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Liikunta on osa terveyden edistämistä ja kuuluu keskeisenä 
osana kuntien hyvinvointipolitiikkaan. Terveysliikunnan toi-
menpideohjelman tarkoitus on esittää tavoitteita terveys-

liikunnan kehittämiseksi Lahdessa. Linjausten avulla luodaan 
edellytyksiä liikkua terveyden kannalta riittävästi.

Kaupunkirakenteella on merkittäviä terveysvaikutuksia. Tiiviissä 
kaupungissa työpaikat ja palvelut ovat lähellä kotia. Viihtyisä ja 
turvallinen kaupunkiympäristö houkuttelee ihmiset luonnostaan 
valitsemaan arkiliikkumiseen auton sijaan kävelyn tai pyöräilyn. 
Toimivat ja hyvässä kunnossa pidetyt pyörä- ja kävelytiet lisäävät 
liikkumista, joka vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin.

Lahden kaupungissa on laadittu oma terveysliikuntastrategia 
vuonna 2007. Terveysliikunnan toimenpideohjelma 2015–2020 
on ajankohtaistettu vastaamaan nykyhetken tarpeita ja kau-
pungin strategian tavoitteita. Lahden kaupungin strategia 2025 
määrittelee kaupungin vuoteen 2025 ulottuvan vision sekä sitä 
tarkentavat strategiset päämäärät, joita hyvinvointikertomuk-
sessa ja terveysliikunnan toimenpideohjelmassa seurataan. 
Tavoitteissa nostetaan esille liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden 
laadukas tuottaminen, kaupunkilaisten hyvinvoinnin turvaami-
nen ehkäisemällä syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautu-
mista sekä tavoite luoda Lahdesta lapsiystävällinen kaupunki. 
Lahden kaupungin hyvinvointikertomuksessa kaiken ikäisten lii-

kunnan edistäminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi kehittämis-
kohteeksi. Terveysliikunnan toimenpideohjelma on osa Lahden 
kaupungin hyvinvointikertomusta, joka on yhteenveto lahtelais-
ten hyvinvoinnin nykytilasta, hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä 
sekä kaupungin järjestämistä hyvinvointia tukevista palveluista. 
Hyvinvointikertomus julkaistaan kerran valtuustokaudessa.
 
Toimenpideohjelma on valmisteltu poikkihallinnollisena yhteis-
työnä sivistystoimialan, sosiaali- ja terveystoimialan sekä tekni-
sen toimialan kanssa. Valmistelu on tehty terveyden edistämisen 
työryhmässä. Terveysliikunnan toimenpideohjelma on tarkoitettu 
kaupungin toimialojen sekä muiden liikunnan edistämisen pa-
rissa toimivien tahojen käyttöön. Liikunnan edistäminen on par-
haimmillaan eri toimijoiden tavoitteellista yhteistyötä.
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Terveysliikunnan määritelmä

Liikuntaa, joka tuottaa hyvän 
hyötysuhteen, pienin riskein, 
terveydelle edullisia vaiku-
tuksia niin fyysiselle, psyyk-
kiselle kuin sosiaalisellekin 
terveydelle. Kaikki fyysinen 
aktiivisuus, jolla on terveyttä 
edistävä tai ylläpitävä vaiku-
tus on terveysliikuntaa.

TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO

Hallitusohjelman (2011) mukaisesti hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen 
otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätök-

senteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen ja ministeri-
öiden toimintaan. Uusi liikuntalaki astui voimaan 1.1.2015. Siinä 
kuntaa kehotetaan luomaan edellytykset asukkaiden terveyttä ja 
hyvinvointia edistävälle liikunnalle eri kohderyhmät huomioon ot-
taen. Kunnan tulee tukea kansalais- ja seuratoimintaa rakenta-
malla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä kehittämällä kuntien 
välistä ja alueellista yhteistyötä. Kunnan tulee kuulla asukkaita 
liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana terveyden 
ja hyvinvoinnin kehittämistä sekä arvioida kunnan asukkaiden 
liikunta-aktiivisuus erityisesti liikunnan terveysnäkökulmasta. 
Kunnan tulee korostaa kaikkien toimialojen merkitystä liikunnan 
edellytysten luomisessa kaikille kuntalaisille.

Lahti on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki. Lahden ikä-
rakenne on vanhempaa kuin muissa suurissa kaupungeissa 
keskimäärin. Melkein joka viides lahtelainen on yli 65-vuotias. 
Ennusteen mukaan vuonna 2025 joka neljäs lahtelainen on yli 
65-vuotias. Palvelua tarvitsevien määrä kasvaa vuoteen 2020 
mennessä 3,5 prosenttia vuodessa ja vuosina 2020–2025 noin 
viisi prosenttia vuodessa. Suomen hallitusohjelman tavoitteet 
työurien pidentämisestä, työhyvinvoinnin edistämisestä, eriarvoi-

suuden ja syrjäytymisen vähentämi-
sestä ja terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamisesta tuovat omat haas-
teensa ikääntyvälle Lahdelle. 

Terveysliikunnan toimenpideohjelman 
kirjoittamisen aikana on tehty päätös 
Lahden ja Nastolan yhdistymisestä 
vuonna 2016, jonka vaikutuksia ei 
pystytä vielä arvioimaan. Uudesta 
Lahden Kaupungista on tulossa Suo-
men kahdeksanneksi suurin kaupun-
ki lähes 120 000 asukkaalla.

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edis-
tävään liikuntaan 2020 julkaistiin vuonna 2013. Lahden ter-
veysliikunnan toimenpideohjelma pohjautuu valtakunnallisiin 
linjauksiin, joista erityisesti nostamme esiin liikunnan lisäämi-
sen ja istumisen vähentämisen koko elämänkulun aikana. Ter-
veysliikunnan toimenpideohjelman toteuttaminen edellyttää eri 
toimialojen ylittävää yhteistyötä. Tässä terveysliikunnan toimen-
pideohjelmassa käsitellään kaupungin uusia tavoitteita, eikä 
käydä läpi aikaisemmin hyväksi havaittuja ja nykyään käytössä 
olevia toimintoja.

Terveysliikunnan toimenpideohjelmassa esitetään tavoit-
teet terveysliikunnan kehittämiseksi Lahdessa. Toimenpi-
deohjelma pohjautuu valtakunnallisiin linjauksiin. Lahden 

kaupungin linjauksiksi on valittu arjen istumisen vähentyminen 
elämänkulussa, liikunnan lisääminen kaikissa ikäryhmissä ja lii-
kunnan aseman vahvistaminen yhteistyöllä. 

Fyysiseen passiivisuuteen sosiaalistuminen alkaa jo varhaisessa 
lapsuudessa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet liial-
lisen istumisen olevan itsenäinen, liikuntaharrastamisesta riip-
pumaton terveyden riskitekijä. Suomessa kaikissa ikäryhmissä 
istutaan liikaa. Arvioiden mukaan keskiverto aikuinen viettää 
50–70 prosenttia ajastaan istuen. Tähän ratkaisu on toiminta-
kulttuurin muuttaminen aktiivisemmaksi.

Kolmen vuoden ikä näyttää olevan merkittävä varhaislapsuuden 
ajankohta, jolloin tapa olla ja elää alkaa asettua uomiinsa. Jyväs-
kylän yliopistossa tehtyjen uusien tutkimusten mukaan on aika 
luopua siitä harhakuvitelmasta, jonka mukaan ”lapset liikkuvat 
aina”.  Lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodeissa on erittäin 
kevyttä. Lasten ja nuorten urheilun ja liikunnan harrastamisen 
määrä on kasvanut edellisistä vuosikymmenistä, mutta lapset 
ovat silti huonokuntoisempia ja lihavampia kuin aikaisemmin. 
Tähän syynä on arkipäivien fyysisen aktiivisuuden, ulkoilun ja 

perinteisten pihaleikkien vähentyminen. Liikunnalla on oikein to-
teutettuna runsaasti mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä.

Yhteiskunnan muuttumisen myötä työ- ja arkiliikunnan tiede-
tään vähentyneen. Tutkimusten mukaan suomalaisista työikäi-
sistä vain 13 prosenttia liikkuu terveysliikunnan suositusten 
mukaisesti. Noin kuudennes työikäisistä ei liiku juuri lainkaan. 
Terveysliikunta on keskeinen tekijä työ- ja toimintakyvyn sekä hy-
vinvoinnin ylläpitäjänä ja lisääjänä. Liikunta vaikuttaa edullisesti 
painonhallintaan, mielialaan, unenlaatuun ja ennaltaehkäise-
västi moniin kansansairauksiimme.

Uusien tutkimusten mukaan vain muutama prosentti eläkeläi-
sistä liikkuu kestävyys- ja lihaskuntosuositusten mukaisesti. 
Ikääntyneitä tulee rohkaista huolehtimaan omasta fyysisestä 
kunnostaan läpi elämän, mikä on arkipäivän edellytys. Kaatu-
minen voi merkitä iäkkäälle itsenäisen toimintakyvyn menetystä 
ja joutumista pysyvään laitoshoitoon. Kaatumisia pystytään en-
naltaehkäisemään fyysisen kunnon ja tasapainon harjoittelul-
la. Ikäihmiset sietävät ja tarvitsevat raskaampaa liikuntaa kuin 
yleensä ajatellaan. Fyysisen altiivisuuden edistäminen vaatii 
useita yhtäaikaisia poikkihallinnollisia toimenpiteitä, kaikilla yh-
teiskunnan sektoreilla on tässä roolinsa.
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2 LIIKUNTA KANNATTAA

Liikkumaton elämäntapa lisää monia kansansairauksia, ikäänty-
misestä aiheutuvia ongelmia ja kansantalouden kustannuksia, 
heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä on yhtey-

dessä väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin. Liikunnan 
ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiselle sekä istumisen vähentämiselle 
on suomalaisessa yhteiskunnassa suuri tarve. Liikunnan terveyttä ja 
hyvinvointia edistävistä vaikutuksista on ollut jo pitkään vahvaa tut-
kimusnäyttöä. Liikunta on tärkeää yksilön kokonaisvaltaiselle hyvin-
voinnille sekä terveelliselle ja turvalliselle kasvulle että kehitykselle.  
 
Terveydenhuollon toimijoille suunnatuissa Käypä hoito -suosituksissa 
tavoitteena on edistää liikunnan hyödyntämistä sairauksien hoidossa 
ja ehkäisyssä. Erityistä huomiota tulisi suunnata väestöryhmiin, joi-
den osalta kehittämistoimet ovat olleet vähäisiä. Tällaisia ovat alle 
kouluikäiset ja sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevat 
lapset ja heidän perheensä, yläkouluikäiset, ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijat, ikääntynyt työväestö ja kotona asuvat ikäihmiset.

