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Selvitys tule-terveyden edistämisestä Suomessa 2017 
 Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien sekä valtakunnan tason päättäjien 

parissa selvityksen tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisestä kunnissa  
– Selvityksen toimeksiantajana on Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto ry 

 Otos kerättiin monikanavaisesti aikavälillä 24.2. – 14.3.2017  

 Selvityksen kohderyhmänä olivat: 
– Kunnanvaltuutetut kaikista Suomen kunnista 
– Kuntien viranhaltijat: tekniset johtajat sekä muut teknisen toimen viranhaltijat, 

sivistystoimen johtajat sekä varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta sekä vapaa-ajan 
toiminnasta ja liikunnasta vastaavat viranhaltijat, sosiaali- ja terveystoimen johtajat sekä 
olennaiset terveystoimen viranhaltijat 

– Valtakunnan tason poliittiset päättäjät ja virkamiehet: kansanedustajat, puolueiden 
keskeiset vaikuttajat, muut poliittiset taustavaikuttajat sekä olennaiset virkamiehet 
 

 Kyselyyn vastasi yhteensä 1044 henkilöä (vastausprosentti hieman alle 10%) 
– Vastaajista 998 on kuntapäättäjiä (kunnanvaltuutetut ja –viranhaltijat) 
– Vastaajista 46 on valtakunnan tason vaikuttajia (poliitikot ja virkamiehet) 

 
 Selvityksen teemana on 

– Tuottaa tietoa, miten tule-terveyteen vaikuttavat päättäjät ja virkamiehet näkevät oman 
roolinsa ja vastuunsa tule-terveyden edistäjänä 

– Tuottaa tietoa kuntien tule-terveyden edistämisen tilasta 
– Kyselyssä oli myös kouluttava osio, jonka tavoitteena on nostaa vastaajien tietotasoa tule-

terveydestä leikkimielisen tietotason testauksen avulla 
 

 

 

 

 

 

 

 



                    
Selvitys tule-terveyden edistämisestä Suomessa 2017 

 

 

Tausta 

 

 

 

 

60%

18%

11%

6%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kuntapoliitikot (n=630)

Teknisen toimen
viranhaltijat (n=189)

Sivistystoimen
viranhaltijat (n=118)

Sosiaali- ja
terveystoimen…

Valtakunnan tason
päättäjät (n=46)

Vastaajaryhmät

Kaikki vastaajat (N=1044)

23%

40%

19%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Alle 5000 asukasta
(N=230)

5000 - 20 000 asukasta
(N=400)

20 001 - 50 000 asukasta
(N=191)

Yli 50 000 asukasta
(N=177)

Kuntakoko

Kuntapäättäjät (N=998)



                    
Selvitys tule-terveyden edistämisestä Suomessa 2017 

 

 

1. Kuntapäättäjistä vain 9 % kokee, että heidän roolinsa on merkittävä ja vaikutus-
mahdollisuutensa hyvät kuntalaisten tule-terveyden edistämisessä 
 

 
 50 % kuntapäättäjistä kokee vaikutusmahdollisuutensa kohtalaisina ja 7 % kuntapäättäjistä ei 

näe, miten he voisivat tehtävässään edistää kuntalaisten tule-terveyttä. 
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2. Heikoimmaksi vaikutusmahdollisuutensa näkee teknisen toimen viranhaltijat, joista vain 
3 % kokee voivansa vaikuttaa kuntalaisten tule-terveyteen hyvin 

 
 
3. Valtakunnan tason vaikuttajista 22 % kokee voivansa vaikuttaa hyvin kansalaisten tule-

terveyteen ja 59 % näkee vaikutusmahdollisuutensa kohtalaisina
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4. Valtakunnan tason vaikuttajista 84 % vastasi, että kansallinen tuki- ja 
liikuntaelinohjelma tarvitaan 
 

 
 

 
5. Suurin vastuu tule-terveyden edistämisen varmistamisessa on vastaajien mukaan 
kansalaisella itse (85 %) 

 
 Seuraavaksi tärkeimpinä tule-terveyden edistäjinä nähdään kunnan terveystoimi (56 %), 

poliittiset päättäjät valtakunnan tasolla (52 %) sekä kunnan liikunta- ja vapaa-ajan toimi (49 
%) 
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6. Kolme neljästä kuntapäättäjästä vastasi, että kunnan yhdyskuntasuunnittelussa on 
huomioitu jossain määrin tule-terveyden edistäminen. Vain 13 % kertoo tule-terveyden 
huomioimisen olevan erinomaisella tasolla. 

