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ESITYKSEN YDINVIESTI

Suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat jatkuvasti kohentuneet 

vuosikymmen vuosikymmeneltä ja suomalaiset ovat ehkä 

terveempiä kuin koskaan…mutta samanaikaisesti eri väestö- ja 

sosiaaliryhmien terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin joko 

pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Terveys- ja hyvinvointi-

eroja ilmenee väestö- ja sosiaaliryhmien lisäksi alueellisesti  



ESITYKSEN SISÄLTÖ

1. Mistä me oikein puhumme, kun 
puhumme hyvinvointi- ja ter-
veyseroista

2. Karttoja hyvinvoinnin ja tervey-
den maantieteestä

3. Miksi hyvinvointi- ja terveysero-
jen kaventaminen on tärkeää?



1. Mistä me oikein puhumme, kun puhumme hyvinvointi- ja terveyseroista?



Kuva: Mikko Väyrynen, Tiede-lehti



”Hyvinvointi- ja terveyserojen piti 

olla dynamiittia, kuin murrosikäi-

nen teini, mutta nyt nuo sanat on 

byrokratisoitu. Hyvinvointi- ja

terveyseroista puhuminen kuulos-

taa siltä kuin joku alkaisi laatia 

jotain ohjelmaa. Hyvinvoinnista ja 

terveydestä on tullut söpöjä pupu-

ja, josta kaikkien pitää tykätä”

- mukaillen Alf Rehnin 2010 innovaatiopuheesta -



� Hallitusohjelman 10 vuoden yksi seitsemästä tavoitteesta 
hyvinvointiin ja terveyteen liittyen: 

� ”Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet 
poikkihallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja 
työelämässä lainsäädäntömuutoksina sekä paremmalla 
toimeenpanolla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet” 
(s. 20)

� Hallitusohjelman hyvinvoinnin ja terveyden yksi 
viidestä kärkihankkeesta:

� Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään 
eriarvoisuutta: edistetään kansanterveyttä, kansalaisten 
liikkumista, terveellisiä elämäntapoja ja ravintotottumuksia 
sekä vastuunottoa omasta elämästä.

� Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
alkuperäiset tavoitteet 2015-2019:

� Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, hillitä tulevaisuuden 
kustannuskasvua, peruspalvelujen vahvistaminen ja uudis-
taminen, valinnanvapauden lisääminen ja monikanavara-
hoituksen yksinkertaistaminen.

JUHA SIPILÄN HALLITUSOHJELMA



Mistä me oikein 
puhumme, kun 
puhumme hyvin-
vointi- ja terveys-
eroista?



4. 

Rakenteelliset 
erot

3.

Elintapoihin 
liittyvät erot

2.

Perinnölliset eli 
geneettiset erot

1. 
Väestöryhmien 

väliset erot

Rakenteelliset erot: tulonjaon ja 
vaurauden jakautuminen, työelämän 

rakenteet, koulutusjärjestelmä, julkiset 
palvelut, palvelujärjestelmän aukot jne.

Elintapoihin liittyvät erot: 
elämäntavat, koettu terveys, liikunta, 
ravinto, lepo, tupakointi, alkoholi jne.

Perinnölliset eli geneettiset erot: 
yksilöiden ja alueiden näkökulmasta

Väestöryhmien väliset eli sosioeko-
nomiset erot: sukupuoli, siviilisääty, kieli, 
asuinalue, koulutus, tulot, työmarkkina-
asema, asumismuoto jne.