Päijät-Häme on julistautunut liikunnan megamaakunnaksi. Sel-
keänä jatkumona tälle olisi olla terveysliikunnan edelläkävijä 
Suomessa. Päijät-Hämeen liitto on kirjannut tavoitteet terveyslii-
kunnan kehittämiseksi maakunnassa vuonna 2008 ilmestyneessä 
julkaisussa Päijät-Hämeen Terveysliikuntastrategia 2009–2020. 
Strategian kärjistä yksi on, että kaikissa maakunnan kunnissa 
on terveysliikunnan toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunni-
telman tavoitteena on terveysliikunnan aseman vahvistaminen 
kunnissa, poikkihallinnollinen yhteistyö sekä yhteistyö muiden toi-
mijoiden kanssa. Tämän toimenpideohjelman myötä Lahti valmis-
tautuu julistautumaan yhdeksi terveysliikuntakaupungiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt TEAviisari -verk-
kopalvelun. Vertailukelpoisen tiedon mittaamista ja keräämistä 
kuntien terveydenedistämistoiminnasta on kehitetty vuodesta 
2006 lähtien. TEAviisari näyttää kunnan yleiskuvan ja tervey-
denedistämisaktiivisuuden. Lahdessa vuonna 2014 terveyden 
edistämisaktiivisuus (liite 1) liikunnassa oli 74 pistettä (pisteytys 
0–100) ja vuonna 2012 pisteitä kertyi 66. Koko maassa vuonna 
2014 keskiarvo oli 67 pistettä. Tietoa kerätään kahden vuoden 
välein.
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2.2 Aikapommi kytee

Eri ikäryhmille on laadittu omat suosituksensa terveyden ja hyvin-
voinnin kannalta riittävästä fyysisestä aktiivisuudesta, liikunnan 
määrästä ja laadusta. Nämä suositukset tarjoavat hyvän lähtökoh-
dan liikunnan laadukkaalle toteuttamiselle. Suomalaisten liikunta-
tottumuksissa ja fyysisen aktiivisuuden toteutumisessa on suuria 
väestö- ja ikäryhmäkohtaisia eroja. Kokonaisuudessaan lapsista 
ja nuorista riittävästi liikkuu noin puolet. Tytöt liikkuvat kaikissa 
ikäryhmissä poikia vähemmän. Uusien tutkimusten mukaan alle 
kouluikäisetkään eivät enää liiku tarpeeksi. Tämä on erityisen 
huolestuttavaa, koska liikkumaton elämäntapa jo lapsuudessa 
vaikuttaa olevan erityisen pysyvää.

Dramaattisin liikunta-aktiivisuuden lasku tapahtuu 15-ikävuoteen 
tultaessa, jolloin pojista vain 15 prosenttia ja tytöistä yhdeksän 
prosenttia täyttää liikuntasuositukset. Suomessa tämä pudotus on 
keskimäärin suurempi kuin muissa länsimaissa.  Ammattiin opis-
kelevien liikunta- ja terveystottumukset ovat pääosin heikommat 
kuin samanikäisillä lukio-opiskelijoilla. Ammattiin opiskelevista 
liikkuu suositusten mukaan seitsemän prosenttia ja lukiolaisista-
kin vain 11 prosenttia.

Taulukko 1. Pyöräilyn ja kävelyn rahallinen arvo (Henkilöstöliikennetutki-
mus 2011).

Pyöräilyn ja kävelyn tuottama rahallinen hyöty Suomessa (2011)

pyöräily 1,154 miljardia euroa

kävely 3,711 miljardia euroa

Liikunnan lisäys viidenneksellä tuottaa 20 % lisäyksen tuottoon

pyöräily  120 miljoonaa euroa lisää vuodessa

kävely 370 miljoonaa euroa lisää vuodessa

2.1 Kuluja vai säästöjä?
Liikkumattomuus ja passiivinen elämäntyyli on noussut Maailman 
terveysjärjestön WHO:n mukaan neljänneksi tärkeimmäksi riskite-
kijäksi elintapasairauksien aiheuttamissa kuolemantapauksissa. 
Liikkumattomuus aiheuttaa suoria kustannuksia terveydenhuol-
lolle ja epäsuoria kustannuksia erityisesti työnantajille lisäämällä 
sairauspoissaoloja ja vähentämällä työn tuottavuutta. Yksi sai-
rauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle alasta riippuen noin 
380 euroa. Suomalaisessa tutkimuksessa todetaan, että kerran 
viikossa liikkuvilla on vuodessa neljä ja puoli päivää enemmän 
sairauslomapäiviä kuin niillä, jotka harrastavat liikunta kahdesta 
kolmeen kertaan viikossa. Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten 
mukaan työpaikkaliikuntaan sijoittaminen kannattaa, panostus 
tulee 1,5–5,5-kertaisena takaisin.

Suomen valtiovarainvaliokunta korostaa, että neuvoloiden, päivä-
kotien, koulujen, työpaikkojen, terveydenhuollon ja vanhustenhuol-
lon tulee huomioida liikkumisen tärkeys omissa ratkaisuissaan. 
Painotusta tarvitaan niihin kohteisiin, jotka vaikutuksiltaan vähen-
tävät väestön liikkumattomuutta eniten.

Suomessa vuonna 2007 liikkumattomuuden kustannukset pel-
kästään diabeteksen hoidossa olivat 700 miljoonaa euroa. WHO:n 
laskelmien mukaan 27 prosenttia diabetesriskistä aiheutuu liikku-
mattomuudesta. 

Kaatumiset lisääntyvät iän myötä. Joka kolmas 65 vuotta täyt-
täneistä henkilöistä kaatuu vuosittain. Lonkkamurtumien hoi-
don kokonaiskustannukset ovat suuret. Yhden lonkkamurtuman 
akuuttihoidon kustannukset ovat noin 20 000 euroa. Tehokkaalla 
kaatumisen ehkäisyohjelmalla on pystytty ennaltaehkäisemään 
noin joka kolmas lonkkamurtuma.

Yhteiskunnan näkökulmasta liikuntaan; kävelyä ja pyöräilyä edis-
tävään infrastruktuuriin kannattaa investoida, koska se on kus-
tannustehokas keino parantaa väestön terveyttä ja hyvinvointia. 
Tulevaisuudessa onkin tärkeää yhteiskunnalle ja eri organisaati-
oille, että liikunnan panos/tuotos-suhde ja vaikutukset, esimerkik-
si työn ja opiskelun paranemiseen sekä tuottavuuteen pystytään 
osoittamaan selkeämmin. Maailman terveysjärjestö WHO on ke-
hittänyt laskentatyökalun kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten 
rahallisen arvon laskemiseen. Taulukossa 1 esitetään Suomessa 
pyöräilystä ja kävelystä syntyneet tuotot yhteiskunnalle.

Aikuisväestön terveyden edistämisen haasteet liittyvät pitkälti 
elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn. Voimakkaasti kasvava 
kansansairaus on tyypin 2 diabetes, johon usein liittyvät myös 
sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet sekä niihin altistavat 
riskitekijät kuten ylipainoisuus, korkea verenpaine, kolesteroli ja 
veren sokeri. Ennaltaehkäisyssä ja hoidossa liikunnalla on yksi 
merkittävä vaikutus.

Ikääntyneiden terveyden edistämisen ta-
voitteina on ehkäistä heikkokuntoisuutta 
ja toimintakyvyttömyyttä, hidastaa sai-
rauksien puhkeamista sekä tällä tavoin 
edistää laadukasta elämää. Kaatumis-
riskin vähentäminen on yksi toimintaky-
vyn säilyttämisen edellytys. Kaatumisia 
pyritään vähentämään vaikuttamalla 
henkilökohtaisiin ja ympäristöön liittyviin 
riskeihin.

Varhaiskasvatuksessa lapset 
ovat paikallaan 59 % ajastaan.

Aikuisväestö on 
liikkumatta 80 % 
valveillaoloajastaan.

LIIKKUMATTOMUUDEN KUSTANNUKSIA SUOMESSA (vuonna 2007)
Esim.
Diabeteksen sairaanhoito maksaa 1 304 milj. euroa
Kaatumisvammojen akuuttihoito maksoi vuonna 2000 39 milj. euroa
Lonkkamurtumia sattuu yli 65-vuotiaille 7 500 kpl vuodessa
Yhden murtuman akuuttihoito maksaa noin 20 000 €
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3  LAHDEN KAUPUNGIN 
 TOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITTEET

Lahtelaisten liikunta-aktiivisuus on samalla tasolla kuin koko maassa 
keskimäärin, mutta sairauksien ehkäisy ja hyvinvoinnin lisäämisen nä-
kökulmasta liikkumisen merkitystä tulee edelleen korostaa. Lahti on jo 

maailmalla tunnettu urheilukaupunki. Nyt Lahdesta tulee luoda entistä in-
nostavampi ulkoilu- ja liikuntakaupunki kaikenikäisille ja tasoisille liikkujille.  
 
Lahden kaupungin terveysliikunnan toimenpideohjelman linjaukset tavoittei-
neen ja toimenpide-ehdotuksineen on koottu työryhmätyöskentelyn tuotok-
sena. Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset pohjautuvat jo olemassa oleviin 
hyviin käytäntöihin, uusiin ideoihin sekä valtion tekemään terveyttä ja hyvin-
vointia edistäviin nostoihin. Lahden kaupungin terveysliikunnan toimenpide-
ohjelman päälinjaukset ovat: arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa, 
liikunnan lisääminen kaikissa ikäryhmissä ja liikunnan aseman vahvistami-
nen yhteistyöllä. Näillä kolmella päälinjauksella yritetään vaikuttaa lahte-
laisten päättäjien ja asukkaiden asenteisiin sekä korostaa omaa vastuuta 
aktiivisen arjen valinnoissa.
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4 LINJAUS 1.
 Liikumme läpi elämän – 
 Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa

Linjauksessa kaksi ikäjakaumat ovat määritelty seuraavasti: las-
ten ja nuorten osiossa käsitellään 0–18-vuotiaiden liikuntaa. 
Aikuinen on vastuussa omasta elämästään otsikon alla tarkastel-
laan 18–64-vuotiaita ja ikäihmisten liikunta osiossa yli 65-vuotiai-
den terveysliikuntaa.

Viime vuosikymmeninä istuva elämäntapa on yleistynyt kaikissa länsimaissa. Fyysiseen 
passiivisuuteen sosiaalistuminen alkaa jo varhaisessa lapsuudessa. Viimeaikaiset 
tutkimukset ovat osoittaneet liiallisen istumisen olevan itsenäinen, liikunnanharras-

tamisesta riippumaton terveyden riskitekijä. Suomalaiset kaikissa ikäryhmissä istuvat liian 
paljon. Arvioiden mukaan keskivertoaikuinen viettää 50–70 prosenttia ajastaan istuen. Nai-
set istuvat keskimäärin 6 tuntia 40 minuuttia ja miehet 7 tuntia 20 minuuttia vuorokaudes-
sa. Vähintään kuusi tuntia päivässä istuu naisista 46 prosenttia ja miehistä 51 prosenttia. 
Suomessa istumisen vaikutuksia on tutkittu vielä varsin vähän.

Terveysliikunnan toimenpideohjelma käsitellään sivistystoimialan, 
sosiaali- ja terveystoimialan sekä teknisen ja ympäristötoimialan 
johtoryhmissä. Tavoitteena on mahdollisimman laaja lautakun-
takäsittely ja kaupunginhallituksen hyväksyminen. Linjausten 
toteutumista seurataan vuosittain sovittujen indikaattoreiden ja 
tavoitteiden saavuttamisen pohjalta. Jokainen toimiala seuraa 
oman alueensa tavoitteita. Terveysliikunta tulee huomioida kau-
pungin jokaisen yksikön suunnittelussa ja toiminnassa.
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Keho ilmoittaa liiasta 
istumisesta yleensä 
kipuna.

