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Terveydenhuollon taloudellinen ja ekologinen kestävyys

Terveysalan kehitysyhteistyötä tekevien verkostoseminaari



Planetaarinen terveys



70%

asuu 

kaupungeissa

Antroposeeni – planeettamme nykyinen kehitysvaihe

Materian, rahan, ihmisten, 

kulttuurin jne. virta
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Koronapandemia on malliesimerkki siitä, miten 
antroposeeni toimii

4% nisäkkäiden 

biomassasta 

villieläimiä
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Koronapandemia on malliesimerkki siitä, miten 
antroposeeni toimii

4% nisäkkäiden 

biomassasta 

villieläimiä

Koronakriisille ja elvytyspaketille on 

odotettavissa jatkoa

- Ekologisen kestämättömyyden aikaansaamat 

globaalit hitaasti etenevät ja nopeasti iskevät kriisit

- koronaviruspandemiat

- muut zonoosilähtöiset pandemiat

- globaali ruokaturvan horjuminen



Hyvinvointia – millä 
hinnalla?



50 vuotta kehitystä

Rosling, 2018. Factfulness



Source: UNESCO Institute for Statistics, June 2018.

Eriarvoisuus kasvaa – yhteys 
luonnonjärjestelmiin, terveyteen ja 
hyvinvointiin



Ihmisten hiilidioksidipäästöt vaurauden mukaan

suomalaiset

Köyhin, 50%

Keskiluokkaan 

nouseva, 40%

Länsimainen keski-

ja köyhin osa, 10%

Eliitti 1%



Keskimääräinen ilmastonmuutoksesta koituva 
kuolleisuusriski (2100)

Sopeutumisen 

kustannukset ja 

hyödyt



Allerginen nuha
Astma

von Hertzen ja muut. EMBO reports 2011

Arvio: neljännes eläin- ja kasvilajeista katoaa. Maapallon ruokaturva on uhattuna, kun 

biodiversiteetin suoja  tuholaisia, tauteja ja ilmastonmuutosta vastaan katoaa.

Biodiversiteettihypoteesi: Biodiversiteettikato jatkuu - yhteys terveyteen ja hyvinvointiin



• 2016-2030: muovijätteen ennustettu kasvavan    260 -> 460 milj
tn/v 

• e-jätteestä 60%  myrkkyineen kaatopaikoille 
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Jätteet ja terveys

WWF SYKE



Yksikään maa ei ole onnistunut saavuttamaan korkeaa 

hyvinvointia kestävällä tavalla



Kohti 
kokonaiskestävyyttä



Haasteiden ratkaiseminen järjestetty 
toisistaan irrallaan

YK:n 

kestävän

kehityksen 

Agenda2030

Eri-

arvoisuus 

lisääntyy

Ilmaston

muutos 

etenee

Biodiver-

siteettikato

jatkuu

Jäte-

ongelma

kasvaa
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EEVA FURMAN, SYKE, 29.5.2019

Eri tavoitteiden 
kytkennät 
olennaisia: 
ennakoivat 

mahdollisuuksia 
ja tarpeita

Osaoptimointi ongelma



Kolmen ulottuvuuden kompromissista  
kokonaiskestävyyden toimeenpanoon
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Ketään 

ei jätetä

Ketään 

ei jätetä

Käsitellään haasteita ja rakennetaan 
kestävyyspolkuja integroidusti



Käsitteistä
käytäntöön



Irrallisista ekologisista tavoitteista 

kestävyysmurrosta edistäviin 

ohjauskeinoihin



● luontokato: mikrobitasolta 

ekosysteemeihin, 

rakenteista prosesseihin

● ilmastonmuutos

● ilmanlaatu

● luontokontaktit

● liikkuminen

Kestävyysmurros terveysjärjestelmässä 
integroisi hallituksen kestävyystavoitteet