Olennaista riskien tunnistaminen elinajanodotteen, terveyden, 

sairastavuuden, kuolleisuuden, toimintakyvyn, koetun terveyden, osallisuuden jne. näkökulmista

Nainen

Naimisissa

Länsi- ja Etelä-Suomi

Ruotsin kieli

Korkea-aste

Ylempi toimihenkilö

Hyvätuloinen

Mies

Yksinasuva

Itä- ja Pohjois-Suomi

Suomen kieli

Perusaste

Työntekijä

Pienituloinen

Alempi riski Korkeampi riski



2. Karttoja hyvinvoinnin ja terveyden maantieteestä





25-VUOTIAAN ELINAJANODOTE 
TULORYHMITTÄIN JA MAAKUN-
NITTAIN 2012-2014

� Elinajanodote on vuosien määrä, jonka verran tietyn 
ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä 
ennallaan. Kyse on ikävakioidusta tunnusluvusta, joka 
kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden 
tasoa. Viereisessä karttagraafissa kuvataan  25-vuo-
tiaan henkilön elinajanodotetta tuloryhmittäin vuosina 
2012-2014

� Sosioekonomiset hyvinvointi- ja terveyserot ovat suu-
ret lähes millä tahansa mittarilla kuvattuna. Esimer-
kiksi alimman ja ylimmän tuloviidenneksen elin-
ajan-odotteessa on 25-vuotiailla naisilla neljän 
vuoden ero ja 25-vuotiailla miehillä peräti yhdek-
sän vuoden ero

� Pienituloisen jäljellä olevan elinajan odote 25-vuo-
tiaana oli lyhyin (noin 50 vuotta) Kainuussa ja Etelä-
ja Pohjois-Savossa, kun taas esimerkiksi Pohjan-
maalla asuvilla hyvätuloisilla se oli lähes 10 vuotta 
pitempi. Alueelliset erot näkyvät läntisen ja itäisen 
Suomen sekä rannikkoalueen ja sisämaan välillä.

Lähde: THL 2016;
Seppo Koskinen, Tommi Härkänen, Tuija Martelin, Suvi Parikka, Timo Koskela ja Katri Kilpeläinen



� Kelan sairastavuusindeksi kuvaa jokaiselle Suomen kunnalle 
lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on 
suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Indeksi 
jakautuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16–64 -
vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden 
korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. 

� Luku on laskettu ikävakioituna.

� Korkeimmat sairastavuusindeksin luvut ovat Pohjois-Sa-
von, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Itä-Lapin alueella. 
Alhaisimmat luvut löytyvät puolestaan Pohjanmaan ran-
nikolta sekä Etelä- ja Lounais-Suomen rannikoilta. 

� Sairastavuusindeksi oli korkein Tuusniemellä (151,5), Rauta-
vaaralla  (149,1) ja Kaavilla (147,2). Sairastavuusindeksi oli al-
haisin Sottungassa (42,6), Lumparlandissa (52,0) ja Kauniaisissa 
(65,8).

� Suomen 20 suurimman kunnan joukossa korkein sairastavuus-
indeksi oli Kuopiossa (115,4) ja alhaisin Espoossa (76,6). 

KELA:N SAIRASTAVUUSINDEKSI 
VUOSINA 2011-2013

Lähde: Kela, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



� Kelan kuolleisuusindeksi kuvaa kuolleiden osuutta alueen 

väestömäärästä. Kuolleisuusindeksi on laskettu jokaiselle 

Suomen kunnalle suhteuttamalla kunnan kuolleisuus koko 

maan kuolleisuuteen (koko maan indeksi=100).

� Luku on ikävakioitu.

� Kuolleisuusindeksin korkeimmat luvut eivät painotu yhtä 
selkeästi tietyille alueille kuten Kelan sairastavuusindek-
sissä: kuolleisuusindeksi oli korkein Pelkosenniemessä 
(143,8), Vaalassa (131,2) ja Puumalassa (129,5). 

� Alhaisimmat kuolleisuusindeksin luvut löytyivät Suomen 

lounaisrannikolta ja Ahvenanmaalta: Lumparland (41,5), 

Sottunga (48,0) ja Korsnäs (67,5).

� Suomen 20 suurimman kunnan joukossa korkein luku oli 

Kotkalla (113,1) ja alhaisin Vaasalla (87,8). 