Istumisen kokonaisaika vuorokaudessa

Ryhmä 1: 
4 tuntia

Ryhmä 2: 
4–8 tuntia

Ryhmä 3: 
8–11 tuntia

Ryhmä 4: 
yli 11 tuntia

Kuoleman riski kasvoi keskimäärin 11 % siirryttäessä seuraavaan ryhmään

* Laadullinen ruutuaika voi olla mm. liikuntaan kannustavaa, tiedon hakua koulutehtäviin ja harrastusta varten sekä 
opetusohjelmien ja sovellusten käyttöä.

Tuoreessa Leicesterin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa ha-
vaittiin, että liiallinen istuminen kaksinkertaisti riskiä altistua 
sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen. Lisäksi 
tuki- ja liikuntaelinsairaudet lisääntyivät ja riski ylipainoon kasvoi. 
Runsaan istumisen on myös todettu olevan kuolemia aiheuttava 
riskitekijä. Pitkäaikaisesta ja jatkuvasta istumisesta tekee vaa-
rallisen elimistön vetäytyminen lepotilaan, jolloin lihakset eivät 
työskentele, aineenvaihdunta hidastuu, ja kehon energiankulutus 
vähenee olennaisesti. Myös erilaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet 
johtuvat usein liiallisesta istumisesta. Kelan korvaamista sairaus-
poissaoloista kolmannes aiheutuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista. 
Varhaiseläkkeelle jäävistä jää tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia 
vajaa kolmannes väestöstämme.

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa tehdyissä tutkimuksis-
sa on tutkittu kuoleman riskin yhteyttä istumiseen, riippumatta 
harrastetun liikunnan määrästä. Pelkkä runsas istuminen aihe-
uttaa terveyshaittoja, jotka eivät ole kompensoitavissa liikunnan 
harrastamisella. Terveysriskin vähentämisessä olennaista ei siis 
ole liikunnan lisääminen, vaan istumisen vähentäminen. Austra-
lialaistutkimuksessa on käsitelty istumisen kokonaisajan yhteyttä 
kuolleisuuteen. Kuoleman riski kasvoi keskimäärin 11 prosenttia 
aina siirryttäessä seuraavaan enemmän päivässä istuvaan ryh-
mään. Toisessa australialaistutkimuksessa on todettu, että tele-
vision katselu vaikuttaa merkittävästi ihmisen elämän pituuteen. 
Keskimääräinen elinikä eroaa lähes viidellä vuodella.

4.1 Suositukset ja toimenpiteet
Suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan asennemuutosta. UKK-
Instituutti suosittelee, että kaikissa ikäryhmissä tulee tiedostaa 
istumisen haitat ja vähäisenkin liikkumisen hyödyt. Yhteiskunnan 
tulee kannustaa liikkumaan ja sallia fyysinen aktiivisuus aina kun 
se on mahdollista. Lasten vanhempien tulisi kannustaa lapsia liik-
kumaan ja vähentämään liiallista istumista, esimerkiksi perheen 
kanssa yhdessä liikkumalla. 

Tämän hetkinen arvio sopivasta 
istumismäärästä on kuudesta kah-
deksaan tuntia päivässä. Varsinai-
set istumissuositukset Suomesta 
vielä puuttuvat. Pitkiä, yli tunnin 
tai puolentoista tunnin pituisia is-
tumisjaksoja tulisi välttää ja rajoit-
taa nousemalla seisomaan. Istumiseen tulee kiinnittää huomiota 
varhaiskasvatuksessa, kouluissa, työpaikoilla, sairaaloiden ja hoi-
tolaitosten toimintatavoissa sekä ikääntyvien hoidossa. Arjen käy-
täntöihin tulisi juurruttaa istumista vähentäviä toimintatapoja 
esimerkiksi puhelimessa puhuminen seisten, portaiden käyttä-
minen, välitunti- ja taukoliikunta sekä fyysisesti aktiiviset elpymis-
tauot. Myös uudella tavalla toteutetut lasten askartelu-, piirtämis-, 
leikki- ja lauluhetket, koulujen oppitunnit sekä työpaikkojen koko-
ukset, tapaamiset ja seminaarit vähentävät päivittäisen istumisen 
määrää.

Istumasta seisomaan 
nousu lisää
energiankulutusta 13 %.

TAVOITE VASTUUTAHOT KEINOT JA MITTARIT

Alle kouluikäisten 
istuminen 
vähenee

•	 Sivistystoimiala/	
Varhaiskasvatuspalvelut, 
neuvolat, esiopetus

•	 tiedon	jakaminen	laadullisesta*	ruutuajasta
•	 arkiaktiivisuus
•	 toiminnalliset	menetelmät

•	 Tekninen	ja	
 ympäristötoimiala

•	 innostava	ja	aktiivinen	toimintaympäristö
•	 turvallinen	kaupunkiympäristö	ulkoleikkeihin

Alakouluikäisten 
lasten keskimääräinen 
istumisaika vähenee 

nykyisestä 
6,2 tunnista 

5,5 tuntiin/päivä 
(valtakunnalliset 

suositukset)

•	 Sivistystoimiala/
 Perusopetuspalvelut, 
 Nuorisopalvelut

•	 toiminnalliset	opetusmenetelmät
•	 tiedon	jakaminen	istumisen	haitoista	
•	 oppitunneilla	yhtäjaksoisen	istumisen	vähentäminen	
•	 kännykällä	pelaamisen	rajoittaminen
•	 tiedon	jakaminen	laadullisesta*	ruutuajasta

•	 Sivistystoimiala/
 Nuorisopalvelut

•	 kännykällä	pelaamisen	rajoittaminen
•	 toiminnalliset	iltapäiväkerhot

Nuorten ruutuaika 
(istuminen)

vähenee 
alle 4 tuntiin 

päivässä 
(valtakunnalliset 

suositukset)

•	 Sivistystoimiala/
 Perusopetuspalvelut, 
 Nuorisopalvelut

•	 kännykällä	pelaamisen	rajoittaminen
•	 tiedon	jakaminen	laadullisesta*	ruutuajasta
•	 erilaisten	teknologiasovellusten	hyödyntäminen	liikunnan	aktivoinnissa
•	 Mittari:	kouluterveyskysely	ruutuajasta	
 (8 ja 9-luokkalaisten, lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten 
 1–2 vuoden opiskelijoille)

•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut

•	 tiedon	välitys	istumisen	vähentämisestä	ja	toimintatapojen	muutoksesta

Aikuisväestön 
keskimääräinen 

istumisaika vähenee 
nykyisestä 

noin 7,5 tunnista 
6 tuntiin/päivä. 
(valtakunnalliset 

suositukset)

•	 Konsernipalvelut •	 kaupungin	työntekijät	esimerkkeinä	esim.	haastekampanjat
•	 työkulttuurin	muutos
•	 tiedottaminen

•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut, 
 Wellamo-opisto, 

Kirjasto- ja tietopalvelut

•	 tiedottaminen	
•	 toimintakulttuurin	muutos

14
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5 LINJAUS 2. 
 Liikunnan lisääminen kaikissa ikäryhmissä

Lasten ja nuorten urheilun ja liikunnan harrastamisen määrä on kasvanut edel-
lisistä vuosikymmenistä, mutta lapset ovat silti huonokuntoisempia ja liha-
vampia kuin aikaisemmin. Tähän syynä on arkipäivien fyysisen aktiivisuuden, 

ulkoilun ja perinteisten pihaleikkien vähentyminen. Liikunnalla on oikein toteutettu-
na runsaasti mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
 
Yhteiskunnan muuttumisen myötä työ- ja arkiliikunnan tiedetään vähentyneen. Nuor-
ten miesten kestävyyskunto on heikentynyt 1970-luvun lopulta lähtien, mutta suunta 
näyttää nyt tasaantuneen. Terveysliikunta on keskeinen tekijä työ- ja toimintakyvyn 
sekä hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja lisääjänä. Liikunta vaikuttaa edullisesti painonhallin-
taan, mielialaan sekä unen laatuun, ja se voi vähentää masennus- ja jännitysoireita. 
Eniten näyttöä liikkumattomuuden riskeistä on sydän- ja verisuonitautien kohdalla. 
Vahva näyttö on myös liikunnan ehkäisevästä vaikutuksesta tyypin 2 diabetekseen.  
 
Tärkeää on rohkaista ikääntyneitä huolehtimaan fyysisestä kunnostaan läpi koko 
elämän. Riittävän hyvä fyysinen toimintakyky on arkipärjäämisen edellytys. Liik-
kumisrajoitukset säätelevät iäkkään henkilön osallistumisen mahdollisuuksia ja 
heikentävät elämänlaatua. Liikkumaton elämäntapa on noussut yhdeksi maail-
manlaajuiseksi terveydelliseksi uhkaksi.
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5.1 Lasten ja nuorten liikunta 

Liikuntakasvatuksen tärkein tavoite Suomessa on antaa eväät 
liikunnalliselle elintavalle. Kolmen vuoden ikä näyttäisi olevan 
merkittävä varhaislapsuuden ajankohta, jolloin tapa olla ja elää 
alkaa asettua uomiinsa.  Suomessa tehtyjen useiden tutkimusten 
tulosten mukaan on aika luopua siitä harhakuvitelmasta, jonka 
mukaan ”lapset liikkuvat aina”. Yhdenkään tutkimuksen mukaan 
kolmevuotiaat eivät liiku riittävästi normaalin kasvun ja kehityksen 
turvaamiseksi. Tutkimusten mukaan kolmevuotiaiden lasten fyysi-
nen aktiivisuus päiväkodissa oli erittäin kevyttä. Iän myötä liikunta 
päiväkodissa vähenee, mutta liikunta kotona arkisin ja viikonlop-
puisin lisääntyy neljän vuoden iästä alkaen.

Koulunkäynnin aloittaminen on tärkeä vaihe lapsen elämäs-
sä. Tämä vaihe näkyy myös fyysisen aktiivisuuden määrässä. 
7–8-vuotiailla lapsilla kokonaisaktiivisuuden määrän lisäänty-
minen näyttää pysähtyvän ja kääntyvän vähitellen laskuun. Eka-
luokkalaisille teetetyn tutkimuksen mukaan liian vähäinen yöuni 
(vähemmän kuin 10 tuntia yössä) on yhteydessä vähäiseen liikku-
miseen, liialliseen istumiseen, epäterveelliseen ravitsemukseen, 
huonoon verenkiertoelimistön kuntoon ja lisääntyneeseen kehon 
rasvapitoisuuden määrään. 

Suomessa melkein kaikki alakoulun oppilaat viettävät välitunnit 
ulkona, mutta yläkoulun oppilaista vain neljännes. Myös osal-
listuminen liikuntaleikkeihin tai -peleihin välitunneilla vähenee 
merkittävästi siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. Lähes puolet 
kouluista kannustaa oppilaitaan kulkemaan koulumatkat pyöräl-
lä tai kävellen. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Liikku-
va koulu -ohjelma on lisännyt fyysistä aktiivisuutta koulupäivien 
aikana. Ohjelmassa oli mukana lukuvuodella 2013–2014 noin 
viidesosa Suomen peruskouluista. Lahdessa Liikkuva kerho- ja il-
tapäivätoimintaa sekä välituntiliikuntaa on kaikilla kouluilla.