Ekologinen kestävyys
Sairaudet

allergiat, astma, reuma, 

1-diabetes, mielenterveys 

ADHD, autismi

keuhkosairaudet

kuumuusstressi

ylipaino

kunto

Terveyden 
luontoaskel

Planetary Health
One Health

One Sustainability Health



Terveyden vaaliminen ekologisella 
kestävyydellä 



Ympäristöinvestoinnit ja kansanterveyden 
säästöt on kustannusneutraali malli



Sairaalat

Neuvolat

Palvelutalot

Kotihoito

tuotanto kulutus

kiertotalous Luontopohjaiset 

ratkaisut



Suomesta globaalille 
tasolle



The Helsinki Declaration 2020: Europe that protects

Jaana I Halonen, Marina Erhola, Eeva Furman, Tari Haahtela, Pekka Jousilahti, Robert Barouki, Åke Bergman, Nils E Billo, Richard Fuller, Andrew Haines, 
Manolis Kogevinas, Marike Kolossa-Gehring, Kinga Krauze, Timo Lanki, Joana Lobo Vicente, Peter Messerli, Mark Nieuwenhuijsen, Riikka Paloniemi, 
Annette Peters, Karl-Heinz Posch, Pekka Timonen, Roel Vermeulen, Suvi M Virtanen, Jean Bousquet, Josep M Antó (2020). The Helsinki Declaration
2020: Europe that protects. The Lancet Planetary Health DOI:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30242-4
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https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30242-4


People and Planet are well ‒ Lahti Plan 2022-32

Ihmiset ja planeetta voivat hyvin ‒ Lahti-
ohjelma 2022-32

● Lahti suunnittelee kymmenvuotista ohjelmaa, joka alkaa 
ympäristövuoden jälkeen 2022. Se

● rakentaa mallin, joka kytkee väestön arjen ja ympäristön 
kestävyyden yhteen. 

● keskittyy nuoriin ja lapsiperheisiin 

● on skaalattavissa Eurooppaan
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Eurooppalaisen sidosryhmäkyselyn
(2019) tietotarpeita:

Eurooppalaisen tutkimusagendan laadinta terveyden, 
ympäristön ja ilmastonmuutoksen rajapinnoilla
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1. Mitigating the impact of 

environmental pollution, 

climate change and 

pressure on biodiversity to 

reduce diseases

2. Towards sustainable food 

and nutrition 

3. Adapting human-

environment paradigms for 

a better human and 

planetary health 

4. Equitable access to quality 

healthcare & nature 

relationship 

5. Global levers of change to 

foster One Sustainable 

Health

6. Developing OSH practices

7. and resilience within 

indigenous and other local 

communities



● www.prezode.org

● https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health

● https://www.planetaryhealthalliance.org/planetary-health
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Muita merkittäviä verkostoja

http://www.prezode.org/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health
https://www.planetaryhealthalliance.org/planetary-health
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One 

Health/planetary

health



Tieteen evästykset 
kestävyysmurroksista
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Suomalaisten yhteinen 

etu on maapallon 

elinkelpoisuuden 

säilyttäminen.

Kestävyysmurrokseen 

osallistuminen on 

tehtävä kansalaisille 

sujuvaksi ja 

taloudellisesti 

houkuttelevaksi.
Kestävyysmurros 

pitää ottaa valtion, 

kuntien ja yritysten 

johtamisen 

päätavoitteeksi.

Lisätietoa:

Eeva Furman eeva.furman@syke.fi
Suomen ympäristökeskus www.syke.fi
Kestävyyspaneeli www.Kestavyyspaneeli.fi
Orsi-hanke www.ecowelfare.fi

mailto:eeva.furman@syke.fi
http://www.syke.fi/
http://www.kestavyyspaneeli.fi/
http://www.ecowelfare.fi/


Kiitos!

eeva.furman@syke.fi

www.kestavyyspaneeli.fi

www.syke.fi

mailto:eeva.furman@syke.fi
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