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Suomalaisten kuntojakauma 

Kuntoutettavia 20 % 
–yksilöliikuntaa 

Teholiikkujia 20 % 

Terveysliikkujia 60 % 

 

Mihin panostus suunnataan? 

Missä on eniten töitä? 



Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 

Mielenterveyden häiriöt 

Verenkiertoelinten sairaudet 

Muut sairaudet 

Alle 35-vuotiaat 

35–44-vuotiaat 

45–54-vuotiaat 

55–62-vuotiaat    

Vuonna 2010 työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyys- 

eläkkeelle siirtyneet  (22 898) 

Sairauspääryhmittäin                                 Ikäryhmittäin 

34% 

30% 

28% 

8% 

8% 

11% 

29% 

52% 



Ikäryhmien  

henkilöriskianalyysi 



Fyysisen suorituskyvyn luokat   
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Yksityisellä sektorilla vuosina 1983–2010 alkaneet varsinaiset 

työkyvyttömyyseläkkeet eräissä mielenterveyden  

sairauksien ryhmissä1 

1Vuonna 1996 siirryttiin diagnoosiluokituksessa ICD-9 versiosta ICD-10 versioon. Uusissa eläkkeissä  
esiintyi parin vuoden ajan kummankin luokituksen diagnoosikoodeja. Kuvassa esitetyt sairaudet on pyritty 
 luokittelemaan siten, että luokitusmuutos mahdollisimman vähän vaikuttaisi niihin.  
 
2Tähän on kirjattu ainoastaan mielenterveyden sairausryhmään sisältyvät alkoholin aiheuttamat sairaudet.  
Alkoholin aiheuttamat neurologiset ja muut somaattiset komplikaatiot eivät sisälly tämän kuvan lukuihin. 

Masennus 
(296, F32, F33) 
 
Skitsofrenia 

(295, F20, F23, F25) 
 
Neuroosit 
(300, F34, F40–42,  
F44, F45 , F48) 
 
Alkoholisairaudet 
(291, 303, F10)2 
 
Persoonallisuus- 
häiriöt 
(301, F21, F60–62 ) 

 

 

Lukumäärä 
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Strategisen huippuosaamisen 

keskittymien määrittelemät 

kehittämissisällöt 

Ratkaisukeskeiset palvelut ja 
aineettomat sisällöt arvonluojina 

Liiketoiminta globaaleissa 
arvoverkoissa 

Digitaalisuus palvelujen ja 
tuotannon uudistajana 

Luonnonvarat 

ja kestävä 

talous 

Älykäs 

rakennettu 

elinympäristö 

Elin- 

voimainen 

ihminen 

Sisällölliset painopisteet 



Liikunnan yhteiskunnalliset haasteet 

• Liikunnasta ennaltaehkäisevän terveydenhuollon 

virallinen ”väline” 

• VirtualCoach, LiikunnastaTäsmäLääkettä™ 

 Aalto yliopisto/Vierumäki/MTV/Innoteam/Varma 

 Hyvinvoinnin tukeminen sosiaalisessa mediassa ja 

valmennuksessa 

• Elinvoiminen ihminen 

• Ihmisen kunnioittava kohtaaminen arjessa 

 

 



VirtualCoach - Mitä ja Miksi 

Hyvinvoinnin polut -hankeseminaari  

 

Krista Lagus, Aalto-yliopisto 

ADAPTIIVISEN INFORMATIIKAN TUTKIMUSYKSIKKÖ 
PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULU 



• Kehollisuus, kunnioittava 

kohtaaminen ja kosketus; 

hyvinvointimuutos (T. 

Styrman, Create amove, jne)  

• Valmentava ote, liikunta, ja 

yhdessä tekemisen ilo (M. 

Heikkilä, Vierumäki, jne) 

• Hyvinvointi osana elämän 

käytäntöjä ja arjen rytmejä (M. 