Lapset omaksuvat liikunnallisen elämäntavan jo varhain. Kym-
menien vuosien tutkimusten mukaan aktiivisesti, kävellen tai 
pyöräillen koulumatkansa kulkevat lapset ja nuoret ovat fyysises-
ti aktiivisia myös aikuisena. Koulumatkojen kulkeminen kävellen 

tai pyörällä sekä liikuntaharrastusten väheneminen on suurinta 
12–15 vuoden ikäisillä. Tutkimuksessa selvisi, että pojat harras-
tavat liikuntaa enemmän kuin tytöt nuoruudessa ja nuorena aikui-
sena.	Suomalaisista	3–18-vuotiaista	 lapsista	 ja	nuorista	30−55	
prosenttia osallistuu urheiluseuratoimintaan, mutta kuitenkin vain 
kolmannes nuorista jatkaa seuraharrastustaan myöhäiseen mur-
rosikään saakka. Iän myötä erot tasoittuivat. Kouluiässä liikkumi-
nen ennusti aktiivista liikuntaa aikuisena. Mitä vanhemmaksi lapsi 
kasvaa, sitä haastavampaa on omaksua fyysisesti aktiivinen elä-
mäntapa. Joka kolmas lapsi ja nuori liikkuu omatoimisesti koulu-
ajan ja urheiluseuratoiminnan ulkopuolella vähintään neljä kertaa 
viikossa ja suurin osa lapsista vähintään kerran viikossa.

Yhteenveto Suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edis-
tämisestä (taulukko 2) eri yhteyksissä. Katsauksessa arvioitiin 
lasten ja nuorten liikunnan yhdeksän osa-aluetta (A= paras… F= 
heikoin). Kirjain A tarkoittaa, että suositus toteutuu lähes täydel-
lisesti (81–100 %) ja kirjain F, että suositus toteutuu korkeintaan 
viidesosalla lapsista ja nuorista (0–20 %)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskysely (taulukko 
3) tuottaa tietoa muun muassa koetusta terveydestä ja terveystot-
tumuksista. Kyselyyn vastasivat lahtelaiset peruskoulujen 8. ja 9. 
luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. 
ja 2. vuoden opiskelijat.

A 81-100 % B 61-80 % C 41-60 % D 21-40 % F 0-20 %

Kirjainten ja värikoodien selitys: (löytyy taulukoiden otsikosta)

1. Fyysinen kokonaisaktiivisuus                                                    D

2. Organisoitu liikunta ja urheilu C

3. Omatoiminen liikunta D

4. Koulumatkat B

5. Istuminen ja ruutuaika D

6. Perhe ja kaverit liikuttajina C

7. Koulu liikuttajana B

8. Kuntatason päätöksenteko ja rakennettu ympäristö B  

9. Valtakunnan tason toimenpiteet liikunnan edistämiseksi   B

Luokka-aste
Kokee terveydentilansa 

keskinkertaiseksi tai 
huonoksi

Nuorella on 
painoindeksin (BMI) 

mukaan ylipainoa

Harrastaa hengästyttävää 
liikuntaa vapaa-ajalla 
korkeintaan 1 h/vko

Ruutuaika 
arkipäivisin 4 tuntia 

tai enemmän

peruskoulun 8. ja 9. luokat 15 % 14 % 30 % 25 %

lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat 15 % 12 % 29 % 21 %

ammatillisen oppilaitoksen
1. ja 2. vuoden opiskelijat

- - 49 % 29 %

Vuonna 2012 teetetyn palvelutyytyväisyyskyselyn mukaan nuorten 
harrastustoimintaa piti lahtelaisista vastaajista 39 prosenttia hy-
vin hoidettuna ja 45 prosenttia ei osannut sanoa omaa mielipidet-
tänsä. Tyytyväisten osuus oli vertailuryhmään nähden keskitasolla.

* Soini ym. 2012
** Tammelin ym. 2013 (in press)

Kohtuullisesti rasittavan fyysisen aktiivisuuden 
määrä eri ikäluokissa (keskiarvo)

Taulukko 3. Lahden kaupungin teettämän kouluterveyskyselyn (2013) tuloksia.

Taulukko 2. Suomalaisten lasten ja nuorten liikunnan eri osa-alueet vuon-
na 2014.
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5.1.1 Median maailma
Suomalaisessa tutkimuksessa on selvitetty 5. ja 6. luokan oppilai-
den fyysisen aktiivisuuden ja ruutuajan yhteyttä koulumenestyk-
seen. Tutkimuksen mukaan toistuva ja nopeatempoinen liikunta 
vaikuttaa positiivisesti koulumenestykseen. Parhaiten koulussa 
menestyivät oppilaat, jotka liikkuivat viitenä tai kuutena päivänä 
viikossa. Oppilaat, jotka olivat ruudun äärellä yli viisi tuntia päiväs-
sä, saivat heikoimmat kouluarvosanat. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusien suositusten mukaan 
on hyvä, että lapsi pääsee nauttimaan monipuolisesti media-
kulttuurista: muun muassa saduista, musiikista, teatterista, ku-
vaohjelmista ja digitaalisista peleistä. Lapsen varttuessa hänen 
elämäänsä tulee vähitellen mukaan erilaisia median muotoja ja 
käyttötapoja, jolloin perheen tulee pohtia omaa median käyttöän-
sä ja missä määrin sekä millaisia medioita lapselle tarjotaan käy-
tettäväksi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan pieni vauva 
ei tarvitse mediaa lainkaan, jotta varhainen vuorovaikutussuhde 
kehittyy. Isommilla ruutuajan suositus on korkeintaan kaksi tuntia 
päivässä.

Tutkimusten mukaan tulisi ruutuajan aikamääreen sijaan kiinnit-
tää huomiota sen laatuun. Oikein suunnattu teknologia voi omal-
ta osaltaan innostaa lapsia ja nuoria liikkumaan. Parhaimmillaan 
koulussa tapahtuva liikkuminen siirtyy myös vapaa-ajan harras-
tukseksi. Lasten ja nuorten kiinnostuksesta teknologiaan kannat-
taa ottaa hyöty irti.

5.1.2 Suositukset ja toimenpiteet 

Lapsille ja nuorille on laadittu terveysliikunnan näkökulmasta fyysi-
sen aktiivisuuden liikuntasuositukset. Siinä iältään 0–6-vuotiaille 
lapsille annetaan ohjeita liikkumisen kokonaismäärästä, laadusta, 
ympäristöstä sekä liikunnan välineistöstä. Alle kouluikäisten las-
ten tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä reippaasti.

Kansainväliset liikuntasuositukset kehottavat yli viisivuotiaiden 
lasten liikuntamääräksi vähintään yksi tunti päivässä intensitee-
tiltään keskiraskasta tai raskasta liikuntaa. Raskaan ja keskiras-

kaan fyysisen aktiivisuuden lisäksi tulisi liikunnan sisältää myös 
fyysiseltä aktiivisuudeltaan kevyitä motorisia perustaitoja tukevia 
harjoituksia.

Kouluikäisille 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille on laadittu liikunta-
suositukset, joissa tarkastellaan liikunnan määrää, laatua, toteutta-
mistapoja sekä myös liikkumattomuutta ja paikallaanolon määrää. 
Kouluikäisille suunnatun fyysisen aktiivisuuden suosituksen mu-
kaan 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten tulisi liikkua monipuolisesti 
joka päivä vähintään 1–2 tuntia, jotta useimpia liikkumattomuuden 
terveyshaittoja voidaan ehkäistä ja vähentää. Liikunta on tärkeää 
koululaisten jaksamisen, oppimisen ja keskittymiskyvyn kannalta. 
Uuden tutkimuksen mukaan liikunnan lisääminen koulupäivään, 
etenkin nuoren itsensä osallistuessa, tuo työrauhaa oppitunneille. 

Liikunnalliseen elämäntapaan opitaan niin varhaiskasvatuksessa 
kuin kotonakin. Omatoimista liikuntaa tulisi lisätä kaikissa lasten ja 
nuorten ikäryhmissä. Päiväkotien ja koulujen pihat pitäisi suunni-
tella siten, että ne entistä paremmin mahdollistaisivat liikkumisen 
sekä koulupäivän aikana että vapaa-ajalla. Lasten vanhemmille 
tulisi tiedottaa lähiliikuntapaikkojen tarjoamista mahdollisuuksista 
lasten omatoimiseen liikkumiseen. Lapsena opittu elämäntapa on 
melko pysyvää. Tulisi kiinnittää huomiota, miten päiväkodeissa voi-
taisiin hyödyntää eri vuodenajat paremmin ja mahdollistaa lapsille 
fyysisen aktiivisuuden kannustavat olosuhteet ympäri vuoden.

Liikunta- ja urheiluseuratoiminta kaipaa myös muutoksia. Seuro-
jen tulisi suunnata toimintaansa myös niille, jotka eivät vielä ole 
mukana urheiluseuratoiminnassa. Liikunnan harrastaminen urhei-
luseurassa loppuu usein murrosiässä. Seurojen tulisi kehittää vä-
hemmän kilpailullisia harrastusmahdollisuuksia niille nuorille, jotka 
haluavat jatkaa liikuntaa harrastustyyppisenä toimintana. Seurojen 
ja valmentajien tulisi kannustaa nuoria liikkumaan myös urheiluseu-
ratoiminnan ulkopuolella. Lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan 
kustannukset tulisi pitää kohtuullisina. 

Varhaiskasvatuksen liikunnan 
suositukset alle kouluikäisille

Määrä: Lapsi tarvitsee joka päivä vähin-
tään kaksi tuntia reipasta liikuntaa.
Laatu: Lapsen tulee saada päivittäin harjoi-
tella motorisia perustaitoja monipuolisesti 
eri ympäristöissä.

Fyysisen aktiivisuuden 
perussuositus kouluikäisille
Kaikkien 7–18 vuotiaiden tulee liikkua vä-
hintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti 
ikään sopivalla tavalla. Lisäksi yli kahden 
tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. 
Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla 
korkeintaan kaksi tuntia päivässä. 

