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Liikunta ja työurat
– työelämä kaipaa myös liikettä
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Yleisimmät työkyvyttömyyden syyt 
ovat mielenterveyden häiriöt, 

tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä 
sydän- ja verisuonitaudit.

Näiden ehkäisyssä ja hoidossa 
liikunnalla on todistettu merkitys.
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Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma (2011) nostaa työhyvinvoinnin lisäämisen 
ja työurien pidentämisen keskeisiksi keinoiksi vakauttaa julkista taloutta ja työllisyyttä. 
Työkyvyttömyyden syiden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota. Liikunnalla 
on keskeinen rooli työ- ja toimintakykyä uhkaavien tai heikentävien sairauksien 
ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. 

Työntekijöiden liikunta-aktiivisuuden on todis-
tettu olevan yhteydessä vähentyneisiin sairaus-
poissaoloihin ja terveydenhuoltokuluihin, lisään-
tyneeseen tehokkuuteen ja pidempiin työuriin. 
Ihminen tarvitsee liikuntaa ja fyysistä kuormi-
tusta pysyäkseen terveenä.

Vain runsas kymmenesosa 15–64-vuotiaista liik-
kuu terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Erityi-
sesti arkiliikunta ja työhön liittyvä fyysinen aktii-
visuus ovat vähentyneet. 

Vaaraksi työikäisten terveydelle on muodostu-
massa liiallinen istuminen: Suomessa 46 % nai-
sista ja 51 % miehistä istuu päivittäin vähintään 
6 tuntia. Istumisen on todettu olevan yhteydes-
sä kokonais- ja sydänkuolleisuuteen vapaa-ajan 
liikunnan harrastuksen määrästä riippumatta. 

Liikunnalla on todettu olevan positiivisia vaiku-
tuksia myös ihmisten aivoterveyteen. Työelämä 
vaatii aivoilta paljon. Tarkkaavaisuus, muista-
minen, oppiminen, luovuus ja motivaatio ovat 
yhteydessä työkykyyn. Liikunta edistää aivojen 
verenkiertoa, parantaa hapensaantia ja lisää vä-
littäjäaineiden tasoa. Säännöllisen liikunnan on 
todettu kasvattavan aivojen hiussuonten määrää 
ja synnyttävän uusia hermosoluja. 

Runsas istuminen on 
terveydelle haitallista!

Monien tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen 

taustalta löytyy yksi yhteinen tekijä: pitkä-

kestoinen istuminen. Tämä koskee kaikkia 

ikäluokkia lapsista ikääntyneisiin. Toimisto- 

ja päätetyössä pitkään istuminen on yksi 

niska-hartiavaivojen itsenäinen vaara-

tekijä. Eniten istuvat nuoret miehet. 

Lähteet:
Suomalaisten fyysinen aktiivisuus 
ja kunto 2010 (OKM 2011:15)
Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti 
(OPH Muistiot 2012:1)
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Työikäisten terveys
Suomalaisten terveys on viimeksi kuluneen vuosisadan 
aikana jatkuvasti parantunut. Kansainvälisesti tarkastel-
tuna haasteita asettavat kuitenkin erityisesti sosioeko-
nomisten terveyserojen kasvu, runsaan alkoholinkäytön 
mukanaan tuomat haitat sekä lisääntyneen ylipainoisuu-
den seuraukset kuten diabetes. OECD-maiden välisessä 
vertailussa Suomen työkyvyttömyysmenot ja työkyvyt-
tömyyseläkkeellä olevan väestön osuus olivat yksi kor-
keimmista.

Positiivista kehitystä elintavoissa on tapahtunut tupa-
koinnin vähentymisessä sekä terveellisten ruokatottu-
musten yleistymisessä. Sen sijaan yhä harvempi suoma-
lainen liikkuu arjessaan riittävästi ja vain joka kymmenes 
aikuisväestöstä täyttää terveysliikuntasuositukset koko-
naisuudessaan. 

