamahdollisuudet

• Turvalliset ja kattavat pyöräily- ja kävelyreitit

Liikkumattomuus ja ylipaino ovat nykyajan suuria kansanterveysongelmia. Liikun-
nan edistämisessä kunnilla on merkittävä rooli liikuntapalveluiden tuottajana ja lii-
kuntapaikkojen rakentajana. Kaiken ikäisille tulee varmistaa riittävät maksuttomat 
tai ainakin kohtuuhintaiset liikuntamahdollisuudet. 

Liikkumista voi edistää liikenneratkaisuilla sekä varmistamalla kattavat ja tur-
valliset pyöräily- ja kävelyreitit. Terveyttä edistetään myös turvallisilla liikennerat-
kaisuilla. 
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5 YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

• Kuntien tärkeimmät yhteistyökumppanit hyvinvoinnin ja   
terveyden edistämisessä ovat maakunnat, järjestöt ja  
muut kunnat 

• Kaikki kunnat mukaan Terve kunta -verkostoon 

Yhteistyö on voimaa terveyden edistämisessäkin. Kaikkien kuntien pitää 
osallistua Terve kunta -verkostoon, joka tuottaa ja välittää tietoa hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työta-
voista. Hyvien käytäntöjen leviäminen kuntien kesken on olennaista.

Kuntien ja maakunnan välisen yhteistyön tukemiseksi tulee luoda 
 selkeät rakenteet. Erityisesti kouluterveydenhuollossa tarvitaan sauma-
tonta  yhteistyötä maakunnan tuottamien terveyspalveluiden ja kuntien 
järjestämän perusopetuksen kesken.

Tehdään kunnista  
terveitä ja hyvinvoivia!

www.laakariliitto.fi

@Laakariliitto       fb.com/laakariliitto