Lahden kaupungin perusopetuksessa 5. ja 8. vuosiluokkien oppi-
laille otetaan käyttöön Move! -fyysisen toimintakyvyn mittaukset (lii-
te 2). Mittausten tarkoitus on kannustaa omatoimiseen fyysisestä 
toimintakyvystä huolehtimiseen. Kaupunkimaisen nuorisotyön ke-
hittämisverkosto (Kanuuna) käynnistää Lahden kaupungin Nuoriso-
palveluissa +16-vuotiaiden toimintaan kehittämishankkeen vuosille 
2015–2016, joka pitää sisällään myös nuorten liikuntatottumuk-
sien ja liikuntamahdollisuuksien edistämistä. Kanuunaverkosto 
on Suomen 27 suurimman kunnan nuorisotoimien kehittämisver-
kosto. Verkoston tarkoituksena on luoda ja ylläpitää edellytyksiä 
kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämiselle kunnissa ja kuntien 
yhteistyönä.
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          TAVOITE VASTUUTAHOT KEINOT JA MITTARIT

Varhaiskasva- 
tuksessa ja 

esiopetuksessa 
olevien 
lasten 

paikallaan 
olo vähenee

•	 Sivistystoimiala/
 Varhaiskasvatuspalvelut 
 ja esiopetus

•	 muokataan	oppimisympäristöä	liikuntaan	suosivaksi
•	 jaetaan	tietoa	liikuntamahdollisuuksista
•	 omatoimiseen	liikuntaan	kannustaminen
•	 lähimetsät	käyttöön	Mittari:	käyttökerrat
•	 Mittari:	kehonkaavion	mittaristo

•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut

•	 jaetaan	tietoa	liikuntamahdollisuuksista
•	 liikuntapaikkojen	hoito	ja	kunnossapito
•	 Mittari:	palvelutyytyväisyyskysely	liikuntapaikkojen	kunnossapidosta

•	 Sosiaali-	ja	terveystoimiala/	
 Terveyskioski, lähiklinikat,
 pääterveysasema

•	 liikunnan	mahdollisuuksista	tiedottaminen	ja	jatko-ohjaus
•	 omatoimiseen	liikuntaan	ohjaaminen	ja	kannustaminen
•	 lasten	vanhemmille	tietoa	liikunnan	hyödyistä		

•	 Tilakeskus •	 toimintatavan	ja	ympäristön	muutos	liikunnallisemmaksi	
 (eri vuoden aikojen hyödyntäminen ympäri vuoden)

•	 Tekninen	ja	
 ympäristötoimiala

•	 viher-	ja	leikkialueiden	määrä	ja	kunnossapito
•	 lähivirkistysalueita	koskevan	tiedon	ylläpito,	ko.	kaupunkimetsien	
 lapsiystävällinen hoito
•	 Mittari:	viher-	ja	leikkialueiden	saavutettavuus	kotoa,	
 metsien saavutettavuus kävellen päiväkodeista

Alakouluikäisten 
oppilaiden 

liikkuminen lisääntyy

•	 Sivistystoimiala/
 Koulutoimi

•	 tiedottaminen	liikunnan	hyödyistä
•	 oppiaineiden	sisältö
•	 omatoimiseen	liikuntaan	kannustaminen
•	 Move!-testit	kaikkiin	kouluihin

•	 Sosiaali-	ja	
 terveystoimiala/ 
 Terveyskioski, lähiklinikat, 
 pääterveysasema

•	 liikunnan	mahdollisuuksista	tiedottaminen	ja	jatko-ohjaus	
•	 omatoimiseen	liikuntaan	ohjaaminen	ja	kannustaminen
•	 lasten	vanhemmille	tietoa	liikunnan	hyödyistä	

•	 Tekninen	ja	
 ympäristötoimiala

•	 viher-	ja	leikkialueiden	määrä	ja	kunnossapito	
•	 kaupunkiympäristö	ja	palveluverkko	mahdollistavat	lasten	itsenäisen	
 kulkemisen kouluun ja harrastuksiin kävellen tai pyörällä
•	 Mittari:	koulujen	pihojen	ja	leikkialueiden	saavutettavuus	kotoa

•	 Tilakeskus •	 toimintatavan	ja	ympäristön	muutos	liikunnallisemmaksi
 (eri vuoden aikojen hyödyntäminen ympäri vuoden)

•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut

•	 jaetaan	tietoa	liikuntamahdollisuuksista	
•	 liikuntapaikkojen	hoito	ja	kunnossapito
•	 Mittari:	kysely	liikuntapaikkojen	kunnossapidosta

          TAVOITE VASTUUTAHOT KEINOT JA MITTARIT

Yläkoululaisten 
ja lukiolaisten 

vapaa-ajan 
liikunnan 

harrastaminen 
lisääntyy

•	 Sivistystoimiala/
 Koulutoimi

•	 jaetaan	tietoa	liikuntamahdollisuuksista	
•	 omatoimiseen	liikuntaan	kannustaminen	
•	 Move!-testit	kaikkiin	kouluihin
•	 Mittari:	kouluterveyskysely
•	 Mittari:	koulujen	ja	liikuntapaikkojen	saavutettavuus	kotoa

•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut

•	 seurojen	tiedottaminen,	liikuntavuorojen	jakaminen
•	 Lahti	Liikkuu	-sivuston	LIIKU-linkkiä	markkinoidaan	aktiivisesti
•	 Mittari:	LIIKU-linkki	-sivustolla	käynnit	ja	yhteydenotot

•	 Sosiaali-	ja	
 terveystoimiala/ 
 Terveyskioski, lähiklinikat, 
 pääterveysasema

•	 liikunnan	mahdollisuuksista	tiedottaminen	ja	jatko-ohjaus	
•	 omatoimiseen	liikuntaan	ohjaaminen	ja	kannustaminen
•	 lasten	vanhemmille	tietoa	liikunnan	hyödyistä		

•	 Tekninen	ja	
 ympäristötoimiala

•	 kaupunkiympäristön	suunnittelussa	huomioidaan	nuorten	itsenäinen	
 kulkeminen harrastuksiinsa kävellen tai pyörällä

Ammatillisen 
oppilaitoksen 
opiskelijoiden 

vapaa-ajan 
liikunnan 

harrastaminen 
lisääntyy

•	 Ammatilliset	
 oppilaitokset

•	 jaetaan	tietoa	liikuntamahdollisuuksista
•	 omatoimiseen	liikuntaan	kannustaminen
•	 Mittari:	kouluterveyskysely

•	 Sosiaali-	ja	
 terveystoimiala/ 
 Terveyskioski, lähiklinikat,
 pääterveysasema

•	 liikunnan	mahdollisuuksista	tiedottaminen	ja	jatko-ohjaus	
•	 omatoimiseen	liikuntaan	ohjaaminen	ja	kannustaminen

•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut

•	 Lahti	Liikkuu	-sivuston	LIIKU-linkkiä	markkinoidaan	aktiivisesti
•	 Mittari:	LIIKU-linkki	-sivustolla	käynnit	ja	yhteydenotot

Lasten ja nuorten 
liikunnan 

koordinoinnin 
järjestäminen

•	 Sivistystomiala/
 Liikuntapalvelut, 
 Nuorisopalvelut,  
 Varhaiskasvatus, 
 Koulutoimi
•	 Sosiaali-	ja	
 terveystoimiala/ 
 neuvolat, kuntoutus,  
 Terveyskioski
•	 Tekninen	ja	
 ympäristötoimiala

•	 Lasten	ja	nuorten	liikunnan	työryhmä	yhteistyössä	järjestöjen	kanssa
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5.2 Aikuinen on vastuussa omasta 
elämästään
Tutkimusten mukaan suomalaisista työikäisistä 13 prosenttia liik-
kuu terveysliikunnan suositusten mukaisesti. Kestävyysliikunnan 
osalta viikoittaisen minimimäärän saavuttaa yli kolmasosa, kun 
taas alle 10 prosenttia harjoittaa lihaskuntoaan tarpeeksi. Noin 
kuudennes työikäisistä ei liiku juuri lainkaan. (Taulukko  4).

Suomessa liikuntaharrastusten määrässä sukupuolierot ovat 
pienet tai olemattomat verrattuna moneen muuhun maahan. 
Liikunnan pysyvyys on naisilla heikompaa kuin miehillä kaikissa 
elämän vaiheissa. Tähän vaikuttavat elämän muutokset, esimer-
kiksi naimisiinmeno ja pienet lapset. Miesten liikuntaan pari-
suhde ei vaikuta missään vaiheessa. Aikuisiässä ja keski-ikää 
lähestyttäessä liikunnallinen elämäntapa alkaa vakiintua. Työ-
matkaliikunta on iso osa fyysistä aktiivisuutta. Työmatkaliikun-

Taulukko 5. Suomalaisten fyysinen aktiivisuus. Eri fyysisten aktiivisuuden osuudet naisilla ja miehillä vuosina 
1972–2007.

nassa naiset ovat hieman miehiä aktiivisempia. Vuosikymmenten 
tutkimus osoittaa, että aktiivisesti työmatkansa liikkuvien koko-
naisaktiviteetti oli selvästi suurempi kuin ajoneuvolla kulkevien 
kokonaisaktiivisuus.

Maamme liikuntakulttuuri on muuttunut liikkumisympäristön osal-
ta viime vuosikymmeninä. Aiemmin liikuttiin paljon ulkona, mutta 
nykyään liikuntaa harrastetaan varta vasten liikuntaan suunni-
telluissa sisäliikuntapaikoissa. Suomessa on noin 32 000 liikun-
tapaikkaa, jotka ovat pääosin (noin 75 %) kuntien omistamia ja 
hoitamia. Lahden kaupungin Liikuntapalveluiden hallinnassa tai 
veloituksen piirissä liikuntapaikkoja on noin 150 (laskutavasta 
riippuen) ja käyntikertoja vuodessa kertyy 2,3 miljoonaa.

Vuonna 2012 Lahdessa teetetyn palvelutyytyväisyyskyselyn mu-
kaan urheilu- ja pelikenttiä piti lahtelaisista vastaajista 68 pro-
senttia hyvin hoidettuna ja 22 prosenttia ei osannut sanoa tästä 
asiasta mitään. Tyytyväisyystaso on Lahdessa vertailuryhmään 
nähden keskitasolla. Sisäliikuntatilojen osalta 44 prosenttia piti 
hyvin hoidettuina ja 39 prosenttia ei osannut sanoa tähän ky-

Taulukko 4. 15–64-vuotiaiden suomalaisten terveysliikunnan harrastaminen (2013).

symykseen mitään. Lahtelaisista vastaajista 72 prosenttia piti 
uimahalleja ja 69 prosenttia uimarantoja sekä maauimalaa hy-
vin hoidettuina. Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti lahtelaisista 
vastaajista 83 prosenttia hyvin hoidettuina. Tyytyväisten osuus 
oli Lahdessa vertailuryhmän korkein. 77 prosenttia vastaajista 
piti ulkoilualueita ja puistoja hyvin hoidettuina. 74 prosenttia piti 
liikenneoloja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta hyvin 
hoidettuina.

Suomessa kävely- ja pyörätiet lisääntyvät jatkuvasti, mutta kävel-
len tai pyörällä työmatkansa kulkevien osuus on vähentynyt vuosi-
kymmenten aikana. Lahdessa vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen 
mukaan henkilöautolla liikkumisen jälkeen kuljettiin kävellen 
ja pyöräilleen eniten ostosmatkoja. Toiseksi eniten käveltiin tai 
pyöräiltiin töihin ja kouluun sekä harrastuksiin. Työmatkat olivat 
keskimäärin kuusi kilometriä pitkiä ja niistä 13 prosenttia tehtiin 
kävellen ja 14 prosenttia pyöräillen. Lahdessa kävellen ja pyöräil-
len tehtyjen matkojen kokonaisosuus oli 38 prosenttia, josta 25 
prosenttia kävellen ja 13 prosenttia pyöräillen. Noin 85 prosenttia 
lahtelaisista ei pyöräillyt lainkaan talvikaudella.

Työpaikkaliikuntaan 
sijoittaminen kannattaa: panostus 
tulee 1,5–5,5-kertaisena takaisin

Terveysliikunnan harrastaminen
Ei säännöllistä liikuntaa 

Vain verkkaista ja rauhallista 
kestävyysliikuntaa 

Reipasta ja rasittavaa 
kestävyysliikuntaa ja/tai 
lihaskuntoa, mutta ei riittävästi

Ainakin 2 pv/vko
lihaskuntoharjoittelua, ei 
tarpeeksi kestävyysliikuntaa

Suositustenmukaisesti 
kestävyysliikuntaa, ei 
tarpeeksi lihaskuntoa

Suositustenmukaisesti 
kestävyysliikuntaa ja 
lihaskuntoharjoittelua
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Terveysliikunnan suositus  
18–64-vuotiaille

Paranna kestävyyskuntoa  
liikkumalla useana päivänä  
viikossa yhteensä ainakin

2 t 30 min reippaasti 

tai
1 t 15 min rasittavasti. 

