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Kodinomainen, maksuton 
paikka lähisuhdeväkivaltaa tai 

sen uhkaa kokeneille iästä ja 
sukupuolesta riippumatta 

thl.fi/turvakotipalvelut

Turvakotipalvelut – 
lähisuhdeväkivallan uhrin tukena
MITÄ? Apua lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille   

Lähisuhdeväkivalta on väkivaltaa, jonka tekijänä on nykyinen tai entinen puoliso tai kumppani, lapsi tai 
puoliso lapsi, vanhempi, muu lähisukulainen tai muu läheinen. 

Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saa suojan väkivallalta ja apua 
väkivallan loppumiseksi. Se tarjoaa akuuttiin tilanteeseen ammatillista tukea, neuvontaa ja ohjausta. 
Kriisiavun lisäksi turvakodista saa tukea ja tietoa myös käytännön asioiden järjestämiseen. 

Turvakodissa on henkilöstöä ympäri vuorokauden, ja sinne voi mennä oma-aloitteisesti tai jonkin tahon 
ohjaamana. Sinne voi mennä tarvittaessa myös nimettömänä. Turvakotijakson kesto on aina yksilöllinen. 
Turvakodissa oleminen on aina asiakkaalle maksutonta.

MIKSI? Apua lähisuhdeväkivallan loppumiseen 
Koulutettu henkilökunta tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista ja 
psykososiaalista tukea lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. 

Turvakotiin hakeutumisen syynä ei tarvitse olla fyysinen väkivalta. Väkivalta voi olla esimerkiksi myös 
henkistä, taloudellista, seksuaalista, vainoa tai kulttuuriin tai uskontoon liittyvää.

Lähisuhdeväkivalta vaikuttaa kaikkien osapuolten hyvinvointiin ja terveyteen. Se voi johtaa fyysisen tai 
psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen, perustarpeiden tyydyttämättä jättämiseen 
tai jopa kuolemaan.  

MITEN? Tukea, apua ja neuvontaa 
• Turvakodin henkilökunta on koulutettu kohtaamaan lähisuhdeväkivaltaa kohdanneita aikuisia ja lapsia. 

Heiltä saa kriisiapua ja tukea väkivallan kokemusten käsittelemiseen.

• Turvakodissa saa myös neuvontaa oikeudellisiin kysymyksiin ja käytännön asioiden järjestämiseen, 
esimerkiksi asumiseen liittyvissä kysymyksissä. 

• Asiakkaalle tai perheelle annetaan käyttöön oma huone turvakotiasumisen ajaksi.

• Turvakotien tilat ovat suunniteltu asiakkaille turvallisiksi.
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Otsikko 1 tummanturkoosi – lorem 
ipsum dolor sit amet consecte adipiscin

Kirjoita hankkeen 
täsmennys tähän  

9–12 pt

verkko-osoite.fi

MITÄ? Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit amet 
Leipäteksti lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid qui-
dit utem alia dolor restionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis 
eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel 
maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia 
nonsequ istissum, quo velitia quae nobit que esenihillis et exerum rehendis sitat molut anti quoditiumsus.
asdöflkasdfkjlksajd ljsad fasdfk.

Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia 
dolor restionsequi qui ducitiatiia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit 
eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta 
tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus 
in consequuntet faccupta.

MIKSI? Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit amet 
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi qui 
ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa 
aliquia nisto molupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

MITEN? Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit amet 
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat veli-
que accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum aut 
et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia. Kuntotat velique accuptis sum aut et 
maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tion-
sedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in 
consequuntet faccupta.
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Otsikko 1 punainen – lorem ipsum dolor 
sit amet consectetuer adipiscin

Kirjoita hankkeen 
täsmennys tähän  

9–12 pt

verkko-osoite.fi

MITÄ? Otsikko 2 punainen – lorem ipsum dolor sit amet 
Leipäteksti lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid qui-
dit utem alia dolor restionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis 
eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel 
maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia 
nonsequ istissum, quo velitia quae nobit que esenihillis et exerum rehendis sitat molut anti quoditiumsus.
asdöflkasdfkjlksajd ljsad fasdfk.

Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia 
dolor restionsequi qui ducitiatiia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit 
eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta 
tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus 
in consequuntet faccupta.

