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Ohjelmassa tänään:

• What’s the big deal? Miksi TULE-ongelmien pitäisi kiinnostaa?
• Mitä voidaan tehdä?
• Syyshaaste kuntapäättäjille: tule mukaan ideoimaan ratkaisuja! 

#tulehaaste #tulekunta #arkiliikunta
• Täytä palautekysely, tilaa meidän uutiskirje!



TULE-ongelmat terveydenhuollossa

• Vuonna 2019 lähes miljoona käyntiä TULE-
syiden vuoksi

• Tasaisesti jaettuna se tarkoittaisi, että TULE-
ongelmista kärsiviä potilaita tulisi 
terveysasemille noin 100 joka tunti – ympäri 
vuorokauden.

Lähde: Avohilmo: Perusterveydenhuollon avohoidon ICD-10 - käyntisyyt



Työikäisten TULE-sairauspäiviä



Nivelrikko kuntataloudessa

• Kävelyvaikeutta polven tai lonkan 
vaivan vuoksi kokenut n. 868 000 
suomalaista (THL)

• Tekonivelleikkausten 
vuosikustannukset 
12 500 asukkaan kunnassa: ~ 1 milj. 
euroa

• Yhden tekonivelleikkauksen hinta 
yhteiskunnalle: ~ 9000 euroa 

(Lähde: suhteelliset hinta-arviot laskettu Phhyk:stä saadun leikkaushinta-arvion mukaan. Primääri-
/uusintaleikkauksien määrää valtakunnallisista määristä https://www.thl.fi/far/#index) 

Lähde: Ackerman ym. 2017 10.1016/j.joca.2016.11.005

https://www.thl.fi/far/#index
https://doi.org/10.1016/j.joca.2016.11.005


Murtumat ja osteoporoosi 

• Arvio: Suomessa 30 000 – 40 000 
murtumaa/ vuosi

• Ilmaantuvuus suurenee 
eksponentiaalisesti ikääntymisen 
myötä



Kaikkia TULE-ongelmia 
emme voi 
ennaltaehkäistä, mutta: 

•



Miten tämä näkyy 
toimintakyvyssä? 

• 65 vuotta täyttäneistä naisista 38 % ja 
miehistä 29 % kokee vaikeuksia puolen 
kilometrin kävelemisessä tai ei suoriudu 
siitä lainkaan (THL)

• Vuonna 2011 kävelyvaikeudet olivat 
selvästi harvinaisempia (naisilla 32 %  ja 
miehillä 21 %).

• Yli 300 000 suomalaista ei selviä yhden 
kerrosvälin noususta (70+v) (THL) 



Vakavasti 
liikkumisrajoitteisten 
henkilöiden lukumäärä 
Suomessa kaksinkertaistuu 
vuoteen 2044 mennessä
(THL) 



Suomi ikääntyy
Euroopan nopeinta
tahtia —miten
tuemme
toimintakykyä?



Kehityskulkuun voidaan vaikuttaa!



Mikäli liikkumattomuus ja 
ylipaino olisi ratkaistavissa 
vain neuvomalla tai 
syyllistämällä ihmisiä, ei 
meillä ei olisi yhtään 
liikkumatonta tai ylipainoista.

Kaikki me haluamme olla hyvinvoivia!





Toimintakykyä luodaan arjessa – arki on kunnissa!



Asuminen kaukana 
käyttökelpoisista viheralueista 
tai kaupunkialueilla lisää 
ylipainoa.

Vesialueiden läheisyys 
yhteydessä parempaan mielen 
hyvinvointiin ja korkeampaan 
liikunta-aktiivisuuteen. 

Vähintään 2 tuntia luonnossa/ viikko 
on yhteydessä parempaan 
itseraportoituun terveyteen ja 
hyvinvointiin; annos-vaste –suhde 
paranee noin 5 tuntiin asti 



Eri asuinalueilla riskitekijät ja sairastavuus on erilaista –
uusi tutkimus: muuttaminen tai asuinalueen 
riskitekijöiden muuttuminen, vaikuttavat 
sairastavuuteen! 



Eri asuinalueilla riskitekijät ja sairastavuus on erilaista –
uusi tutkimus: muuttaminen tai asuinalueen 
riskitekijöiden muuttuminen, vaikuttavat 
sairastavuuteen! 



Kun tiedämme, että ympäristön vaikutukset tarttuvat hyvässä ja 
huonossa, pitäisi kysyä onko budjetissa varaa jättää tekemättä?

