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Työmarkkinoilta poistuu enemmän väkeä 
kuin uusia tulee tilalle 



Työelämän tulisi kyetä säilyttämään 
ikääntyvä työvoima työkykyisenä 
mahdollisimman pitkään ja näin 
pienentämään ennenaikaisesti 
eläkkeelle siirtyvien määrää 



Vapaa-ajan liikunta lisääntyy 
 

Mutta 
 

Päivittäinen fyysinen aktiivisuus 
vähenee 



Suomalaisten fyysinen aktiivisuus 
Eri fyysisen aktiivisuuden osuudet (%) 25—64-vuotiailla naisilla ja miehillä vuosina 1972—2007 

 

vapaa-ajan 
liikunta  

työliikunta* 

työmatka-
liikunta 

*niiden osuudet, joiden työ oli fyysisesti raskasta tai sisälsi paljon kävelyä tai nostelua 
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Vapaa-ajan liikunta lisääntyy, mutta 
päivittäinen fyysinen aktiivisuus vähenee 

 

 
Liikunnan edistämisestä  
liikkumattomuuden ehkäisyyn 



WHO: Riittämätön liikunta on 4. suurin  kuolleisuuden riskitekijä  

Lähde:  WHO's report on "Global health risks" 



Riittämättömän liikunnan 
kustannuksista 

• Riittämätön säännöllinen liikunta aiheuttaa Suomessa  
   vuosittain noin 300-400 miljoonan euron kustannukset 

• yli puolet sairauspoissaoloista ja työn tuottavuuden    
   heikkenemisestä 
• lähes puolet  suoria terveydenhuolto- ja sosiaalimenoja 
 

• Noin miljoona suomalaista aikuista liikkuu riittämättömästi  
    Fogelholm, Miettinen, Paronen 2007 

 



Diabeetikkojen sairaanhoidon kokonaiskustannukset  
1998–2007 (2007 rahassa) 
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Presenter
Presentation Notes
Diabeetikkojen sairaanhoidon kokonaiskustannukset olivat vuonna 1998: 738 miljoonaa euroa ja vuonna 2007: 1 351 miljoonaa euroa. Kustannusten vuotuinen kasvu oli tarkasteluajanjaksolla 6,2 %. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito ja lääkkeet aiheuttivat diabeetikkojen sairaanhoidon suurimmat kustannuserät vuosina 1998–2007. Suurin kasvu (8,5 % vuodessa) tarkasteluajanjaksolla oli erikoissairaanhoidon avohoidossa. Muiden kustannuserien vuotuiset kasvuprosentit olivat seuraavat: perusterveydenhuollon avohoito 7,6 %, lääkkeet 7,5 %, erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito 5,9 % ja perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 3,7 %. Hoitovälineiden vuotuinen kasvuprosentti (3,2 %) oli pienin.



Liikkumattomuuden lasku 
  

 
• Diabeteksen hoidon kokonaiskustannukset 1.351 miljoonaa ja 

tuottavuuskustannukset 1.333 miljoonaa, yhteensä 2,7 miljardia euroa 
vuonna 2007 (Dehko) 

• WHO arvioi, että 27 % diabeteksesta johtuu LIIKKUMATTOMUUDESTA – 
Suomessa liikkumattomuuden hinta DIABETEKSEN osalta olisi siis 725 
miljoonaa euroa VUODESSA! 

• Diabeetikoiden määrä kasvaa 5% vuodessa 
 
 
 LIIKKUMATTOMIEN LIIKUTTAMINEN KANNATTAA! 



Our modern ‘sitting orientated’ society, D. Dunstan 
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15,5 % 

12 % 

18,5 % 

5,4 % 

37,3 % 

11,4 % 

15—64-vuotiaiden suomalaisten terveysliikunnan harrastaminen (%) 
Tommi Vasankari, UKK-instituutti, 2011 

Ei säännöllistä 
 liikuntaa 

Vain verkkaista ja 
rauhallista 

kestävyysliikuntaa 
verkkaista 

 

Reipasta ja rasittavaa 
kestävyysliikuntaa ja/tai 

lihaskuntoa, mutta ei 
riittävästi  

Ainakin 2 pv/vko 
lihaskuntoharjoittelua, ei 

tarpeeksi 
kestävyysliikuntaaä 

 

Suositusten mukaisesti 
kestävyysliikuntaa, ei 
tarpeeksi lihaskuntoa 

 
Suosituksen mukaisesti 

kestävyysliikuntaa ja  
lihaskuntoharjoittelua 

 

Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja 
    



Pyöräilyn terveyshyötyjen tieteellinen näyttö 
Health benefits of cycling: a systematic review 

Oja P, Titze S, Bauman A, de Geus B, Krenn P, Reger-Nash B, Kohlberger T, 
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2011; 21:496-509 