MIKSI? Otsikko 2 punainen – lorem ipsum dolor sit amet 
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi qui 
ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa 
aliquia nisto molupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

MITEN? Otsikko 2 punainen – lorem ipsum dolor sit amet 
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat veli-
que accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum aut 
et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia. Kuntotat velique accuptis sum aut et 
maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tion-
sedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in 
consequuntet faccupta.
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Otsikko 1 rubiini – lorem ipsum dolor sit 
amet consectetuer adipiscin

Kirjoita hankkeen 
täsmennys tähän  

9–12 pt

verkko-osoite.fi

MITÄ? Otsikko 2 rubiini – lorem ipsum dolor sit amet 
Leipäteksti lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid qui-
dit utem alia dolor restionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis 
eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel 
maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia 
nonsequ istissum, quo velitia quae nobit que esenihillis et exerum rehendis sitat molut anti quoditiumsus.
asdöflkasdfkjlksajd ljsad fasdfk.

Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia 
dolor restionsequi qui ducitiatiia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit 
eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta 
tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus 
in consequuntet faccupta.

MIKSI? Otsikko 2 rubiini – lorem ipsum dolor sit amet 
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi qui 
ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa 
aliquia nisto molupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

MITEN? Otsikko 2 rubiini – lorem ipsum dolor sit amet 
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat veli-
que accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum aut 
et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia. Kuntotat velique accuptis sum aut et 
maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tion-
sedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in 
consequuntet faccupta.
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TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYS
HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA

Elinvoimainen kunta

https://suomentule.fi/
elinvoimainen-kunta/

MITÄ Tuki- ja liikuntaelinterveys näkyväksi hyvinvointikertomukseen
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat parhaimmillaan kiinteä osa kuntastrategiaa sekä 
talouden ja toiminnan suunnittelua. Siihen tarvitaan tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, toimialat ylittä-
vää, verkostoituvaa ja monialaisiin kumppanuuksiin perustuvaa toimintaa sekä mahdollistaa yhteistyö kun-
nan ulkopuolisten toimijoiden ja alueellisten organisaatioiden kanssa.

MIKSI? Tuki- ja liikuntaelinterveys näkyväksi hyvinvointikertomukseen 
• TULE-ongelmat koskettavat suomalaisia laajasti. Vaikka TULE-sairaudet painottuvat ikääntyneisiin, arkea 

haittaavat TULE-kivut ovat yleisiä kaikissa ikäluokissa.

• TULE-ongelmat heikentävät elämänlaatua ja lisäävät riskiä sairastua masennukseen sekä muihin  
kansantauteihin.

• TULE-ongelmat lisäävät avun, hoitojen ja hoivan tarvetta sekä näistä aiheutuvia kustannuksia enemmän 
kuin muut ei-tarttuvat sairaudet.

• TULE-ongelmat ovat yleisempiä vähän koulutetuilla ja ne lisäävät huomattavasti syrjäytymisen ja  
työkyvyttömyyden riskiä.

• Hyvä TULE-terveys on hyvinvoinnin sekä hyvän toiminta- ja työkyvyn perusta. Ennaltaehkäisyyn  
kannattaa panostaa lapsuudesta lähtien, sillä se on aina halvempaa kuin jälkeenpäin tehty  
korjaava hoito.

•  Toimintakykyinen  kuntalainen on myös osallistuva ja tuottava kuntalainen. Kunnan hyvinvointikertomus 
toimiikin parhaimmillaan kunnan elinvoiman kuvaajana ja uusien asukkaiden houkuttimena.

MITEN? Tuki- ja liikuntaterveyden edistämisen indikaattorit hyvinvointikertomuksessa 
•  Kunta voi vaikuttaa kuntalaisten TULE-terveyteen monissa palveluissaan, kuten koulutuksessa ja  

varhaiskasvatuksessa, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluissa, kaavoituksessa, ympäristösuunnittelussa 
sekä liikennejärjestelyissä. 

• TULE-terveyden edistäminen kirjataan näkyväksi tavoitteeksi kuntien hyvinvointikertomuksiin  
ja -tavoitteisiin. Kunnan hyvinvointikertomus toimiikin parhaimmillaan kunnan elinvoiman kuvaajana  
ja uusien asukkaiden houkuttimena.

• TULE-terveyden ja kansalaisten toimintakyvyn edistäminen kuntien tasolla perustuu tietoon, on  
poikkihallinnollista, systemaattista, pitkäjänteistä ja riittävästi resursoitua. Nämä päätökset näkyvät 
kansalaisten arjessa ja elinympäristössä.

•  Esteetön elinympäristö ja saavutettavat palvelut mahdollistavat arkista liikkumista ja hyvinvointia.

• TULE-terveyttä ja toimintakykyä edistäviä järjestösektorin kumppanuuksia tuetaan.