Lisäksi 
kohenna lihaskuntoa ja  
kehitä liikehallintaa  
ainakin 2 kertaa viikossa.

2009

1 t 15 min 
viikossa

Lihaskuntoa  
ja liikehallintaa  

raskaat koti- 
ja pihatyöt

marjastus
kalastus

metsästys

kävely
sauvakävely

vauhdikkaat
liikuntaleikit

pyöräily  
(alle 20 km/t)

Kestävyyskuntoa

LIIKUNTAPIIRAKKAViikoittainen

arki-, hyöty-  
ja työmatka-

liikunta

kuntopiiri 
kuntosali  

jumpat

venyttely  
tasapainoharjoittelu 

tanssi

pallopelit 
luistelu

sauva-, porras-  
ja ylämäkikävely 

kuntouinti 
vesijuoksu 

aerobic 

pyöräily  
juoksu 

maastohiihto  
maila- ja juoksu-

pallopelit

2 t 30 min 
viikossa

2 kertaa 
viikossa

reippaasti

rasittavasti

re
ip

pa
asti

Vuonna 2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alueellisen ter-
veyden ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) mukaan 20–54-vuotiaista 
lahtelaisista 52,4 prosenttia liikkui terveytensä kannalta riittävästi. 
Aikuisväestön terveysliikunta onkin Suomessa eurooppalaisittain 
runsasta. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen on lisääntynyt viimei-
sen 30 vuoden aikana, mutta arkiliikunnan määrä on vähentynyt. 

Suomalaisesta työikäisestä väestöstä joka viides on lihava ja jopa 
60 prosenttia ylipainoisia. Lihavuus on merkittävä riskitekijä mo-
nille pitkäaikaissairauksille kuten sydän- ja verisuonitaudeille, 
tyypin 2 diabetekselle ja tuki- ja liikuntaelinsairauksille. Lihavien 
osuus Suomessa on jatkuvasti kasvanut ja lihavuuden merkitys 
kansanterveysongelmana korostunut. Lihavuuden ehkäisy onkin 
kansanterveystyössä yhä keskeisempää ehkäistäessä kroonisten 
sairauksien syntyä. Vuonna 2013 lahtelaisista 20–54-vuotiasta oli 
lihavia (BMI >=30 kg/m2) 16,7 prosenttia. 

 
5.2.1 Liikuntateknologia
Viimeisten vuosien aikana teknologian käyttö on lisääntynyt myös 
liikunnan harrastamisessa. Teknologia antaa liikuntasuoritukses-
ta ja passiivisesta ajasta entistä tarkemman kuvan. Tutkimuksissa 
on saatu hyviä tuloksia tyypin 2 diabetesta sairastavien liikunta-
teknologian käytöstä omaehtoisen hoidon motivoinnin tukena. 
Myös lyhytaikaisia positiivisia vaikutuksia on havaittu muun mu-
assa fyysiseen aktiivisuuteen ja kehon koostumukseen. Tutkittua 
tietoa on vielä varsin vähän, mutta näyttäisi siltä, että tulevaisuu-
dessa liikuntateknologia tulee yleistymään ja lisää tutkittua tietoa 
saadaan lähivuosina.

Eniten tutkimuksia on tehty matkapuhelimien sovelluksista, muun 
muassa liikuntapäiväkirjoista ja -kyselyistä sekä tekstiviesteis-
tä. Älypuhelimien yleistyttyä myös ladattavien liikuntasovellusten 
määrät ovat nousseet. Suomessa 70 prosentilla työikäisistä oli 
vuonna 2013 älypuhelin. Älypuhelimen avulla voidaan korvata 
paperinen liikkumiskysely, paikantaa lähimmät liikuntapalvelut 
ja -paikat, saada tietoa liikunnasta sekä terveydestä, arvioida ja 
seurata omaa tai muiden liikkumista, jakaa siitä tietoa muille sekä 
testata omaa kuntoa. Tällä hetkellä älypuhelimien liikkumiseen 
liittyviä palveluita käyttävät eniten ne, jotka jo liikkuvat keskimää-
räistä enemmän. Teknologiaa on monenlaista ja se voi myös lisätä 
henkilöiden passiivista aikaa. 

5.2.2 Suositukset ja toimenpiteet
18–64-vuotiaille suositellaan UKK-instituutin liikuntapiirakan mu-
kaisesti kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa (esim. kävely) 2,5 
tuntia viikossa tai raskasta kestävyysliikuntaa (esim. juoksu) 75 
minuuttia viikossa sekä lisäksi kaksi kertaa viikossa lihaskuntoa 
ja liikehallintaa kehittävää harjoittelua.

Lahden kaupungin visio tukee kävelyn ja pyöräilyn voimakasta ke-
hittämistä. Tavoitteena on pyöräilyn kulkutapaosuuden merkittävä 
lisääminen, etenkin keskustan alueelle pyöräilyväylien toteuttami-
nen sekä jalkakäytävien ja pyöräteiden talvihoidon järjestäminen. 
Keskustassa ne alueet, joissa liikutaan pääasiassa kävellen, muu-
tetaan kävelyalueiksi. Pyöräily tapahtuu tällöin jalankulun ehdoil-
la. Keskustan läpi järjestetään omat pyöräreitit. 
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joutumista ja ennenaikaista kuolemaa. Iäkkäiden toimintakykyä 
voidaan kohentaa kiinnittämällä huomio paitsi sairauksien seu-
rauksien hoitoon ja ehkäisyyn, myös arjen toimintaympäristöön, 
aktiiviseen osallistumiseen ja osallisuuteen. 

Vuonna 2012 teetetyn Ikihyvä-tutkimuksen mukaan lahtelaisis-
ta 62–66-vuotiaista 44,9 prosenttia harrasti liikuntaa ja ulkoi-
lua joka päivä. 72–76-vuotiaista vastaava luku oli 54 prosenttia. 
72–76-vuotiaista lahtelaisista 76 prosenttia harrasti vapaa-ajal-
laan liikuntaa 30 minuuttia vähintään kaksi kertaa viikossa.

Kaatuminen voi merkitä 
iäkkäälle itsenäisen 
toimintakyvyn menetystä ja 
joutumista pysyvään laitoshoitoon.

             TAVOITTEET VASTUUTAHOT KEINOT JA MITTARIT

Vapaa-ajan liikunnan 
harrastamattomien 

osuus laskee

•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut

•	 LIIKU-linkkiä	markkinoidaan	aktiivisesti
•	 liikuntaneuvonta
•	 sosiaalisen	median	hyödyntäminen	viestinnässä
•	 Mittari:	LIIKU-linkki	-sivustolla	käynnit	ja	yhteydenotot
•	 Mittari:	ATH-kysely	(THL)
•	 Mittari:	Liikuntapaikkavuorojen	ja	uintikertojen	määrä

•	 Sivistystoimiala/
 Wellamo-opisto

•	 opintoneuvonta	
•	 toimiva	palveluketju
•	 Mittari:	uusien	asiakkaiden	prosentuaalinen	osuus	kasvaa

Työkyvyn ylläpitäminen 
ja edistäminen

•	 Tekninen	ja	
 ympäristötoimiala

•	 kävely-	ja	pyöräteiden	hyvä	kunto
•	 tiivis	kaupunkirakenne	mahdollistaa	työ-	ja	asiointimatkat	
 kävellen ja pyörällä
•	 kävely-	ja	pyöräteiden	verkoston	yhtenäisyys

•	 Sosiaali-	ja	
 terveystoimiala/ 
 Terveyskioski, lähiklinikat, 
 pääterveysasema

•	 liikuntaneuvonta	ja	-ohjaus

•	 Konsernipalvelut/
 Työhyvinvointi

•	 tiedottaminen	liikunnan	hyödyistä	ja	mahdollisuuksista

•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut

•	 liikuntateknologian	hyödyntäminen
•	 tiedottaminen	organisaatioiden	toimintakulttuurien	liikunnallistamisesta

Pyöräilyn kulkutapaosuus 
nousee 13 prosentista 

20 prosenttiin, mikä tarkoittaa 
Lahdessa 20 000 lisämatkaa 

vuorokaudessa. Kävelyn ja 
pyöräilyn määrä nousee 10 %

•	 Tekninen	ja	
 ympäristötoimiala

•	 kävely-	ja	pyöräteiden	hyvä	kunto
•	 toteutetaan	pyöräilyn	laatukäytävät
•	 parannetaan	erityisesti	keskustan	pyöräilyverkkoa
•	 pyörätieverkoston	kartoituksen	päivitys	ja	pyöräilyn	navigaattorin	
 luominen
•	 Mittari:	teiden	määrät	(pyöräteitä	400	km,	tavoite	440	km.	
 Kävelyteitä 140 km, tavoite 154 km)

•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut

•	 pyörätiekarttojen	jako

Omatoimiseen liikuntaan 
kannustaminen

•	 Sosiaali-	ja	terveystoimi-	 	
 ala/Hyvinvointipalvelut, 
 Terveyskioski, lähiklinikat, 
 pääterveysasema, 
 kuntoutus, Työvoiman 
 palvelukeskus Lyhty, 
•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut

•	 liikunnan	ottaminen	puheeksi	asiakasneuvonnassa
•	 liikuntaneuvonta

5.3 Ikäihmisten liikunta
Uusien tutkimusten mukaan vain muutama prosentti eläkeläisistä 
liikkuu kestävyys- ja lihaskuntosuositusten mukaisesti. Liikkumat-
tomuus on terveydelle haitallista. Terveys 2011 -tutkimuksessa 
todettiin, että pitkäaikaissairaudet (sydän- ja verisuonitaudit, tyy-
pin 2 diabetes ja mielenterveysongelmat) yleistyvät nopeasti iän 
myötä. 75 vuotta täyttäneistä 70 prosenttia ilmoitti sairastavan-
sa vähintään yhtä pitkäaikaissairautta, eikä eroa ollut miesten 
ja naisten välillä. Suomalaisten yleisimpiä pitkäaikaissairauksia 
tässä ikäryhmässä ovat verenkiertoelinten sairaudet. Tämän 
vuoksi ikääntyneillä ihmisillä liikunnan harrastamisen ensisijai-
nen terveystavoite ei ole sairauksien ennaltaehkäisy, vaan niiden 
seurauksien ehkäisy ja hallinta. PYLL (Potential Years of Life Lost) 
-indeksin mukaan suurimmat syyt menetettyihin elinvuosiin olivat 
tapaturmat ja myrkytykset sekä verenkiertoelinten sairaudet.

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan yli 75-vuoti-
aista henkilöistä 91–92 prosenttia tulisi asua kotona. Lahdessa 
vuonna 2014 kotona asui 91,04 prosenttia tästä ikäryhmästä. 
Lahdessa yli 75-vuotiaita on vajaat 10 000 henkilöä. Ikääntyvien 
riittävän hyvä fyysinen toimintakyky on arkipärjäämisen edelly-
tys. Liikuntarajoitteet säätelevät iäkkään henkilön osallistumi-
sen mahdollisuuksia ja heikentävät elämänlaatua. Tutkimusten 
mukaan heikentynyt liikkumiskyky ja puristusvoima ennustavat 
vakavampien toimintarajoitteiden ilmaantumista, laitoshoitoon 
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5.3.1 Ikäihmiset ja sähköiset palvelut
Lahden tavoitteena on, että pitkäaikaisen laitoshoidon kattavuus 
75 vuotta täyttäneiden osalta laskee vuoden 2015 loppuun men-
nessä 2,5 prosenttiin ja vastaavasti tehostetun palveluasumisen 
osuus kasvaa merkittävästi. Kotona asuvien kattavuuden osalta 
halutaan nopeaa myönteistä kehitystä. Tämän vuoksi kotona asu-
misen tueksi tarvitaan jatkuvia uusia toimintamalleja ja ratkaisuja.