 

 Vain 11 % kuntapäättäjistä kokee, että kunnan yhdyskuntasuunnittelussa tule-terveyden 
edistäminen on otettu huomioon heikosti tai ei ollenkaan 
 

7. Yhteistyön lisäämistä terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi eri hallintosektoreissa 
pitää tärkeänä 80 % kuntapäättäjistä  
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8. Valtakunnan tason vaikuttajista 64 % kokee, että eri hallinnonalojen 
päätöksenteossa päätösten vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin otetaan 
erittäin tai jokseenkin hyvin huomioon 

 
 

9. Kunnissa ei ole laadittu suunnitelmia, strategioita tai toimenpideohjelmia tuki- ja 
liikuntaelinterveyden edistämiseksi 

 
 

 Kuntapäättäjistä vain 14 % kertoo, että heidän kunnassaan on laadittu suunnitelma tule-
terveyden edistämiseksi 

 46 % kuntapäättäjistä ei tiedä, onko heidän kunnassaan laadittu tule-terveyttä edistävä 
suunnitelma 
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 Tietämättömimpiä ollaan kunnan teknisessä toimessa. 71 % teknisen toimen viranhaltijoista 

ja 50 % teknisten lautakuntien jäsenistä ei tiennyt, onko heidän kunnassaan laadittu 
suunnitelmia tule-terveyden edistämiseksi 

 
10. Kuntapäättäjistä 40 % kertoo, että heidän kuntansa hyvinvointikertomuksessa on 
tuki- ja liikuntaelinterveyteen liittyviä tavoitteita 
 

 
 

 Lähes saman verran kuntapäättäjistä (41 %) ei osaa kuitenkaan kertoa, onko heidän kunnan 
hyvinvointikertomuksessa näitä tavoitteita 

 70 % teknisen toimen vastaajista ja 45 % teknisten lautakuntien jäsenistä ei tiedä, onko 
heidän kuntansa hyvinvointikertomuksessa tule-terveyteen liittyviä tavoitteita 
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11. Yleisesti kuntapäättäjien tietotaso tule-terveyden edistämiseen liittyvistä työkaluista 
ja laskelmista on huonolla tasolla 

 
 Enemmistö vastaajista (59 %) ei osannut kertoa, lasketaanko heidän kunnassaan eri tule-

sairauksien aiheuttamia kustannuksia, onko heidän kunnassaan tehty vertailevia laskelmia 
tai ennakkoarviointeja terveyden edistämisen toimenpiteiden kustannusvaikuttavuudesta 
(55 %) tai seurataanko heidän kunnassaan kuntatyöntekijöiden tule-sairauksista aiheutuvia 
kustannuksia (45 %) 
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 Vastaajista 55 % ei tiennyt, onko kunnassa tehty vertailevia laskelmia 
kustannusvaikuttavuudesta. 

 jopa 51 % sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoista ilmoitti, ettei kunnassa ole tehty 
vertailevia laskelmia tai ennakkoarviointeja terveyden edistämisen toimenpiteiden 
kustannusvaikuttavuudesta. 

 
12. Teknisen toimen viranhaltijoista 90 % suhtautuu erittäin tai jokseenkin 
myönteisesti siihen, että kunnan yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon tule-
terveyden edistäminen 
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 Sen sijaan vain 25 % teknisen toimen vastaajista kertoo, että heidän organisaatiossaan on 

keskusteltu tule-terveyden edistämisestä ja keskustelut ovat johtaneet toimenpiteisiin. 
 
 

 
 57 % sivistystoimen viranhaltijoista puolestaan kertoo, että heidän organisaatiossaan on 

ryhdytty toimenpiteisiin lasten ja nuorten tule-terveyden edistämiseksi 
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 Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen on otettu hyvin huomioon kuntien opetus- ja 
sivistystoimessa, sillä 94 % sivistystoimen vastaajista kokee, että heidän kunnassaan lasten 
ja nuorten liikunnan edistäminen on otettu erittäin tai jokseenkin hyvin huomioon. 
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 Opetus- ja sivistystoimen vastaajista 57 % ilmoitti, että kunnissa on keskusteltu lasten ja 
nuorten tule-terveyden edistämisestä sekä tule-ongelmien ja -sairauksien ennaltaehkäisystä 
ja ne ovat johtaneet toimenpiteisiin esimerkiksi Liikkuva koulu-ohjelma, ergonomiset 
luokkatilat ja liikunnan lisääminen kouluissa ja päiväkodeissa. 
 

13. Vain 25 % sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoista kokee, että heidän alueensa 
hoitoketjut ovat riittävän tehokkaita tule-sairauksien hoidossa 

 

 
 

 Sen sijaan kohdennettua tule-sairaiden liikuntaa järjestetään kunnissa. 55 % sosiaali- ja 
terveystoimen vastaajista kertoo heidän kuntansa järjestävän liikuntaa, 34 % liikuntaa 
järjestää järjestö ja 11 % jokin muu ulkopuolinen taho. 
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 Vain 19 % sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoista kertoo, että heidän kunnassaan on 

nimettyjä tule-hoitajia 
 
 

 
 72 % sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoista kertoo kuitenkin kunnastaan löytyvän 

fysioterapeutin suoravastaanoton 
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14. Kaikissa selvityksen kohteena olleissa virastoissa tehdään eniten yhteistyötä 
liikuntatoimen sekä vapaa-ajan toimen kanssa tule-terveyden edistämiseksi 
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