Lähde: Kela, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

KELA:N IKÄVAKIOITU KUOLLEISUUS-
INDEKSI VUOSINA 2011-2013



� Kelanlääkekorvaisindeksi kuvaa lääke- ja ruokavaliokorvaus-
oikeuksien haltijoiden osuuden alueen väestöstä. 
Lääkekorvaus-oikeusindeksi on laskettu suhteuttamalla lääke-
ja ruokavalio-korvausoikeuksien haltijoiden osuus kunnassa 
lääke- ja ruokavaliokorvausoikeuksien haltijoiden osuuteen 
koko maassa (koko maan indeksi=100).

� Luku on ikävakioitu.

� Lääkekorvausindeksin luvut kasvavat ns. vyöhykkeittäin, 
Ahvenanmaalta ja etelärannikolta kohti Kainuuta ja 
Pohjois-Pohjanmaata. 

� Korkeimmat indeksin arvot olivat Hyrynsalmella (131,9), 
Puolangalla (131,5) ja Utajärvellä (128,8). Matalimmat arvot 
löytyivät Sottungasta (68,0), Vårdöstä (74,9) ja Kauniaisista 
(75,0). 

� Suomen 20 suurimman kunnan joukossa suurin 
lääkekorvausindeksin arvo oli Kuopiolla (116,8) ja pienin 
Espoolla (83,7). 

Lähde: Kela, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

KELA:N IKÄVAKIOITU LÄÄKEKOR-
VAUSINDEKSI VUOSINA 2011-2013



THL:N IKÄVAKIOIDUN SAIRASTA-
VUUSINDEKSIN KESKIARVO VUO-
SINA 2011–2013

� THL:n sairastavuusindeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairas-
tavuutta suhteessa koko maan tasoon. Luokitteluasteikon kasvaessa 
sairastavuus alueella yleistyy. Indeksin sisältämät seitsemän sairaus-
ryhmää ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja 
dementia. 

� Indeksi on ikävakioitu.

� Kunnat, joissa sairastavuusindeksi on alhainen, sijoittuvat 
suurimmaksi osaksi Etelä- ja Länsi-Suomeen sekä käsivarren 
Lappiin Enontekiöön. Suurimmat sairastavuusindeksit löytyvät 
laajalta alueelta muun muassa Pohjois-Savosta, Kainuusta, 
Pohjois-Pohjanmaalta ja Itä-Lapista.

� Kunnat, joissa alhaisin sairastavuusindeksi: Sottunga (50,3), Lumpar-
land (51,2) ja Saltvik (60,0). Kaikki kunnat sijaitsevat Ahvenenmaalla. 
Korkeimmat sairastavuusindeksit olivat Pyhäjärvellä (161,8), 
Rautavaarassa (160,8) ja Tuusniemellä (158,5).

� 20 suurimmasta kaupungista Espoolla oli pienin sairastavuusindeksi 
(73,5) ja suurin Kotkalla (126,0).

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017



� Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnet-
tyjen reseptilääkekorvausoikeuksien määrän 65 vuotta 
täyttäneellä väestöllä suhteutettuna vastaavan ikäiseen 
väestöön ja edelleen koko maan tasoon.

� Indeksi on ikävakioitu.

� Suomessa indeksin arvo on alle 100 jopa noin 
puolessa 152:sta kunnassa.  

� Kunnat, joissa indeksin arvo oli suurin, sijaitsevat eri 
puolilla Suomea.

� Korkeimmat luvut olivat Siikajoella (221,9), Raahessa 
(186,7) ja Kotkassa (185,4). Alhaisimmat luvut olivat 
Finströmissä (24,9) Jomalassa (25,3) ja Maarianhami-
nassa (31,3).

� Ero suurimman (Siikajoki) ja pienimmän (Finström) 
indeksin arvon välillä on valtava: 197,0.

Tietoa ei julkaistu

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

THL:N IKÄVAKIOIDUN DEMENTIA-
INDEKSIN KESKIARVO VUOSILTA 
2011–2013



� THL:n sepelvaltimotauti-indeksi kuvaa sepelvaltimotauti-

tapahtumien ensi- ja uusintadiagnooseilla yleisyyden 35–

79 -vuotiailla suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja 

edelleen koko maan tasoon.

� Indeksi on ikävakioitu.