Vuonna 2013 internetin käyttäjiä 75–89-vuotiaista oli 27 pro-
senttia, ja luku tulee nousemaan vuosi vuodelta. Kotihoidossa 
pilotoidaan vuosina 2014–2015 virtuaalihoitokäyntejä kotihoi-
don asiakkailla. Tarkoituksena on korvata asiakkaan päivittäisistä 
käynneistä vähintään yksi sähköisen yhteyden avulla. Projektissa 
pilotoidaan myös virtuaaliyhteyden avulla sisällön tuomista asiak-
kaille, kuten lihaskuntoharjoituksia, elokuvia, pelejä ja tiedotteita. 
Tämä palvelu ei sovi kaikille, eikä korvaa kaikkia hoitajan käynte-
jä. Toiminnon tarkoituksena on vapauttaa aikaa niille asiakkaille, 
joiden tarve hoitajan fyysiselle käynnille on perusteltua sekä tuoda 
sisältöä kotihoidon asiakkaiden elämään. 

5.3.2 Suositukset ja toimenpiteet
Terveysliikunnan suositukset yli 65-vuotiaille korostavat lihas-
voiman tärkeyttä ikääntyneille. Kestävyysliikunnan ohella suo-
sitellaan nivelten liikkuvuusharjoituksia. Tasapaino ja ketteryys 
puolestaan lisäävät liikkumisvarmuutta ja ehkäisevät kaatumisia. 
Tasapainoharjoittelu on erityisen tärkeää yli 80-vuotiaille sekä niil-
le, joiden liikkumiskyky on heikentynyt tai jotka ovat kaatuilleet. 
Monia pitkäaikaissairauksia ehkäisevän kestävyyskunnon yllä-
pitoon tarvitaan reipasta liikuntaa yhteensä 2 tuntia 30 minuut-
tia viikossa tai rasittavaa liikuntaa yhteensä 1 tunti 15 minuuttia 
viikossa. Liikkumisen voi jakaa useammalle päivälle viikossa. Jo 
kymmenen minuutin reippaat liikuntatuokiot edistävät terveyttä, 
kunhan niitä kertyy riittävästi viikon mittaan. Vähäinenkin liikku-
minen on hyväksi toimintakyvylle ja terveydelle, kunhan se on 
säännöllistä. Tärkeää on rohkaista ikääntyneitä huolehtimaan 
fyysisestä kunnostaan läpi eläkeiän. Liikunnan lisäksi sosiaaliset 
verkostot ja hyvästä ravitsemuksesta huolehtiminen ovat ikäänty-
neille keskeisiä hyvinvointia tukevia tekijöitä.

Liikunta tulisi saada kaikkien ulottuville. Ikäihmisten ohjattujen 
liikuntapalveluiden tulisi olla käyttäjälähtöisiä, helposti saavu-
tettavia, yksilöllisiä ja turvallisia. Ikääntyneiden keskuudessa on 
runsaasti tyydyttämätöntä liikunnan tarvetta. Ikääntyvät haluavat 
liikkua, mutta kokevat etteivät voi tai uskalla. Liikkumista voi rajoit-
taa esimerkiksi liikenteen melu, mäkinen maasto tai levähdyspaik-
kojen puuttuminen.

Vapaaehtoistyötä järjestävien tahojen tulisi ottaa liikunta ja ulkoi-
lu keskeiseksi toimintamuodoksi. Muistisairaille ja masentuneille 
tulisi järjestää omia liikuntaryhmiä ja kotiin vietäviä palveluita. 
Laitoshoidossa tulisi järjestää asukkaille kuntouttavaa ja tavoit-
teellista liikuntaharjoittelua. Liikuntaneuvontaa tulee toteuttaa eri 
terveydenhuollon ammattilaisten toimesta.
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Viikoittainen LIIKUNTAPIIRAKKA

Paranna kestävyyskuntoa liikkumalla säännöllisesti useana  
päivänä viikossa, yhteensä ainakin 
2 t 30 min reippaasti  TAI   1 t 15 min rasittavasti.

LISÄKSI lisää lihasvoimaa  
 kehitä tasapainoa  
 pidä yllä notkeutta

Monet jumpat harjoittavat samanaikaisesti lihasvoimaa,  
tasapainoa ja notkeutta.

Tasapainoharjoittelu on erityisen tärkeää yli 80-vuotiaille sekä niille, 
joiden liikkumiskyky on heikentynyt ja/tai jotka ovat kaatuilleet.

ainakin 2 kertaa viikossa.

yli 65-vuotiaille

Lahden kaupungissa on käytössä tekstiviestijärjestelmä, jolla varoi-
tetaan liukkaista jalkakäytävistä. Kaupunkilaiset voivat tilata palve-
lun matkapuhelimeensa. Varoitusviesti lähetetään, kun talvihoidon 
päivystäjä huomaa kelin muuttuneen vaarallisen liukkaaksi. Pal-
velulla vähennetään kaatumisriskejä ja lisätään turvallista ulkona 
liikkumista. 
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TAVOITTEET VASTUUTAHOT KEINOT JA MITTARIT

Tietämys 
ikääntyneiden 

terveysliikunnasta 
lisääntyy

•	 Sivistystoimiala •	 LIIKU-linkkiä	markkinoidaan	aktiivisesti
•	 sosiaalista	mediaa	hyödynnetään	viestinnässä
•	 eri	tahojen	henkilökuntaa	koulutetaan	antamaan	liikuntaneuvontaa
•	 Mittari:	LIIKU-linkki	-sivustolla	käynnit	ja	yhteydenotot

•	 Sosiaali-	ja	terveystoimiala/	
 Terveyskioski, lähiklinikat, 
 pääterveysasema

•	 liikuntaneuvonta
•	 terveyskioskin	seniorineuvola
•	 eri	tahojen	henkilökuntaa	koulutetaan	antamaan	liikuntaneuvontaa
•	 jaetaan	tietoa	liikuntamahdollisuuksista	ja	omatoimiseen	liikuntaan	
 kannustaminen

Ikääntyneiden 
terveysliikunnan 
palvelutoiminta 

lisääntyy

•	 Sivistystoimiala/
 Wellamo-opisto

•	 ryhmätoimintaa	lisätään	ja	kehitetään	tarpeen	mukaisesti
•	 Mittari:	Ryhmissä	kävijöiden	määriä	seurataan

•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut

•	 ryhmätoimintaa	lisätään	ja	kehitetään	tarpeen	mukaisesti
•	 palveluketju
•	 Mittari:	Ryhmissä	kävijöiden	määriä	seurataan

•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut

•	 eritahojen	henkilökuntaa	koulutetaan	liikuntaneuvontaan

Ikääntyneiden 
ulkoilu 

lisääntyy

•	 Tekninen	ja	
 ympäristötoimiala

•	 viher-	ja	leikkialueita	lisätään	ja	kehitetään
•	 ikäihmisten	asumista	sijoitetaan	paikkoihin,	joissa	palvelut	ovat	lähellä	
 (saavutettavuus kävellen tai pyörällä)

•	 Sosiaali-	ja	terveystoimiala/ 
 Vanhusten palvelut ja 
 kuntoutus

•	 tiedottaminen
•	 omatoimiseen	liikuntaan	kannustaminen
•	 Mittari:	75+	v.	500	m	matkan	kävely	(THL:n	ATH-kysely)

•	 Sivistystoimiala/
 Liikuntapalvelut

•	 uusia	liikuntakummeja	(ulkoiluttajia)	
 rekrytoidaan yhteistyössä Marian Kammarin kanssa

6 LINJAUS 3. 
 Liikunnan aseman vahvistaminen yhteistyöllä

Viime vuosikymmenten aikana tieto liikunnan hyvistä vaikutuksista terveyteen ja hyvinvoin-
tiin on lisääntynyt, mutta kaikissa ikäryhmissä liikuntasuositukset eivät toteudu. Fyysisen 
aktiivisuuden edistäminen vaatii useita yhtäaikaisia poikkihallinnollisia toimenpiteitä. 

Kaikilla yhteiskunnan sektoreilla on roolinsa tämän kansanterveysongelman ratkaisemisessa.  
 
Lahdessa on vahvat perinteet, 1990-luvulta alkaen, yhteistyöstä sosiaali- ja terveystoimi-
alan, sivistystoimialan liikuntapalveluiden sekä teknisen ja ympäristötoimialan kanssa.Ter-
veysliikunnan toimenpideohjelmaa tullaan toteuttamaan yhteistyössä Lahden kaupungin eri 
toimialojen ja liikuntapalveluita tarjoavien yksityisen sekä kolmannen sektorin kumppanei-
den kuten seurakunnan, liikuntaseurojen ja kansanterveysjärjestöjen kanssa. Tavoitteena 
on luoda strategioita ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka helpottavat liikunnan harrastamista 
sekä kannustavat aktiivisuuteen elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Liikunta-alan järjestöil-
lä on tärkeä rooli liikunnallisen elintavan edistämisessä järjestämällä kunnan lisäksi ter-
veysliikuntaryhmiä. Mitä enemmän on huonokuntoisia henkilöitä, sitä enemmän tarvitaan 
yhteistyötä eri toimijoiden välille.
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6.1 Suositukset ja toimenpiteet
Jo olemassa olevaa laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä tullaan 
vahvistamaan ja kehittämään. Yhteistyö julkisen ja yksityisen 
sektorin sekä liikunta-alan järjestöjen kanssa avaa kehittämis-
mahdollisuuksia tulevaisuudessa, sillä kunnat joutuvat etsimään 
uusia toimintamalleja kiristyvän kuntatalouden ja työvoimapulan 
lisääntyessä. Tämä edellyttää myös entistä tiiviimpää järjestöjen 
välistä yhteistyötä.

Lahden kaupungin toimijoiden ja eri palveluntarjoajien yhteistyöllä 
on tarkoitus järjestää liikunnallinen kuukausi vuonna 2015. Tem-
pauksen tavoitteena on aktivoida yksityisen ja kolmannen sekto-
rin toimijat mukaan järjestämään erilaisia liikuntakokeiluja ympäri 
Lahtea. Liikunnallisella kuukaudella kannustetaan eri-ikäisiä ihmi-
siä liikkumaan mahdollisimman paljon ja tutustumaan erilaisiin 
liikuntamahdollisuuksiin. Tavoitteena on saada tapahtumasta jo-
kavuotinen.

6.2 Liikuntaneuvontaa annetaan useis-
sa toimipisteissä
Liikuntaneuvonta on toimiva työkalu kannustamaan ihmistä otta-
maan vastuuta terveytensä ja toimintakykynsä edistämisestä. Lii-
kuntaneuvonnassa tärkeimmät painopisteet ovat liikunnallisesti 
passiivisten henkilöiden aktivoiminen ja istumisen vähentäminen.  
Liikuntaneuvontaa tarjotaan Lahden kaupungin eri toimiyksiköis-
sä (taulukko 6) muun muassa Terveyskioskissa. Liikunta-ajattelu 
tuodaan myös muille toimialoille voimakkaammin, kuten koti-
hoitajan tai ateriapalvelun kotikäynnin yhteydessä tullaan anta-
maan liikuntaohjeita. 