• Hyvinvointikertomuksessa TULE-terveyttä eri ikäryhmissä voidaan arvioida lukuisin eri indikaattorein.

https://suomentule.fi/elinvoimainen-kunta/
https://suomentule.fi/elinvoimainen-kunta/


Lisätietoja
thl.fi/turvakotipalvelut 
nollalinja.fi/turvakoti 
thl.fi/vakivalta

Yhteystiedot
Joonas Peltonen  
kehittämispäällikkö, Valtion palvelut -osasto 
etunimi.sukunimi@thl.fi  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi  |   @THLorg

Turvakodit palve-
levat lähisuhdevä-
kivaltaa tai sen uh-
kaa kokeneita iästä 
ja sukupuolesta 
riippumatta.

Ammattilainen: kun kohtaat työssäsi väkivaltaa kokeneen asiakkaan
Asiakkaan tilanteen vaarallisuus on arvioitava tekemällä väkivallan riskinarviointi, jonka lisäksi laaditaan 
turvasuunnitelma. Riskinarvioinnin ja turvasuunnitelman tekeminen auttaa sekä asiakasta että työntekijää 
ymmärtämään koetun väkivallan vaarallisuutta. 

Jos asiakkaan ei ole turvallista palata kotiin, kerro turvakotipalveluista ja tue asiakasta tarvittaessa otta-
maan yhteyttä turvakotiin. Huolehdi myös muiden perheenjäsenten, erityisesti lasten akuutista turvallisuu-
desta ja avun tarpeesta. Huolehdi lastensuojelulain (417/2007), sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja vanhuspal-
velulain (980/2012) mukaisista ilmoitusvelvollisuuksistasi. Ohjeita väkivallan ehkäisyyn sekä riskinarvioin-
nin ja turvasuunnitelman tekemiseen löydät THL:n verkkosivuilta (ks. Lisätietoja). 

Syventävää tietoa 
Mitä tapahtuu turvakodin jälkeen? 
Turvakodin henkilöstö selvittää asiakkaan kanssa hänen tuen tarpeensa väkivallasta selviytymisen 
vaiheessa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös kunnan ja muiden palveluntarjoajien kanssa. Kuntien 
vastuulla on lähisuhde- ja perheväkivallan kohdanneiden asukkaidensa avohuolto sekä turvakodissa olon 
jälkeinen hoito. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan kunnan on järjestettävä sosiaalipalveluja lähisuhde- 
ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen.

Valtion rahoitus turvakotipalvelun tuottajalle
Valtiolla on rahoitusvastuu turvakotipalveluista. Turvakotipalvelujen ohjaus, arviointi, kehittäminen ja 
valtakunnallinen yhteensovittaminen kuuluvat THL:lle. 

Valtakunnallisen turvakotiverkoston kaikki turvakodit löydät osoitteesta www.thl.fi/turvakotipalvelut  

Lisätietoja
Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnisequi 
qui ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum 
expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia 
www.loremipsum.fi

Yhteystiedot
Etunimi Sukunimi 
Nimike, osasto, etunimi.sukunimi@thl.fi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi  |   @THLorg

Kirjoita tähän nos-
toteksti tai poista 
tekstikenttä lorem 
ipsum dolor sit 
amet consecteture 
adipiscin elit.

Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat veli-
que accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Oiducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita 
nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent 
ommolup tusaperum expliquis eatuet res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et even-
daero quatinus in consequuntet faccuptam. 

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum aut 
et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Syventävää tietoa 
Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit
Kovidunt optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor res-
tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatur.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia 
nonsequ istissum, quo velitia quae nob.

Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi qui 
ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Um ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis even tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturi-
bus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatuimus et res eseque aut aligni.

Lisätietoja
Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnisequi 
qui ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum 
expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia 
www.loremipsum.fi

Yhteystiedot
Etunimi Sukunimi 
Nimike, osasto, etunimi.sukunimi@thl.fi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi  |   @THLorg

Kirjoita tähän nos-
toteksti tai poista 
tekstikenttä lorem 
ipsum dolor sit 
amet consecteture 
adipiscin elit.

Otsikko 2 punainen – lorem ipsum dolor sit
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat veli-
que accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Oiducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita 
nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent 
ommolup tusaperum expliquis eatuet res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et even-
daero quatinus in consequuntet faccuptam. 

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum aut 
et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Syventävää tietoa 
Otsikko 2 punainen – lorem ipsum dolor sit
Kovidunt optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor res-
tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatur.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia 
nonsequ istissum, quo velitia quae nob.

Otsikko 2 punainen – lorem ipsum dolor sit
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi qui 
ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Um ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis even tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturi-
bus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatuimus et res eseque aut aligni.

Lisätietoja
Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnisequi 
qui ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum 
expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia 
www.loremipsum.fi

Yhteystiedot
Etunimi Sukunimi 
Nimike, osasto, etunimi.sukunimi@thl.fi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi  |   @THLorg

Kirjoita tähän nos-
toteksti tai poista 
tekstikenttä lorem 
ipsum dolor sit 
amet consecteture 
adipiscin elit.