� Kartasta on havaittavissa selkeä raja indeksin arvon 
100 kohdalla, Uusikaarlepyyn ja Miehikkälän välillä. 
Indeksin matalimmat arvot sijoittuvat  Etelä- ja Länsi-
Suomeen.

� Korkeimmat indeksin arvot olivat Puolangalla (234,4), 

Tuusniemellä (203,9) ja Tervolassa (184,1). Alhaisimmat 

indeksin arvot löytyivät Kauniaisten (47,1), Vehmaan (51,3) 

ja Pyhärannan (54,0) alueilta. 

� 20 suurimman kunnan joukossa, oli korkein arvo Kuopios-
sa (139,0) ja pienin Espoossa (70,5).

Tietoa ei julkaistu

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

THL:N IKÄVAKIOIDUN SEPELVALTI-
MOTAUTI-INDEKSIN KESKIARVO 
VUOSILTA 2011–2013



� THL:n syöpäindeksi ilmaisee uusien syöpätapausten 
määrän 0–79 -vuotiaiden ikäryhmässä suhteutettuna 
vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan 
tasoon (koko maa=100). Indeksi kattaa henkilöt, joilla on 
todettu syöpä kuluneen vuoden aikana. 

� Indeksi on ikävakioitu.

� Kartasta voidaan havaita, että Etelä- ja Länsi-Suomen 
alueilla syöpäindeksin arvot ovat keskimääräisesti 
korkeampi kuin muualla Suomessa. Indeksi jäi alle 100 
rajan joka toisessa kunnassa. Muista indekseistä poi-
keten syöpäindeksi on alhaisin Pähkinänsaaren 
rauhan linjan yläpuolella!

� Korkeimmat arvot löytyivät Aurasta (132,8), Haapajärveltä 
(128,3) ja Ruskosta (127,0). Matalimmat luvut olivat 
Karstulassa (64,7), Konnevedellä (66,6) ja Inarissa (68,9).

� 20 suurimman kunnan joukossa suurin arvo oli Kotkassa 
(114,5) ja pienin Jyväskylässä (84,7). 

Tietoa ei julkaistu

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kartta ja luokittelu: Iida Mäkelä, Niina Nevala ja Timo Aro 2017

THL:N IKÄVAKIOIDUN SYÖPÄ-
INDEKSIN KESKIARVO VUOSILTA 
2011–2013







ELÄMÄNLAATUNSA HYVÄKSI TUNTEVIEN OSUUS (%) VUONNA 2015*

25-64 -vuotiaat 65-vuotta täyttäneet

Yli 56 %

54,5 -55,9 % 

53,0 -54,4 % 

51,5 -52,9 % 

50,0 -51,4 % 

Alle 50 %

ELÄMÄNLAATUNSA TYYTYVÄISEKSI 
TUNTEVIEN OSUUS (%) VUONNA 2015

Lähde: THL, ATH-tutkimus
Kartat ja luokittelu: Timo Aro 2017

FAKTALAATIKKO

� Aikuisväestöstä elämänlaatunsa hyväk-
si tuntevien osuus (%) oli korkein Keski-
Suomessa, Pohjois-Savossa, Uudella-
maalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa

� 65-vuotta täyttäneestä väestöstä elä-
mänlaatuunsa hyväksi tuntevien osuus 
(%) oli korkein Pohjois-Pohjanmaalla, 
Uudellamaalla, Etelä-Savossa, Keski-
Pohjan-maalla ja Kymenlaaksossa 

� THL:n Alueellinen terveyden ja hyvin-
vointi –tutkimus (ATH-tutkimus) toteu-
tetaan satunnaisotannalla yli 20-vuoti-
aalle väestölle. Tutkimuksessa on vuo-
sittain 10 000 hlön otos ja joka 4. vuosi 
150 000 hlön otos. 