Yhteisöllisyys parantaa koulun ilmapiiriä, 
millä on vaikutus työrauhaan, 
sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen.

Yhdyskuntasuunnittelu vaikuttaa ihmisten elin- ja työolosuhteisiin 
sekä mahdollisuuksiin rakentaa sosiaalisia verkostoja. Sen avulla 
voidaan keskeisesti edesauttaa kaupungin asukkaiden terveyttä, 
hyvinvointia ja elämänlaadun paranemista. Suomessa asukkaiden 
osallistumista kaupunkisuunnitteluun tukee rakennus- ja maan-
käyttölaki (2000), jonka mukaan asukkaiden mielipidettä tulee 
kuulla kaikissa suunnitteluprosesseissa. 

Lahden kaupungissa lapset on otettu mukaan suunnittelemaan 
koulujen ympäristöä ja leikkialueita jo useiden vuosien ajan. Ikäih-
misiä kuullaan erilaisten tapahtumien yhteydessä muun muassa 
levähdyspenkkien sijoittamispaikoista. Kaupungin järjestämissä 
yleiskaavan asukasilloissa ja erilaisissa tapahtumissa kuntalaisilla 
on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja ehdotuksensa, esimerkiksi 
kaavoituksen suhteen. Kaupungissa toimii Lahden seudun ympäris-
töpalveluiden koordinoima aluekummitoiminta, jonka tarkoituksena 
on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua elinympäristönsä 
suunnitteluun. Aluekummit ovat vapaaehtoisia yhteyshenkilöitä 
asukkaiden ja virkamiesten välillä. Toiminta on alkanut jo 1990-lu-
vulla, mutta nykyisen toimintamuotonsa se on saanut vuonna 2001.

Lahden kaupunki otti keväällä 2014 koko organisaation käyttöön 
ePalautteen. Se on sähköinen palautekanava, jonka kautta kunta-
laiset voivat antaa ja lukea julkaistuja palautteita sekä esittää kysy-
myksiä ja lukea vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. 

Yhteistyöllä on myös positiivinen vaikutus koulumaailmassa. Tut-
kimuksen mukaan vanhempien, päivähoidon henkilökunnan, 
kouluhallinnon ja poliittisten päättäjien tulisi suunnitella liikunta-
toimintaa yhdessä lasten kanssa. Tämä vaikuttaa koulun ilmapii-
riin ja oppituntien työrauhaan.
 

Liikuntapalvelut tarjoavat uutena toimintona liikuntaneuvontaa 
verkossa, Facebook -palvelun kautta. Tämän avulla madalletaan 
kynnystä ottaa yhteyttä ja nopeutetaan tiedon saamista. Liikunta-
teknologiaa tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään mahdollises-
ti myös muissa palveluissa, kuten fyysisen kunnon testauksissa. 
Vuoden 2015 aikana Työvoiman palvelukeskus Lyhdyssä aloi-
tetaan työttömien henkilöiden terveystarkastuksissa puheeksi 
ottaminen terveysliikunnasta. Henkilökunnalle annetaan koulu-
tusta matalan kynnyksen liikuntaneuvontaan.

TAVOITTEET VASTUUTAHOT KEINOT JA MITTARIT

Eri toimialojen ja 
yhteistyökumppaneiden 

yhteistyön vahvistaminen

•	 Sivistystoimiala/
 Varhaiskasvatuspalvelut, Koulutoimi, 
 Liikuntapalvelut, Wellamo-opisto

•	 yhteiset	tapaamiset	kaksi	kertaa	vuodessa
•	 kutsutaan	kolmannen	sektorin	edustajia	mukaan

•	 Sosiaali-	ja	terveystoimiala/
 Terveyskoski, Kuntoutus, Neuvolat

•	 Tekninen	ja	ympäristötoimiala/
 Vihertoimi, kunnallistekniikka, 
 Lahden seudun ympäristöpalvelut
•	 Sivistystoimiala
•	 Sosiaali-	ja	terveystoimiala

•	 Liikuntakaavoitus	-verkkokoulutukseen	osallistuminen

Varhaiskasvatuksen ja 
kuntoutuksen yhteistyö

•	 Sivistystoimiala/
 Varhaiskasvatuspalvelut
•	 Sosiaali-	ja	terveystoimiala

•	 yhteinen	osaamisen	kehittämishanke

Kehittää kuntien välistä 
ja alueellista yhteistyötä

(Liikuntalaki 2015)

•	 Kaikki •	 yhteistyöfoorumit
•	 säännölliset	tapaamiset

Lahden kaupunki on ollut mukana syksystä 2014 alkaen Hyvis 
-verkkopalvelussa, joka sisältää luotettavaa, asiantuntijoiden tar-
kastamaa tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä. Sivuilla voi testata 
ja seurata terveyttä, etsiä sosiaali- ja terveyspalveluita sekä asioi-
da sähköisesti. 
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LÄHTÖPISTE

Heikentyvä 
toimintakyky

LIIKUNNAN/
KUNTOUTUKSEN 
TARVE

LIIKUNTANEUVONTA

YKSILÖOHJAUS
Fysioterapeuttinen ohjaus

LIIKU -ohjaus

LÄHETERYHMÄT
Fysioterapia -ryhmät

LIIKU -ryhmät

MATALANKYNNYKSEN
PALVELUT JA 

MAHDOLLISUUDET

LIIKUNTARYHMÄT

Ohjattu 
starttiryhmäliikunta
lähete-asiakkaille

Omatoimiset
 kuntosaliryhmät

MUUT 
MAHDOLLISUUDET

Ryhmäliikunnan 
tasoluokitukset

LIIKU -passi

KUNNAN TARJOAMAT
PALVELUT

Eläkeläiset ja 
liikuntarajoitteiset
ikäkorttelitoiminta

Aikuisliikunta

KANSALAISOPISTOT

URHEILUSEURAT JA 
JÄRJESTÖT

YKSITYISET 
PALVELUNTARJOAJAT

JA MUUT

OHJATTU
RYHMÄLIIKUNTA

Vahvistuva toimintakyky

Asiakkaan ohjaus 
palveluketjussa

fyysisen toimintakyvyn 
mukaan

OMATOIMINEN 
LIIKUNTA

PÄÄMÄÄRÄ

“VOIMAANTUMINEN”
TERVEYTENSÄ KANNALTA 
RIITTÄVÄSTI LIIKKUVA JA 

TOIMINTAKYKYINEN
 LAHTELAINEN

ILMAN LÄHETETTÄ 

Lääkinnällinen 
kuntoutus/
Polikliininen
 fysioterapia

Liikuntapalvelut, 
Facebook 

Terveyskioski

LÄHETTEELLÄ
haastattelu, 

tutkiminen, arviointi 

Lääkinnällinen 
kuntoutus/Polikliininen 

fysioterapia
 

Liikuntapalvelut

FYSIOTERAPIA-lähete

LIIKU-lähete

KAUPUNGIN 
SAIRAALA

LÄHIKLINIKAT

TERVEYSKIOSKI

KOTI

MUUT

Taulukko 6. Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan terveysliikunnan palveluketju.
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7 LOPUKSI

Lahden kaupungilla on pitkät perinteet liikunnallisena kaupunkina. Tällä on 
ollut ja tulee olemaan suuri merkitys kaupunkilaisten fyysiselle, psyykkiselle 
ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Terveysliikunnan toimenpideohjelman myötä 

pyritään vaikuttamaan jokaiseen lahtelaiseen kehittämällä terveysliikuntaa ko-
konaisvaltaisesti. Palveluiden hyvä suunnittelu ja tiedottaminen takaavat sen, 
että siitä pääsevät osalliseksi kaikki kuntalaiset. Kaikkien ikäryhmien arjessa 
istumisen vähentäminen ja toimintatapojen sekä ympäristön liikunnallistaminen 
on haaste, jossa kaupungin jokainen toimiala ja yksikkö ovat avainasemassa. 

Lahtelaisten tietämystä terveysliikunnan positiivisista vaikutuksista pyritään 
lisäämään liikuntaneuvonnan ja tiedottamisen avulla. Tuloksia syntyy, jos asi-
aan päästään koskettamaan yksilötasolla ja, jos se johtaa elintapamuutokseen. 
Terveyttä edistävällä kaupunkisuunnittelulla vaikutetaan ihmisten elin- ja työ-
olosuhteisiin sekä mahdollisuuksiin rakentaa sosiaalisia verkostoja.  Sen avulla 
voidaan yhdessä edesauttaa kaupungin asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja 
elämänlaadun paranemista tukien samalla kestävää kehitystä.
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TEAviisari tulosnäkymä 
Alue: Lahti

Move!
fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä
Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoi-
tettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja pa-
lautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 
5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkas-
tuksiin. 

Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimi-
seen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tilasivat vuonna 
2010 Move! -fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän kehittä-
mistyön Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseltä tiedekunnalta. 
Move-järjestelmää on valmistettu yhteistyössä sosiaali- ja terveys-
ministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetus-
alan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa. 

Move-järjestelmän tuloskorteissa ja palautemateriaaleissa käytet-
tävät kansalliset viitearvot on päivitetty syyskuussa 2014.

Move-mittausosiot
•	20	metrin	viivajuoksu	(kestävyys,	liikkumistaidot)
•	vauhditon	5-loikka	(alaraajojen	voima,	nopeus,	dynaamiset	
    tasapainotaidot, liikkumistaidot)
•	ylävartalon	kohotus	(keskivartalon	voima)
•	etunojapunnerrus	(yläraajojen	voima)	tytöt,	pojat
•	Kehon	liikkuvuus:	
    Kyykistys (lantion alueen ja alaraajojen liikkuvuus)
    Alaselän ojennus täysistunnassa (alaselän ja lonkan alueen 
    nivelien liikelaajuus)
    Oikean ja vasemman olkapään liikkuvuus (yläraajojen ja 
 hartian alueen liikkuvuus)
•	Heitto-kiinniottoyhdistelmä	(käsittelytaidot,	havaintomotoriset										
 taidot sekä yläraajojen voima)
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Terveydenedistämisaktiivisuus

Perusterveydenhuolto 2014 
Peruskoulut 2013 
Liikunta 2014 
Kuntajohto 2013

Pistemäärä kuvaa prosenttiosuutta maksimipisteistä. Koko maan tulos on kaikkien vastanneiden 
väestöpainotettu keskiarvo. Vuoden 2008 terveyskeskusaineiston jokaisessa näkökulmassa noin 

kymmenen terveyskeskusta sai 75 pistettä tai enemmän, minkä perusteella määritettiin 
1 23.1.2015 ©THL 2010–2011 - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  www.thl.fi

Liikunta 2014

Sitoutuminen 
Johtaminen 
Seuranta ja tarveanalyysi 
Voimavarat 
Osallisuus 
Muut ydintoiminnat

Terveydenedistämisaktiivisuus pisteet 
(0-100)

koko 
maa

Liikunta 2014 74 67
Kuntajohto 2013 73 72
Perusterveydenhuolto 2014 66 66
Peruskoulut 2013 64 65

Liikunta 2014 pisteet 
(0-100)

koko
maa

Johtaminen 100 77
Muut ydintoiminnat 89 71
Seuranta ja tarveanalyysi 81 65
Sitoutuminen 79 54
Voimavarat 71 64
Osallisuus 25 74
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