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Tässä puheenvuorossa:

• Miksi kivun pitäisi kiinnostaa ja miksi TULE-ongelmat ovat iso 
juttu?

• Mitä voidaan tehdä?
• Spoiler alert: 

• Tule-terveyttä tuottava arki = HYTE-työn tärkeys!
• Näyttöön perustuva hoito

• 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

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

• Tekonivelleikkausten 
vuosikustannukset 
25 000 asukkaan alue: ~ 2
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



Miten tämä näkyy arjen 
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) 



Suomi ikääntyy
Euroopan nopeinta
tahtia —miten
tuemme
toimintakykyä?



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



Kehityskulkuun voidaan vaikuttaa!



Kaikkia TULE-
ongelmia emme voi 
ennaltaehkäistä, 
mutta: •

•





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

https://suomentule.fi/kansallinen-tule-ohjelma/

https://suomentule.fi/kansallinen-tule-ohjelma/


Sote-hyte rajapinnat 
esimerkki: 
Terveyskeskuskäynnit 
alas 
liikuntaneuvonnan 
avulla - PUDASJÄRVI

Lähete liikuntaneuvontaan terveydenhuollosta. 

Lähetteen saaneista tuli paikalle 93 % N = 42

Ikä M = 55, BMI M = 35,1 (20,8-51,9)

Tulosyyt: 1. ylipaino, 2. tules, 3. liikunta, 4. diabetes, 5. 
uniapnea, 
6. kolesteroli/verenpaine

Neuvontakertoja M = 3,95/asiakas (1-14), yksi kerta 45 min

Lähde: 
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sisltty
yppi/Voi%20paremmin%20kickoff%20260319%20pudasj%C3%A
4rvi_osallistujille.pdf

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Voi%20paremmin%20kickoff%20260319%20pudasj%C3%A4rvi_osallistujille.pdf


RUUTUKAAPPAUS: Miettinen & Hanhela Liikunta- ja terveysneuvonnan vaikuttavuus Pudasjärvellä 
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Voi%20paremmin%20kickoff%20260319%20pudasj%C3%A4rvi_osallistujille.pdf

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Voi%20paremmin%20kickoff%20260319%20pudasj%C3%A4rvi_osallistujille.pdf


Pudasjärvi -säästöt

• Pudasjärvi 8100 asukasta = 1,52 €/asukas 
• Säästöä terveyspalveluissa Pudasjärvellä 1,52€/asukas 
• Samalla kaavalla säästöä esimerkiksi Oulussa 300 000 € vuodessa

• Kustannusvaikuttavuus Pudasjärven kaupungin näkökulmasta (vuoden 
2018 hinnat)

• Lääkärikäynti 217 € (kuntalaskutushinta) 
• Hoitajakäynti 68 € (kuntalaskutushinta) 
• Fysioterapiakäynti 69,5 €(kuntalaskutushinta)
• Liikunta- ja terveysneuvontakäynti omana työnä 17,1 € – Kustannuksessa mukana, 

palkkaus sivukuluineen, kirjaus, Effica-kuluja ja kiinteitä kuluja – Ostopalveluna 50

Miettinen & Hanhela Liikunta- ja terveysneuvonnan vaikuttavuus Pudasjärvellä 
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Voi%20paremmin%20kickoff%20260319%20pudasj%C3%A4rvi_osallistujille.pdf

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Voi%20paremmin%20kickoff%20260319%20pudasj%C3%A4rvi_osallistujille.pdf




Mistä rahat?

• Tulevaisuuden
säästöistä

→ onko varaa jättää
tekemättä?



Kipu on kansantaloudellinen ongema, mitä 
tarvitaan?

1. Hyvinvointialueiden ja kuntapäättäjien viisautta: ilman hyteä, 
sote ei kestä.

2. Toimivat rajapinnat: esim. liikuntaneuvonta ja järjestöyhteistyö
3. Yhtenäiset näyttöön perustuvat hoitopolut



Pidetään yhteyttä! 

marja.kinnunen@suomentule.fi

www.suomentule.fi
@SuomenTule

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


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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