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Maailman ympäristöterveyspäivä  

 

Maailman ympäristöterveyspäivää vietetään vuosittain 26.9. Tämän vuoden teemana on ilmastonmuu-

tos. Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto osallistuu Maailman ympäristöterveyspäivään 

viestimällä aiheesta eri viestintäkanavia hyödyntäen.   

 

Ilmastonmuutoksen vuoksi terveyshaitat lisääntyvät Suomessa  

 

Ilmastonmuutosta ei pystytä enää täysin estämään, joten ilmastonmuutoksen aiheuttamiin terveyshait-

toihin on varauduttava mahdollisimmat vaikuttavasti jo nyt.  Jyväskylän kaupungin ympäristötervey-

denhuolto haluaa korostaa elinympäristössämme ilmastonmuutoksen vuoksi lisääntyvien terveyshaitto-

jen ennaltaehkäisyn tärkeyttä. On tutkittu, että ilmastonmuutos lisää veden laatuongelmia, vesiepide-

mioita, ruokamyrkytyksiä sekä rakennusten kosteusvaurioita. Myös hellejaksot pitenevät, mikä voi ai-

heuttaa vakavia terveyshaittoja etenkin lapsille ja vanhuksille.   

Tässä yhteydessä on tärkeää myös muistaa, että ilmastonmuutos ei ole ainoa tekijä, joka lisää elinym-

päristöstämme aiheutuvien terveyshaittojen riskiä. Yhtenä terveysuhkia lisäävänä tekijänä voidaan 

nostaa esille ihmisten, eläinten ja elintarvikkeiden maailmanlaajuisen liikkuvuuden lisääntyminen. 

 

Konkreettisia ja vaikuttavia keinoja terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi  

 

Suomessa on vuosikymmenten ajan pystytty ennaltaehkäisemään vakaviakin terveyshaittaa aiheuttavia 

tekijöitä elinympäristöstämme. Menestyksekäs terveyshaittojen ennaltaehkäisy on mahdollista tulevai-

suudessakin, valtavista haasteista ja lisääntyvistä terveysuhista huolimatta.  

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueella terveyshaittojen ennaltaehkäisyä 

tehdään kaiken aikaa yhteistyössä monen eri tahon kanssa.  Tällä hetkellä tehdään paljon konkreettisia 

toimenpiteitä esimerkiksi  

- Talousveden, uimaveden ja elintarvikkeiden laadun turvaamiseksi  

- Epidemioihin varautumiseksi  

- Kosteusvaurioiden ennaltaehkäisemiseksi ja  

- Infektioiden ja loistartuntojen vähentämiseksi  

Elinympäristömme terveyden edistämisen pelikenttä on laaja ja maaliin päästään vain yhteistyötä teke-

mällä.  

 

Olipa syy varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn ilmastonmuutos, maailmanlaajuisen liikkuvuuden lisään-

tyminen tai jokin muu, on se aina kannattavaa niin taloudellisesta, sosiaalisesta kuin ympäristönkin nä-

kökulmasta.  

 

Ympäristöterveydenhuollon suorat ja välilliset vaikutukset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi  

 

Ympäristöterveydenhuollon välilliset vaikutukset ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat merkittäviä. 

Koska ympäristöterveydenhuolto on tärkeä osa terveyden edistämistä, vaikuttaa ympäristöterveyden-

huolto suoraan sairaanhoitopiirien asiakasmääriin ja sitä kautta välillisesti sairaanhoitopiirien kasvi-

huonekaasupäästöihin. Julkisten hankintojen hiilijalanjälki on Suomen ympäristökeskuksen 8.4.2019 
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ilmestyneen tiedotteen mukaan laskettu ensimmäistä kertaa. Laskelmissa on huomattu sairaanhoitopii-

rien kasvihuonekaasupäästöjen olleen suuria ja esimerkiksi lääkkeet ja hoitotarvikkeet on mainittu suu-

rina päästölähteinä.  Terveyshaittojen ennaltaehkäisy on siis myös ilmastoteko, kaiken muun hyvän 

lisäksi.   

 

Omassa toiminnassaan ympäristöterveydenhuolto pyrkii lisäämään suoria vaikutuksia ilmastonmuu-

toksen hillitsemiseksi. Jyväskylän ympäristöterveydenhuollossa on otettu käyttöön etätyön päästövä-

hennyslaskuri ja henkilöstö muuttaa lokakuussa pienempiin toimitiloihin. Myös työtehtäviä on pyritty 

järkeistämään siten, että henkilöautoilla ajettuja kilometrejä syntyy vähemmän.   

 