Otsikko 2 rubiini – lorem ipsum dolor sit
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat veli-
que accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Oiducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita 
nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent 
ommolup tusaperum expliquis eatuet res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et even-
daero quatinus in consequuntet faccuptam. 

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum aut 
et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Syventävää tietoa 
Otsikko 2 rubiini – lorem ipsum dolor sit
Kovidunt optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor res-
tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatur.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia 
nonsequ istissum, quo velitia quae nob.

Otsikko 2 rubiini – lorem ipsum dolor sit
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi qui 
ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Um ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis even tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturi-
bus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatuimus et res eseque aut aligni.

Lisätietoja 
 
www.suomentule.fi
https://www.kuopio.fi/hyvinvointi

Yhteystiedot 
 
toimisto@suomentule.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi  |   @THLorg

Joko teidän kunnassanne ...
•  TULE-terveyden edistäminen näkyy hyvinvointisuunnitelmassa ja -kertomuksessa?

• hyvinvointikertomuksen tavoitteisiin on kirjattu indikaattorit TULE-terveydestä?

• päätösten ennakkoarvioinnissa on huomioitu eri ikäryhmien hyvinvointi ja terveys?

• arjen elinympäristö tukee kuntalaisten toimintakykyä?

• on hyte-koordinaattori tai –suunnittelija?

• on tarjolla matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa?

• on fysioterapeutin suoravastaanotto?

• on käytössä ”Turvallisesti kaiken ikää” -koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn suositukset?

Indikaattoreilla voidaan arvioida esimerkiksi 
• elintapoja (kuten liikunnan harrastamista, ravitsemustottumuksia ja ylipainoisuutta)

• elämänlaatua (koettu terveydentila)

• toimintakykyä (työkykyä ja suorituskykyä kuvaavat indeksit)

• sairastavuutta (ikävakioitu tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, selkä- tai nivelongelmaisten  
osuutta kuvaava indeksi)

• tapaturmien esiintyvyyttä (ikävakioitu tapaturmaindeksi, kaatumista ja putoamistamittaavat  
indeksit, lonkkamurtumien esiintyvyyttä arvioivat indeksit)

Tuki- ja liikunelintaterveys näkyy Kuopion hyvinvointikertomuksessa
Kuopion laajassa hyvinvointikertomuksessa on otettu tuki- ja liikuntaelinterveys hyvin huomioon  
kaikissa ikäryhmissä.

• Lasten ja nuorten kohdalla on arvioitu kattavasti mm. hengästyttävän liikunnan harrastamista, 
ravitsemustottumuksia ja ylipainoisuutta.

• Työikäisiltä on arvioitu mm. tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksienvuoksi  
työkyvyttömyyseläkettä saavien määrää, työkykyä, liikunnan harrastamista jasuorituskykyä 
sekä ylipainoisuutta. Lisäksi on arvioitu kattavasti ravitsemustottumuksia.

• Ikäihmisten kohdalla on käytetty mm. toimintakykyä mittavaa Barthel-indeksiä, sekä arvioitu kävel-
lessä kaatuneiden osuutta. Myös kokemusta elämänlaadusta ja terveydestä on arvioitu. Lisäksi on 
seurattu liikunnan harrastamista ja ylipainoisuutta. 

Kela korvaa vuosittain 
tuki- ja liikuntaelin- 
sairauksien vuoksi  
sairauspoissaoloja 
noin 14 000 henkilö-
työvuoden verran.

Selkävaivat ovat 
yleisin syy tuki- ja lii-
kuntaelinongemista 
johtuviin sairauspois- 
saoloihin.

50 000 asukkaan kun-
nassa ilmenee keski-
määrin 120 primaaria 
polven tekonivelleik-
kausta vuodessa. 
Tästä aiheutuu noin 
miljoonan euron kus-
tannukset vuodessa.

Jos kunnan palkkaama 
ammattilainen eh-
käisee yhden laitok-
seen johtavan lonkka-
murtuman (50 000€), 
on hänen vuosipalk-
kansa katettu.

Kaatumiset aiheutta-
vat yli 62 000 sairaala-
hoitojaksoa vuosittain.

Murtumia arvioidaan 
olevan jopa 40 000 
vuodessa. Murtuma 
moninkertaistaa riskin 
uusille, aiempaa vaka- 
vammille murtumille. 
Liikunta ehkäisee mur- 
tumia kaikissa ikäluo- 
kissa.

http://www.suomentule.fi
https://www.kuopio.fi/hyvinvointi
http://toimisto@suomentule.fi