Kirjallisuuskatsauksessa 16 pyöräilytutkimusta 
• Vahva positiivinen näyttö pyöräilyn vaikutuksesta verenkierto- ja 

hengityselimistön kuntoon nuorilla 
• Työmatkakävely ja –pyöräily  

– vähensi riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin, tyypin 2 diabetekseen, 
kohonneeseen verenpaineeseen sekä rasvakudoksen lisääntymiseen 

– paransi kuntoa 
• Väestötutkimusten tuloksissa merkittävä aleneminen kokonais- ja 

syöpäkuolleisuudessa sekä sydän- ja verisuonisairauksien, paksusuolen ja 
rintasyövän sairastavuudessa 

• Pyöräilyn vaikutus eliniän ennusteeseen (elinaikaa lisää 3-14 kk) oli 
huomattavasti suurempi kuin ilmansaasteiden ja tapaturmien aiheuttama eliniän 
ennusteen aleneminen (ilmansaasteet 0,8-40 pvää ja tapaturmat 5-9 pvää) 

 
• Tulokset puoltavat pyöräilyn edistämistä väestötason terveyden 

parantamiseksi 

 

 



Liikunnan puute 

• Liikkumattomuuden yhteys sairastumiseen välittyy muun 
muassa seuraavien riskitekijöiden kautta: 
– Ylipaino, heikentynyt glukoosin sieto, kohonnut 

verenpaine ja kohenneet veren rasva-arvot 
 

• Riittämättömän liikunnan yhteys useisiin eri tauteihin 
– Eniten näyttöä sydän- ja verisuonitautien kohdalla 
– Vahva näyttö tyypin 2 diabeteksesta 
 

• Viikoittainen liikunta, joka vastaa 1.000 kcal kulutusta, 
pienentää kuolleisuutta 30% 

 
   STM julkaisuja 2008:1 Terveyden edistämisen mahdollisuudet 
 
 

 

 
 



Energiankulutus eri liikkumismuodoissa 
Energiankulutus on aina arvio! 

Lähde: Kuopion yliopisto/ EnergyNet 



Säännöllinen ja kohtuullinen liikunta 
• Auttaa työikäisiä säilyttämään työkykynsä eläkeikään saakka 

– lihasmassa on 50-vuotiaalla pienentynyt 10 %, 70-vuotiaalla jo 40 % 
     

• Auttaa ikääntyneitä säilyttämään toimintakykynsä ja selviytymään 
itsenäisesti sekä vähentää heidän kaatumisriskiään 

• Auttaa painonhallinnassa 
• Auttaa kehittämään ja ylläpitämään luuston, lihasten ja nivelten 

toimintakykyä 
• Vähentää sairastumisriskiä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin 
• Ehkäisee korkean verenpaineen kehittymistä ja voi alentaa 

verenpainepotilaiden verenpainetta 
• Pienentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen  
• Alentaa sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riskiä 
• Vähentää masennuksen ja ahdistuksen oireita ja parantaa mielialaa 
• Alentaa ennenaikaisen kuoleman riskiä  
• Saattaa vähentää eräiden syöpätyyppien riskiä 
• Parantaa terveyteen liittyvää elämänlaatua 
  
 Kansanterveyden parantaminen 

 

 

 



Siitä itse asiassa nauttii eikä 
koskaan ole liian myöhäistä 

aloittaa! 



Torstaina 15.11.2012 
Helsinki, Paasitorni (Paasivuorenkatu 5A) sekä 

Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vaasa 
 

Arkiliikunnan olosuhdeseminaari on suunnattu sinulle, joka työskentelet ja vaikutat 
maankäytön suunnittelussa, kaavoituksessa, liikennesuunnittelussa, liikuntaolosuhteiden 
edistämistyössä, päätöksenteossa tai olet kiinnostunut elinympäristösi kehittämisestä.  
 

Teemana elinympäristön kehittäminen päivittäiseen  
fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan kannustavaksi 

 
Seminaariaiheet 
 
Arki- ja lähiliikunnan olosuhteiden sekä viherympäristön kehittäminen 
   Ruusuja ja risuja - kansalaisnäkökulma 
 Lähiliikunnan palveluverkko kuntoon – tietoa, työkaluja ja kokemuksia 
   Laadukas kaupunki- ja viherympäristö houkuttelee liikkumaan   
   Pyöräilyn edistäminen – hyviä malleja sovellettaviksi 
 
Liikkeelle arjessa – motivoijana olosuhteet ja asenteet 
   Kävellen kauppaan, postiin ja pysäkille 
   Pyöräily houkuttelevaksi kaupunkiympäristössä  
   Elämänhallinta ja hyvinvointi: asennetta arkiliikuntaan 
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