Riittämättömästä liikunnasta aiheutuu merkittäviä ter-
veyshaittoja. Yleisimmät työkyvyttömyyden syyt Suo-
messa ovat mielenterveyden häiriöt, tuki- ja liikuntaelin-
sairaudet ja sydän- ja verisuonitaudit. Vuosittain menete-
tään noin puoli miljoonaa työvuotta siksi, että osa työvoi-
masta poistuu työelämästä ennen virallista eläkeikää. 

        Sairauspoissaoloja aiheuttavat eniten  
        tuki- ja liikuntaelinvaivat, joita on yli  
        miljoonalla suomalaisella. Erityisesti  
        vähäinen liikunta, runsas istuminen   
        sekä työn fyysiset ja muut kuormitus- 
        tekijät ovat yleisimmät tuki- ja liikun- 
        taelinvaivojen riskiä lisäävät tekijät.

Lähteet: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:  Suomalaisen aikuisväestön 
terveyskäyttäytyminen ja terveys 2009
Kela: Suomalaisten terveydentila ja terveyteen liittyvät etuudet:
indikaattoriseuranta 1995–2010
Työterveyslaitos: Työ ja terveys Suomessa (2010)

Lääkekorvauksia saaneiden diabeetikoiden määrä (Kela)
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Paljonko suomalaiset 
todellisuudessa liikkuvat?

   Kestävyyskuntoa tulisi harjoittaa   
   liikkumalla reippaasti yhteensä 
vähintään kaksi ja puoli tuntia viikossa 
tai liikkumalla rasittavasti yhteensä 
tunnin ja viisitoista minuuttia viikossa. 
Lisäksi tulisi kohentaa lihaskuntoa 
ainakin kaksi kertaa viikossa.”

Suomalaisten vapaa-ajan liikunta on yleistynyt, mutta työmat-
kaliikunta sekä työhön sisältyvä fyysisen aktiivisuus ovat vä-
hentyneet kolmen viime vuosikymmenen kuluessa.
Työmatkoista vain vajaa 20 prosenttia tehdään kävellen tai 
pyörällä. Työn fyysinen raskaus on useilla aloilla koneiden ja 
automaation ansiosta vähentynyt. Silti rasitusvammoja aiheut-
tavat yksipuoliset ja samoina toistuvat liikkeet ja työasennot.

Ainoastaan runsas kymmenesosa 15−64-vuotiaista täyttää ter-
veysliikunnan suosituksen kokonaisuudessaan. Viidennes työ-
ikäisistä ei liiku käytännössä lainkaan. Noin puolet työikäisistä 
liikkuu kestävyyskunnon kannalta riittävästi. Vähemmän kuin 
viidennes harjoittaa lihaskuntoaan tarpeeksi.

Työikäisen väestön todellisesta fyysisen aktiivisuuden määräs-
tä ja kunnosta tarvitaan kyselytutkimusten sijaan objektiivi-
sesti mitattua tietoa. Arviot suomalaisten liikunnan määrästä 
perustuvat pitkälti kyselytutkimuksiin, jotka usein yliarvioivat 
todellisen liikunnan määrää. 

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

Lähde: Finriski, 1972–2007 THL
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Nuorten aikuisten kestävyyskunto heikkoa
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu huolestutta-
via piirteitä koskien nimenomaan nuorten suomalaisten 
kestävyyskuntoa, energiatasoa ja jaksamista. Liikunnasta 
luopuminen on usein yhteydessä arjen ajankäytön ja elä-
män ruuhkavuosien haasteisiin.

Fyysinen kuormitus korvautunut psyykkisellä 
Osalla työntekijöistä fyysinen kuormitus on korvautu-
nut psyykkisellä kuormituksella. Työelämä vaatii tekijältä 
joustavuutta ja noudattaa harvoin kahdeksasta neljään 
-rutiinia. Työelämän nopea muuttuminen, työn ja vapaa-
ajan rajan hämärtyminen sekä lisääntyneet osaamisvaa-
timukset lisäävät työn psyykkistä kuormitusta ja aiheut-
tavat työperäistä stressiä.  Riittämätön palautuminen on 
stressihaittojen kehittymisen keskeinen tekijä. 

