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 Liikunnan puute, istuva elämäntapa ja epäterveellinen 
ruokavalio ovat Euroopassa merkittävä yhteiskunnallinen 
ongelma, joka vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen ja 
hyvinvointiin, talouteen ja terveydenhoitojärjestelmiin.

 Tieteellinen näyttö osoittaa, että säännöllinen liikunta 
edistää terveyttä ja hyvinvointia, ja sen puute aiheuttaa 
terveysongelmia erityisesti myöhemmin elämässä. Tutkijat 
ovat myös panneet merkille urheilun huomattavat positiiviset 
vaikutukset koulutustulokseen ja menestymiseen myöhemmin 
työmarkkinoilla.  

 Lihavuus on kasvava ongelma erityisesti lasten keskuudessa, 
ja se johtuu ennen muuta epäterveellisestä ruokavaliosta ja 
liikunnan puutteesta. 

 Heikko terveys ja liikalihavuus vaikuttavat haitallisesti 
aikuisten hyvinvointiin, ja ne aiheuttavat suuria kustannuksia 
sekä ihmisille itselleen että koko yhteiskunnalle. Tilastojen 
mukaan näistä haitoista kärsivien aikuisten tulotaso on 
yleensä alhaisempi, heillä on enemmän vaikeuksia työpaikan 
saamisessa, ja heidän kohdallaan sosiaalisen syrjäytymisen 
vaara on suurempi.  

 Terveellisen, tasapainoisen ruokavalion ja riittävän liikunnan 
merkityksen korostaminen lapsille ja nuorille aikuisille on tärkeä 
keino, jolla heitä voidaan kannustaa terveellisiin elintapoihin ja 
siten taata heidän terveytensä.

 Meidän on edistettävä terveellisten elintarvikkeiden kulutusta 
ja taattava turvallisten, kestävästi tuotettujen elintarvikkeiden 
vakaa saatavuus.

 Tupakoinnin ja alkoholin väärinkäytön ohella myös 
epäterveelliset ravintotottumukset ja liikunnan puute ovat 
yleisempiä yhteiskunnan vähäosaisempien keskuudessa. 
Politiikat ja toimet on kohdistettava siten, että tavoitetaan 
tämä väestönosa, jolloin niiden avulla voidaan torjua sosiaalista 
syrjäytymistä ja kehittää oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

 Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistämiseksi on lisättävä 
terveydenhuollon, urheilun, koulutuksen ja elintarvikealan välistä 
yhteistyötä.  

Komission jäsenet Navracsics, Andriukaitis ja Hogan sopivat toteuttavansa 
seuraavat toimet seuraavan kahden vuoden aikana:

1 Liikuntaa edistäviin hankkeisiin Erasmus+-ohjelman urheilua 
koskevalla osa-alueella myönnettävän rahoituksen lisääminen 
kiinnittämällä mahdollisesti huomiota etenkin erityisympäristöihin, 
kuten kouluihin.

2 Euroopan teknologiainstituutin  EIT Health- ja 
EIT Food -aloitteiden puitteissa tukemien innovointi- ja 
osaamisyhteisöjen kannustaminen kehittämään ja edistämään 
innovatiivisia ratkaisuja terveellisempiin elintapoihin liittyviä hyötyjä 
koskevan tietoisuuden lisäämiseksi.

3 Euroopan urheilun teemaviikon hyödyntäminen terveellisten 
elintapojen edistämiseksi erityisesti lasten, ikääntyneiden ja 
heikommista lähtökohdista tulevien henkilöiden keskuudessa. 

4 Terveellisten elintapojen edistäminen lasten ja nuorten 
keskuudessa erityisesti kannustamalla kouluja ja urheiluseuroja 
kumppanuuksien luomisessa ja kehittämisessä.

5 Terveellisempien ruokatottumusten edistämiseksi jakamalla 
kouluille maataloustuotteita elokuussa 2017 käynnistetyn 
EU:n kouluhedelmä-, kouluvihannes- ja koulumaitojärjestelmän 
sekä opettajille suunnatun tietopaketin kaltaisten pedagogisten 
liitännäistoimenpiteiden tukeminen.

6 Terveellisten ruokavaliotottumusten edistämiseen ja 
hedelmien ja vihannesten kulutuksen lisäämiseen suunnattujen 
kampanjoiden (esim. ”viisi päivässä” -kampanja) tukeminen 
maataloustuotteiden menekinedistämistä koskevien vuotuisten 
ehdotuspyyntöjen kautta.

7 Asianomaisten komission yksiköiden välinen yhteistyö 
terveellisiin elintapoihin liittyvien toimien ja niiden rahoituksen 
koordinoimiseksi.  