• Pyöräilyinfrastruktuuriin kohdistettujen investointien hyöty-kustannussuhde on vähintään 
viisinkertainen – nettohyödyt tulevat nimenomaan terveysvaikutuksista. 

• Valtakunnallisesti on laskettu, että 20 % kävelyn lisääminen Suomessa tuottaisi yhteensä  3,3 
miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

• Painonhallintaa tukeviin palveluihin ja elinympäristöön kannattaa panostaa
• Lisäksi liikkumisen ja kaatumisen ehkäisyn hyödyt ovat moninaisempia kuin vain TULE-

vaivoihin kohdistuvia.



Mistä rahat?

• Jos esimerkiksi ryhmiä
ohjaava, kunnan
palkkaama liikuntaneuvoja
saa välillisesti
ryhmätoiminnalla estettyä
yhden laitoshoitoon
johtavan lonkkamurtuman
TAI siirrettyä
myöhemmäksi neljän
tekoniveltä tarvitsevan
henkilön leikkausta, on 
hänen vuosipalkkansa
sivukuluineen
kustannettu. 



Mitkä näistä askeleista toteutuvat jo omassa kunnassasi?
Mitä edistätte seuraavaksi?

https://suomentule.fi/kansallinen-tule-ohjelma/
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Summataapa hieman vielä. Arkiliikunnan tukeminen kunnissa 
on tärkeää koska: 

1. Tuki- ja liikuntaelinongelmat vaikeuttavat kuntalaisten elämää 
merkittävästi

2. Tuki- ja liikuntaelinongelmat käyvät kalliiksi – entistä enemmän 
väestön ikääntyessä

3. Hyvinvointia lisäävät tekijät lisäävät kunnan elinvoimaa ja vetovoimaa!



Arkiliikunnan ja liikuskelun
tukemiseen kunnissa löytyy

roppakaupalla keinoja. 
Kootaksemme ne kaikki yhteen

käynnistimme Tule ry:ssä
kuntapäättäjille suunnatun

kampanjan.



Kampanjakuva/slide



Hei tämähän on tärkeää! Miten pääsen mukaan? 

• Avaa Twitter tai Linkedin
• Postaa ideasi, ajatuksesi, aloitteesi tai kysymyksesi aihetunnisteilla

#arkiliikunta #tulehaaste #tulekunta
• Seuraa keskustelua samoilla tunnisteilla ja ota meidät seurantaan
• Haasta esimerkiksi valtuusto- tai lautakuntaryhmäsi mukaan
• Edistä asiaa omassa kunnassasi

#arkiliikunta #tulehaaste #tulekunta



Pidetään yhteyttä! 

marja.kinnunen@suomentule.fi

www.suomentule.fi

@SuomenTule

mailto:Marja.kinnunen@suomentule.fi
http://www.suomentule.fi/


Miten auttaa kuntalaisia 
motivoitumaan? HELPOMPI 
TAPA –työvälineet 
https://suomentule.fi/helpompitapa/
• Työvälineet on kehitetty motivaatiotutkimukseen 

perustuen Tule ry:ssä yhteistyössä PsT, professori 
Pilvikki Absetzin kanssa. 

• Materiaalia terveydenhuollon ammattilaisille tai 
esim. liikunnanohjaajalle sekä käyttäjälle + 
lisämateriaalia elämäntapamuutoksen tueksi. 

• Kortteja voi tilata terveydenhuollon käyttöön 
postimaksun hinnalla, tilaus max. 50 kpl / 
korttisarja, muutaman kappaleen tilaukset 
toimitamme veloituksetta.

https://suomentule.fi/helpompitapa/


Tutkimustulokset kannustavat panostamaan elinympäristöön!

• Asuminen kaukana käyttökelpoisista viheralueista tai 
kaupunkialueilla lisää ylipainoa. Muutto pois viheralueelta lisäsi 
ylipainon riskiä. (Halonen ym. 2014)

• Vesialueiden läheisyys yhteydessä parempaan mielen 
hyvinvointiin ja korkeampaan liikunta-aktiivisuuteen (Gascon ym
2017)

• Vähintään 2 tuntia luonnossa/ viikko on yhteydessä parempaan 
itseraportointuun terveyteen ja hyvinvointiin – annos-vaste -
paranee noin 5 tuntiin asti (White ym. 2019)

• Tiedetään, että eri asuinalueilla sairastavuus on erilaista – uusi 
tutkimus: muuttaminen tai asuinalueen riskitekijöiden 
muuttuminen, vaikuttavat sairastavuuteen! (Kivimäki ym 2021)
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