Lähteet:
Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto – Nykyhetken tilanne 
ja ennusteita, Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 247
Redera: Suomalaiset 2012
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AMMATILLINEN OSAAMINEN

TERVEYS
Fyysinen toimintakyky

ARVOT
Asenteet     Motivaatio

TYÖ
Työolot

Työn sisältö ja vaatimukset
Työyhteisö ja organisaatio
Esimiestyö ja johtaminen

TYÖKYKY

Lähiyhteisö

Yhteiskunta

Perhe

Työkykytalo-mallin on kehittänyt professori Juhani Ilmarinen (2010)

Lähde: Työterveyslaitos 

Työntekijöiden kunnon ja terveyden kehittäminen työ-
paikoilla on kääntynyt lievään laskuun viime vuosina.  
Erityisesti työpaikkaliikuntaan kohdennetut resurssit ovat 
varsin pieniä suhteessa muihin työhyvinvointia edistäviin 
investointeihin. Liikunnan tukeminen on tyypillistä suuril-
le työyhteisöille. Suomessa yritykset voivat tukea henki-
löstön liikuntaa verottomasti aina 400 euroon saakka.

Hyvinvoinnin johtamiseen ei ole työpaikoilla riittävästi 
henkilöresursseja ja aikaa. Havaintona on, että yrityksissä 
ei ole myöskään riittävästi osaamista työpaikkaliikunnan 
kehittämiseen ja olemassa olevien hyvien käytäntöjen 
soveltamiseen.

Työnantajan tukemaan liikuntaan osallistuu työpaikoil-
ta säännöllisesti 42 % henkilökunnasta ja satunnaisesti 
kymmenesosa (10 %). Joka toinen työntekijöistä käyttää 
hyväkseen liikuntaseteleitä, mikäli niitä on ollut tarjolla. 
Työpaikkaliikunta ei riittävästi kohdistu niille, jotka sitä 
eniten tarvitsevat, vaan tuki kohdentuu jo entuudestaan 
riittävästi liikkuvien harrastustoiminnan tukemiseen.

Johdon tuki ja sitoutuminen on olennaista työyhteisölii-
kunnan edistämisessä. Onnistuneita tuloksia liikunnan 
edistämiseksi on saavutettu työpaikoilla, joissa liikunta 
on onnistuttu asemoimaan osaksi työyhteisön normaalia 
toimintaa ja selkeäksi osaksi työhyvinvoinnin edistämi-
sen strategiaa. Sen sijaan yksittäisten liikunnan edistä-
mishankkeiden kohdalla ongelmaksi on koettu tulosten 
juurruttamisen ja pysyvyyden vaikeus. Juhani Ilmarisen 
Työkykytalo kokoaa yhteen kaikki keskeiset tekijät, jot-
ka tutkimusten mukaan vaikuttavat sekä työkykyyn että 
työhyvinvointiin. 

Liikunnan edistäminen 
työyhteisöissä

Lähteet:

Excenta Oy ja Työterveyslaitos: 

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 -tutkimus

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työolobarometri 2010

Kuntoliikuntaliitto ry: Työpaikkaliikuntabarometri 2009

  Työnantajan reagoinnilla  
  työntekijöiden työhyvin-
voinnin lisäämiseen on mah-
dollista lisätä ihmisten moti-
vaatiota ja sitoutumista sekä 
parantaa työpaikan ilmapiiriä."

”
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Valtion liikuntaneuvosto painottaa:

Pääministeri Jyrki Kataisen 
hallitusohjelma velvoittaa reagointiin
Työhyvinvoinnin lisääminen ja työurien pidentäminen liittyvät 
pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman ylätason tavoit-
teisiin julkisen talouden vakauttamisesta ja työllisyyden vah-
vistamisesta. Julkisen talouden kestävyyden kannalta ratkai-
sevaa on se, että mahdollisimman moni työikäinen on työssä 
terveenä ja työkykyisenä. Hallitusohjelmassa korostetaan, 
että työkyvyttömyys on merkittävin työuraa lyhentävä tekijä. 
Työkyvyttömyyden syiden torjuntaan ja ammattitaidon kehit-
tämiseen läpi koko työuran kiinnitetään erityistä huomiota. 
Tämä edellyttää etenkin terveyden edistämisen sekä työter-
veyshuollon, kuntoutuksen ja työelämän kehittämistä. Työ- ja 
elinkeinoministeriö on asettanut  työryhmän valmistelemaan 
työelämän kehittämisstrategian, joka valmistuu vuoden 2012 
alkupuolella. Tässä yhteydessä on syytä tarkastaa mahdolli-
suudet lisätä monipuolisesti työväestön fyysistä aktiivisuutta.