*Indikaattori ilmaisee elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuuden (%) 20 - 64-vuotiaista. Indikaattori on muodostettu kahdeksan kysymyksen perusteella, jotka
mittaavat elämänlaatua psyykkisellä, fyysisellä, sosiaalisella ja ympäristöulottuvuudella. Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tunteviksi määriteltiin ne henkilöt, 
joiden WHO8-EUROHIS -mittarin kahdeksan kysymyksen keskiarvo on vähintään neljä. Esitetyt osuudet on laskettu käyttäen katoa korvaavia painokertoimia.  

1. Keski-Suomi 57,4 %
---
18. Kymenlaakso 48,8 % 

1. Pohjois-Pohjanmaa 57,9 %
---
18. Satakunta 46,3 % 



TERVEYTENSÄ KESKITASOISEKSI TAI SITÄ HUO-
NOMMAKSI TUNTEVIEN 20-64 –VUOTIAIDEN
OSUUS (%) VUOSINA 2014-2015

TERVEYTENSÄ KESKITASOISEKSI TAI 
SITÄ HUONOMMAKSI TUNTEVIEN 20-
64 –VUOTIAIDEN OSUUS (%) 2014-2015

Alle 30 % (2)

30-31,9 % (5)

32-33,9 % (5)

34-35,9 % (3)

Yli 36 % (3)

� Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi tunte-
vien 20-64 –vuotiaiden osuus perustuu ATH-tutkimuksen 
(alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus) tuloksiin. Tulos 
perustuu tutkimuksen kysymykseen "Onko terveydentilan-
ne mielestänne nykyisin:" 1) hyvä, 2) melko hyvä, 3) kes-
kitasoinen, 4) melko huono ja 5) huono. Tarkastelussa on 
vastausvaihto-ehtoihin 3) keskitasoinen, 4) melko huono ja 
5) huono vastanneiden osuus. 

� Koko maassa terveytensä koki keskitasoiseksi tai sitä 
huonommaksi keskimäärin 31,3 % vuosina 2014-2015 
eli toisin sanoen kaksi kolmesta koki terveytensä 
hyväksi tai melko hyväksi

� Terveyteensä olivat tyytyväisimpiä Uudenmaan ja Keski-
Suomen vastaajat sekä sen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan, 
Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan asukkaat

� Terveydentilaansa olivat tyytymättömämpiä Etelä-Savon, 
Kymenlaakson ja Kainuun maakuntien asukkaat.

N=4334

Lähde: THL, ATH-tutkimus

Kartat ja luokittelu: Timo Aro 2017



100 METRIN JUOKSEMISESSA SUURIA 
VAIKEUKSIA KOKEVIEN 20-64 –VUOTI-
AIDEN OSUUS (%) MAAKUNNITTAIN 
VUOSINA 2014-2015

� Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20-64-vuotiaista, 
joille 100 metrin matkan juokseminen on erittäin vaikeaa. 
Luku perustuu ATH-tutkimuksen (alueellinen terveys- ja 
hyvinvointitutkimus) tuloksiin. 

� Koko maassa 100 metrin juoksemisessa suuria vai-
keuksia kokevien osuus oli keskimäärin 8,7 % vuosina 
2014-2015 eli toisin sanoen yli yhdeksän kymmenestä 
ei kokenut suuria vaikeuksia 100 metrin 
juoksemisessa

� Parhaimmassa 100 metrin juoksukunnossa olivat Pohjan-
maan, Uudenmaan ja Pirkanmaan aikuiset☺. Heikoim-
massa 100 metrin juoksukunnossa olivat Kymenlaakson, 
Etelä-Savon ja Kainuun aikuiset☺

� Todellisuudessa alueiden väliset erot ovat vähäiset eikä 
kysymys ole yksin relevantti, mutta koko maan osalta 
merkitsevää on, että keskimäärin joka kymmenellä ai-
kuisella on suuria vaikeuksia selvitä pienestäkin fyysisestä 
ponnistuksesta. Kysymyspatteristossa useita vastaavia 
kysymyksiä, joista muodostuu kokonaiskuva.

