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Mitä maksaa? – Liikkumattomuus ja 
elintapasairauksien kustannukset 

Suomessa



Suomalaisten aikuisten liikkuminen



Käsitteiden määrittely

• Riittävällä fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan 
terveysliikuntasuosituksen mukaista reipasta tai 
rasittavaa kestävyysliikuntaa, jonka toteutus on 
jaettu usealle päivälle viikossa.

• Termiä liikkumattomuus käytetään eräänlaisena 
summakäsitteenä kuvaamaan sekä liian vähäistä 
fyysistä aktiivisuutta että runsasta paikallaanoloa. 



Vähäinen liikunta lisää 
elintapasairauksien riskiä



Liikkumattomuuden ja 
elintapasairauksien kustannukset

- Terveydenhuollon suorat kustannukset 
(lääkitys ja terveyspalveluiden käyttö)

- Tuottavuuskustannukset 
(sairauspoissaolot, 

työkyvyttömyyseläkkeet, ennenaikaiset 
kuolemat)



Liikkumattomuuden aiheuttama osuus 
elintapasairauksien kustannuksista

ww- Terveydenhuollon suorat kustannukset 
600 M€

- Tuottavuuskustannukset 900-3800 M€

Yhteensä 1500-4400 M€



Liikkumattomuus numeroina



Liikkumisen lisäämisen potentiaalinen 
säästö sairauksien kustannuksissa



Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon 
fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset.
Vasankari T, Kolu P, toim.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018

• sähköinen raportti Valtioneuvoston julkaisuarkistossa

• painettu raportti Valtioneuvoston verkkokirjakaupassa (hinta 43 e) 

• tukiaineistoja liikkumisesta ja liikkumattomuuden kustannuksista Suomessa 
UKK-instituutin verkkosivuilla

Liikkumattomuuden lasku kasvaa -raportti

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160724
http://julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=925&nav=1001001
http://www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/liikuntatutkimus_suomessa/liikkumattomuuden-kustannukset
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