Riittämättömästi liikkuvat ja erityistoimia vaativat ryhmät 
toimenpiteiden keskiöön
Tutkimusten mukaan työpaikkaliikunnan edistämistoimet 
eivät riittävästi kohdennu niille henkilöille, jotka sitä hyvin-
vointinsa kannalta eniten tarvitsisivat. Erityisesti vähän liik-
kuvien tavoittaminen vaatii uudenlaista ja vaikuttavaa poik-
kihallinnollista yhteistyötä. Liikuntaneuvosto korostaa, että 
liikkumattomuuden syvimpään ytimeen päästään käsiksi 
vasta kun liikunnan merkitys tunnustetaan niin sosiaali- ja 
terveyspolitiikan, yhdyskuntasuunnittelun, työelämän kehit-
tämisen sekä liikenne- ja koulutuspolitiikan säädösvalmiste-
luissa ja määrärahakohdennuksissa. 
 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysminis-
teriö ovat asettaneet ministeriöiden, järjestöjen ja eri sidos-
ryhmistä koostuvan poikkihallinnollisen terveyttä edistävän 
liikunnan ohjausryhmän. Ryhmän tehtävänä on selkeyttää 
terveysliikunnan tavoitteenasettua ja resursointia valtioneu-
vostotasolla. 

Työmatka- ja arkiliikunnan määrä kasvuun
Suomalaisten työmatkaliikunta ja arkiliikunta on vähenty-
nyt viimeisen 30 vuoden aikana huomattavasti, samalla kun 
henkilöauton käyttö on lisääntynyt. Työmatkoista vain vajaa 
20 prosenttia tehdään kävellen tai pyörällä. Työmatkaliikun-
ta on potentiaalinen vaihtoehto lisätä liikuntaa ihmisillä, 
joiden on muuten vaikea löytää aikaa liikuntaharrastuksille. 
Työmatka- ja arkiliikunnan edistäminen edellyttää määrätie-
toista poikkihallinnollista yhteistyötä, resurssien uudelleen 
suuntaamista kevyen liikenteen kehittämiseen, lainsäädän-
nön tarkastelua sekä pyöräilyn ja kävelyn aktiivista markki-
nointia. Maankäytön, ympäristön ja liikenteen suunnittelu 
vaikuttavat omatoimisen liikkumisen edellytyksiin, määrään 
ja kulkutapavalintoihin.

Työterveyshuollon kannustusta liikuntaan lisättävä
Työterveyshuollossa toteutetaan vuosittain yli miljoona ter-
veystarkastusta, joista isossa osassa selvitetään myös työn-
tekijöiden liikuntatottumuksia ja kannustetaan tarvittaessa 
liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen. Työterveyshuollon kaut-
ta tulisi nykyistä systemaattisemmin ohjata ja neuvoa erityi-
sesti vähän liikkuvia olemassaolevien liikuntapalvelujen ja 
-muotojen pariin sekä tunnistaa liikunnan ennaltaehkäisevä 
merkitys terveyden edistämisessä ja sitä kautta työurien pi-
dentämisessä.  

Ratkaisut voivat olla yksinkertaisia
Yrityksissä ei ole riittävästi osaamista työpaikkaliikunnan 
kehittämiseen. Toimenpiteet liikunnan edistämiseksi voivat 
olla moninaiset, mm.
•  Työn lomassa tapahtuvat liikuntahetket
•  Suihku- ja pukeutumistilat ja pyörätelineet 
 työmatkaliikuntaa varten
•  Liikuntaneuvonta henkilöille, joille liikunnallinen 
 elämäntapa ei ole tuttu
•  Yksilö- ja ryhmäliikuntamahdollisuuksia eri ryhmille
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Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan – hyviä käytäntöjä on koottu jo useissa yhteyksissä