Lähde: THL, ATH-tutkimus

Kartat ja luokittelu: Timo Aro 2017

100 METRIN JUOKSEMISESSA SUURIA 
VAIKEUKSIA KOKEVIEN 20-64 –
VUOTIAIDEN OSUUS (%) 2014-2015

Alle 7 % (1)

7 - 7,9 % (2)

8 - 8,9 % (4)

9 - 9,9 % (5)

10 - 10,9 % (2)

Yli 11 % (4)

N=4362



Lähde: FIMM, Helsingin yliopisto; FINRISKI, THL;

Matti Pirinen ja HY:n tutkimusryhmä

• Suomalaiset voidaan jakaa geneettisesti 52 ryhmään, mutta pää-
jako kulkee idän ja lännen välillä mukaillen Pähkinäsaaren rau-
hanrajaa pitkin. Kartassa on Helsingin yliopiston tekemän tut-
kimuksen perusteella laitettu kartalla geneettiset pääryhmät ja 
olemassa olevat murrerajat. Tutkimuksessa ryhmiteltiin yli tuhat 
eri puolelta Suomea kerättyä dna-näytettä geeniperimältään 
mahdollisimman samankaltaisiin ryhmiin. 

• Geneettisten pääryhmien alueelliset erot idän ja lännen sekä 
alueiden välillä heijastavat Suomen maantieteellistä sijaintia, 
asutushistoriaa ja alueellista liikkuvuutta eli muuttoliikettä 
alu-eiden välillä. 

• Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää Suomen geneettistä ra-
kennetta ennen 1900-luvun jälkipuoliskon muuttoliikkeitä. Tut-
kimukseen valittiin ennen 1970-lukua syntyneitä suomalaisia, joi-
den vanhempien synnyinpaikat sijaitsivat korkeintaan 80 kilomet-
rin etäisyydellä toisistaan. 

• Geenikartoitus ei koettanut selvittää geneettisten ryhmien ja sai-
rastavuuden välisiä yhteyksiä, mutta ryhmien tunnistamisesta voi 
olla hyötyä lääketieteellisissä tutkimuksissa

SUOMEN GENEETTISET RYHMÄT 
JA MURRERAJAT



3. Miksi hyvinvointi- ja terveyseroja pitää kaventaa?



1. Rakenteellisesta näkökulmasta: pohjoismaisen hyvinvoin-
timallin ytimestä huolehtiminen eli kaikkiin kohdistuva 
universaalisuus ja mahdollisuuksien tasa-arvo, mutta 
samanaikaisesti heikoimmassa asemassa olevien huomi-
oiminen

2. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta:  elämänlaadun ja 
hyvinvoinnin edistäminen sekä sosiaalisen syrjäytymisen ja 
huono-osaisuuden kasautumisen ehkäisy. Sosiaalinen eri-
arvoisuus ilmenee erityisesti terveyseroina

3. Kansanterveydellisestä näkökulmasta: terveyden edistä-
minen kiinnittämällä huomiota terveyserojen vähentä-
miseen ja ennenaikaisten kuolemien välttämiseen. 

4. Taloudellisesta näkökulmasta: ennaltaehkäisyn merkitys 
kaikessa ja kaikkialla ja sitä kautta saatavat säästöt kustan-
nuksissa ja muut kansantaloudelliset hyödyt

5. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta: yksilöllisten epä-
oikeudenmukaisuuksien korjaaminen sekä tasavertaisten 
mahdollisuuksien ja perusoikeuksien toteutuminen



So…
1. Tarvitaan edelleen yhteiskuntapoliittista 

tahtoa, vaikuttamista, päätöksiä ja konk-
reettisia toimenpiteitä

2. Hyvinvointi ja terveys kuuluvat kaikille!



ESITYKSEN YDINVIESTI

Suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat jatkuvasti kohentuneet 

vuosikymmen vuosikymmeneltä ja suomalaiset ovat ehkä 

terveempiä kuin koskaan…mutta samanaikaisesti eri väestö- ja 

sosiaaliryhmien terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin joko 

pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Terveys- ja hyvinvointi-

eroja ilmenee väestö- ja sosiaaliryhmien lisäksi alueellisesti  



@MDIfriends MDIfriends Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDImdi.fi

Oli ilo!