8 Terveydenhuolto- ja urheilualojen verkostojen välisen 
vuoropuhelun kehittäminen järjestämällä esimerkiksi kansallisten 
liikuntaviranomaisten yhteyspisteiden ja ravitsemusta ja 
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liikuntaa käsittelevän korkean tason ryhmän yhteisiä kokouksia 
ja kannustamalla muita asiaa käsitteleviä komission yksiköitä 
osallistumaan vuoropuheluun.  

9 Terveellisten elintapojen edistäminen komission järjestämien 
Euroopan urheilun teemaviikon, EU:n urheilualan työsuunnitelmaan 
2017–2020 sisältyvän terveyttä edistävää liikuntaa käsittelevän 
klusterikokouksen, EU:n urheilufoorumin, Berliinin kansainvälisen 
“Vihreä viikko” -tapahtuman ja Pariisin kansainvälisten 
maatalousmessujen kaltaisten tapahtumien ja konferenssien kautta.

10 Liikunnan sisällyttäminen ensisijaisena alana hallitusten 
edustajista koostuvan ravitsemusta ja liikuntaa käsittelevän korkean 
tason ryhmän ja ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevän 
Euroopan unionin toimintafoorumin toimintaohjelmiin.

11 Terveellisiä elintapoja koskevan säännöllisen vuoropuhelun 
käyminen Euroopan parlamentissa erityisesti kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja urheilua käsittelevän 
laajennetun työryhmän kanssa.

12 Soveltuvien mekanismien kartoittaminen 
tarkoituksenmukaisilla komission foorumeilla terveysindikaattoreita 
koskevan tiedon  sekä sellaisia toimenpiteitä koskevan 

tiedon keräämisen tehostamiseksi, jotka liittyvät erityisesti 
liikuntaan, epäterveellisiin ruokailutottumuksiin, lihavuuteen ja 
terveystilanteeseen. 

13 Tutkimuksen syventäminen ja uuden tiedon kerääminen 
ihmisten terveysasenteista ja -tottumuksista sekä tekijöistä, jotka 
ohjaavat heidän elämäntapavalintojaan, ja niiden vaikutuksesta eri 
sosioekonomisten ryhmien sosiaalipoliittisiin tuloksiin.  

14 Terveyttä edistävää liikuntaa käsittelevien ajantasaisten 
maakohtaisten tietosivujen julkaisemisen sekä hyvien 
toimintamallien keräämisen, jakamisen ja täytäntöönpanon 
tukeminen (esim. aloitteet, joiden tarkoituksena on antaa 
yleislääkäreille mahdollisuus määrätä potilaille liikuntaa ja 
kehottaa heitä käyttämään tätä mahdollisuutta). Erityisesti 
kustannustehokkaita terveydenedistämistoimenpiteitä ja 
sairauksien ehkäisytoimenpiteitä koskevien hyvien toimintamallien 
kartoittaminen (liikunnan puutteen torjumiseksi), näiden tietojen 
toimittaminen terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja 
ei-tarttuvien tautien hoidon ohjausryhmälle sekä jäsenvaltioiden 
auttaminen näiden toimintamallien täytäntöönpanossa.  

15 Työpaikkaliikuntaa koskevan tutkimuksen tekeminen 
terveellisten elintapojen edistämiseksi työpaikoilla.

Tibor Navracsics
Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja  

urheiluasioista vastaava Euroopan 
komission jäsen

Vytenis Andriukaitis
Terveydestä ja elintarviketurvallisuud-

esta vastaava  
Euroopan komission jäsen 

Phil Hogan
Maataloudesta ja maaseudun  

kehittämisestä vastaava  
Euroopan komission jäsen

Komission jäsenet Navracsics, Andriukaitis ja Hogan sopivat seuraavasta 
etenemissuunnitelmasta:

Tartossa (Viro) vuoden 2017 Euroopan urheilun teemaviikon avajaisten yhteydessä 
järjestettävän terveellisiä elintapoja käsittelevän seminaarin merkitys on ratkaiseva 

lujitettaessa yhteistyötä komission eri politiikanalojen välillä erityisesti epäterveellisistä 
elintavoista – etenkin liikunnan puutteesta – johtuvien yhteiskunnallisten, terveydellisten 

ja taloudellisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Tartu Call for a Healthy Lifestyle esitellään urheilujärjestöille joulukuussa 2017 
järjestettävässä terveyttä edistävää liikuntaa käsittelevän asiantuntijaryhmän 

kokouksessa.

Terveellisiä elintapoja käsitteleviä erityistyöpajoja järjestetään keväällä 2018 ja 2019 
kahden seuraavan Euroopan urheilufoorumin yhteydessä.

Edistymistä sitoumusten täytäntöönpanossa arvioidaan vuoden 2019 toisella puoliskolla 
järjestettävässä terveellisiä elintapoja käsittelevässä seminaarissa.
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