Työyhteisöliikunta 2010 -hanke oli kolmen ministeriön (OKM, STM, TEM), kaikkien työmarkkinakeskus-
järjestöjen sekä liikuntajärjestöjen (SLU, Kunto, TUL) yhteinen hanke. Hanke kokosi ja jakoi tietoa erilaisista 
tavoista saada työyhteisöt ja niiden jäsenet liikkumaan. http://www.tyoyhteisoliikunta2010.fi 

Kuntoliikuntaliitto ry (www.kunto.fi) on aikuisliikunnan toimialajärjestö, joka tuottaa kunto- ja 
terveysliikunnan osaamista ja asiantuntijatietoa järjestöille, työpaikoille ja kuntokeskuksiin. 
• Työpaikkaliikunnan Hyvät Käytännöt -hanke ja käsikirja 
• Työpaikkaliikunnan barometri 
• Henkilöstöliikunnan strateginen koulutus -ohjelma 
• Aktiivisen työpaikan sertifiointiohjelma ja sertifikaatti
• Active Workplace Award: Tunnustus myönnetään työpaikalle, joka on toiminnassaan kehittänyt
  liikuntaohjelmaansa Suomen Kuntoliikuntaliitto ry:n kehittämien työpaikkaliikunnan hyvien 
 käytäntöjen mukaisesti. 

Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma (www.kki.likes.fi) auttaa yli 40-vuotiaita aloittamaan liikkuvan ja 
liikunnallisen elämäntavan. Ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen ja liikunnan harrastamisen 
avulla lisätä työikäisten sekä ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Hanketukea on myönnetty yli 
800 hankkeelle ympäri Suomea.

Sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumi voimistaa yhteistyötä työhyvinvoinnin 
edistämiseksi. Tavoitteena on sovittaa yhteen työhyvinvointia edistävien organisaatioiden toimintatapoja 
ja levittää hyviä käytäntöjä. http://www.stm.fi/tyosuojelu/tyohyvinvointi/foorumi 

Terveyttä edistävän liikunnan Hyvät käytännöt työterveyshuollossa -hankkeen tarkoituksena oli 
terävöittää ja vahvistaa työpaikan terveysliikuntatoiminnan asemaa työterveyshuollossa ja osoittaa, miten 
se liittyy hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteiden mukaisesti osaksi työterveyshuollon prosessia. 
Tervettä liikettä -opas julkaistiin toukokuussa 2007.

Työterveyslaitoksen Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristöt -hankkeessa rakennettiin uudenlaista 
kehittämiskulttuuria, jossa henkilöstö osallistuu aktiivisesti oman työpaikkansa terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen. http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/tedi/Sivut/default.aspx 

Suomen Akatemian Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelma (2008-2011) kohdistuu työn, 
hyvinvoinnin ja terveyden välisien yhteyksien tutkimiseen sekä ikääntymisen, työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen ja monimuotoistuvan työvoiman kysymyksiin. 
http://www.aka.fi/fi/A/Tutkimusohjelmat/kaynnissa/Tyon-ja--hyvinvoinnin-tulevaisuus--tutkimusohjelma/ 
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Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta-

laissa määritelty asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on käsitellä liikun-

nan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti 

tärkeitä asioita. Valtion liikuntaneuvosto seuraa liikunnan kehitystä, 

antaa lausuntoja liikuntamäärärahoista ja arvioi valtionhallinnon 

vaikutuksia liikunnan alueella.
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TIESITKÖ? Liikunnan avulla voidaan 

ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa monia 

pitkäaikaissairauksia, kuten tyypin 

2 diabetesta, kohonnutta verenpai-

netta, lihavuutta, sepelvaltimotautia, 

sydämen vajaatoimintaa, astmaa, 

keuhkoahtaumatautia, polven nivel-

rikkoa, nivelreumaa, niska- ja alasel-

kävaivoja sekä masennusta. Istumi-

sen haitallisista vaikutuksista veren-

kertoelimistön ja  aineenvaihdunnan 

sairauksiin alkaa olla lisääntyvästi 

epidemiologista näyttöä. 

(Liikunnan käypä hoito -suositus 2010).

VLN 