Pantzar; T. Kotro, jne) 

Hyvinvointia tukeva 

vuorovaikutus: projektimme 

näkökulmia 



perustettu vuonna 1927 

LiikunnastaTäsmäLääkettä™ 

Suomalaisten 

Urheiluopistojen yhteistyö 

2010 







Liikunnan yhteiskunnalliset haasteet 

Esitys hallitusohjelmaan toimenpiteiksi 

• Muutostyöryhmä; vrt. huippu-urheilu 

 Kartoittaa tämän hetken tilanne ja toimijat 

sekä tehtävät 

 Maakunnallinen pilotti 

 esim. Päijät-Häme 

 Valtakunnallinen toimintamalli 

 

 

 





Liikunnan yhteiskunnalliset haasteet 

• Yhteistyö ja roolit 
 STM, OPM, THL, RAY, KELA 

 Urheiluopistot, verkko, kuntoutuslaitokset 

 Teknologia 
 Polar, Suunto, First Beat jne. 

 Ohjelma 
 LiikunnastaTäsmäLääkettä™ 

 Koulutus 

 Koulutus 
 Maailman liikkuvin kansa 

 Yhteistyö 
 



     Miksi suomalaisten ”kunto” rapistuu? 

        Miksi en voi hyvin ? 
 
 Arkielämän fyysisyys vähenee, pääsemmekö liian helpolla? Mitä 

tilalle? 

 

• Onko mielikuva liikunnasta väärä? 

 Mistä syntynyt ja onko tietämättömyyttä  

 

• Oma asenne asiaan väärä / puutteellinen? 

 

• Onko liikunta ”liian helppoa” vai suhtaudummeko siihen 
heppoisesti? 

 

• Missä liikunnan ammattilaiset? 

 

• Olemmeko urautuneet vai emmekö me osaa tai hallitse 
henkilökohtaista vaikuttamista liikunnalla? 

 

• Onko olemassa virallista linjaa ennaltaehkäisevästä 
liikunnallisesta toiminnasta? 

 

• Eikö huono kunto olekaan kansanterveysriski? 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



Esimerkki: Ylikuormittunut esimies 

Normaali työpäivä 

Hiihtolenkki 

Kotona 

Nukkumaan 22.30 Herääminen 06.20 

 MITTAUKSEN PERUSTE:  

- Keski-ikäinen mies hakeutuu työterveyshuoltoon, koska 
hänellä kuormittumiseen viittaavia tuntemuksia ja väsymistä 
viimeisten viikkojen  aikana. 

TULOKSET:  
- Palautumista hyvin vähän vuorokauden mittauksen 

aikana. 
- Palautumista hyvin vähän vapaa-ajallakin. 

- Palautumista vain 1-2h. 
- RMSSD ei nouse yli 20 edes yön aikana.   

JOHTOPÄÄTÖKSET:  
- Mitataan työpäivä, viikonloppu sekä seuraava maanantai (palautuuko 

viikonloppuna). 
- Kokeillaan 15 min rentoutumisharjoitusta jokaisena päivänä. 
- Kevennetään hiihtolenkkiä.  
- Selvitetään mahdollisuudet järjestellä työtä uudestaan ja kartoitetaan vapaa-
ajan elämätavat. 



Sopiva liikunta tehostaa palautumista 

RANKKA 
LIIKUNTASUORITUS 

KOTIIN 
NUKKUMAAN  

n 23.00 

 
Yläkuva: rankka liikuntasuoritus heti pitkän työpäivän jälkeen 
hidastaa merkittävästi unen aikaista palautumista  
 

TÖISSÄ 

NUKKUMAAN klo  
23.00 

KOTIASKAREET 
KUORMITTAVAT 

Palautuminen alkaa vasta 
noin 3h nukahtamisesta 

KOHTUULLINEN 
LIIKUNTASUORITUS ”AIKAA ITSELLE” 

-HARRASTUKSIA 
 

Alakuva: Päivällä kohtuullisen kuormittava liikuntasuoritus sekä 
omat harrastukset tehostavat palautumista 



Energinen, menestyvä Suomi  

kuva: Antero Aaltonen 


