
Näkemyksiä tule-kuntoutuksen 
toteutumisesta

Marja Kinnunen (VTT), toiminnanjohtaja

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry



• 17 valtakunnallisen toimijan kattojärjestö

• Sääntöjemme mukaisesti edistämme tule-
terveyttä tutkittuun näyttöön perustuen 
kansanterveyden tasolla. 
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WHO fact sheet (9/2019)

• Tule-ongelmat eniten toimintakykyä haittaava sairausryhmä. Alaselkäkipu suurin
yksittäinen toimintakykyä rajoittava diagnoosi.

• Joka kolmas – joka viides ihminen elää kipua aiheuttavan ja toimintakykyä haittaavan tule-
ongelman kanssa (lapset mukaanlukien) 

• Tule-ongelmat rajoittavat liikuntakykyä ja näppäryyttä merkittävästi aiheuttaen aikaista
eläköitymistä, kasaantuvaa varallisuuden vähenemistä ja vähentää mahdollisuuksia
osallistua sosiaalisiin rooleihin

• Eniten kipua aiheuttava sairausryhmä

• Tule-ongelmat usein osana monisairauksia, hyvin usein yhdistyy masennukseen

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions
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Tule-sairaudet edelleen suurimpia työkyvyttömyyden syitä

• Vuonna 2018 Kela korvasi yli 90 000 alkanutta sairauspoissaolojaksoa 

tule-sairauksien vuoksi (4,8 milj. päivää/ 16 000 henkilötyövuotta)

• Tule-syillä alkoi eniten sairauspoissaolopäiviä

• Keskimäärin 53 päivää/ saaja

• Noin 262 miljoonaa euroa



Tule-sairaudet suurin työkyvyttömyyden syy

• Vuonna 2018 tule-ongelmat suurin syy toistaiseksi myönnettyyn 

työkyvyttömyyseläkkeeseen (40 % myönteisistä päätöksistä)

• Kuntoutustuen saajista 25 %  



Altistavat tekijät, joihin emme voi vaikuttaa

• Ikä

• Perimä
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Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu].

ISSN=1798-5137. 2015, Liitetaulukko 1. Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900–2060 (vuodet 2020–2060: ennuste) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.10.2017].
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Altistavat tekijät, joihin emme voi vaikuttaa

• Ikä

• Perimä

Altistavat tekijät, joihin voidaan vaikuttaa

• Liikkumattomuus

• Heikko lihaskunto

• Ylipaino 

• Ravinto

• Tupakointi

• Alkoholi

• Kuormittava työ

• Ergonomia

• Uni

• Stressi

• Väestöryhmien väliset terveyserot
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Jos kaikki suomalaiset voisivat yhtä hyvin 

kuin korkeasti koulutetut, vähenisi työ- ja 

toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin ongelmien 

yleisyys radikaalisti. 

• Esim. 0,5 km kävelyssä vaikeuksia 

kokevien määrä vähenisi 47 % 

(noin 160 000 henkilöllä) (THL)



Työikäisten tule-terveyden epätasa-arvo

• Eri ammattiryhmien sairastavuus

• Erilaiset mahdollisuudet pitää 
huolta kunnosta (esim. 
työnantajan tarjoamat 
mahdollisuudet)

• Osalla ei ole lainkaan 
työterveyshuoltoa

• Työterveyshuollon erilaiset 
sopimukset ja käytännöt

• Työnantajan toimintamallit



Kansallisen Tule-
ohjelman ohjausryhmä



Ohjausryhmä

• Pj. Professori Jaro Karppinen (TTL & Oulun yliopisto)

• Koordinaattori Marja Kinnunen (Tule ry)

• Avola Merja, Suomen Naprapaattiyhdistys ry

• Essayah Sari, Suomen Eduskunta

• Holm Ansa, Suomen Luustoliitto ry

• Jungman Hanna, Suomen Nivelyhdistys ry

• Kamppila Laura Lee, Suomen Osteopaattiliitto ry

• Koivumäki Terhi, Suomen Sydänliitto ry

• Kuitunen Soile, Kuntoutussäätiö

• Livson Matleena, Suomen Olympiakomitea

• Mikkonen Jani, Suomen Kiropraktikkoliitto ry

• Miranda Helena, Suomen kivuntutkimusyhdistys

• Mäki Päivi, THL

• Rinne Marjo, Selkäliitto ry

• Rytkönen Säde, Kuopion kaupunki

• Saksanen Riitta, Invalidiliitto ry

• Sarkomaa Sari, Suomen Eduskunta

• Tervahauta Markku, THL

• Utecht Mikko, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

• Pelto-Vasenius Kia, Suomen Fysiatriyhdistys ry



Tule-tietoisuus ja mahdollisuudet auttaa paranevat 
ammattilaisten keskuudessa

• Tunnistetaan riskitekijöitä 
omaavat

• Oikea-aikainen ja riittävä 
potilaan yksilölliseen 
tilanteeseen sopiva 
hoitopolku ja kuntoutus
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Tule-tietoisuus ja mahdollisuudet auttaa paranevat 
ammattilaisten keskuudessa

• Kohtaaminen, yksilöllisten 
voimavarojen tukemien ja 
voimaannuttamien näkyy 
ammattilaisten ajankäytössä ja 
osana perustyötä. Tarjolla työn 
tueksi on näyttöön perustuvia 
työkaluja ammattilaisille

• Nosebo-efektiä ruokkivaa 
viestintää ei esiinny
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Osteoporoosia sairastavat
• 400 000 sairastaa, jopa 40 000 osteoporoosiperäistä murtumaa / v.

• Etenevä sairaus, vaatii sairastavalta muutoksia arjessa (ravitsemus, D-vitamiini, liikunta, 
kaatumisen ehkäisy ja mahd. lääkehoito)

• Luustoliiton kysely (N=797) osteoporoosia sairastaville: 
• 69 % ei saanut ravitsemusohjausta
• 66 % ei saanut tietoa liikunnan merkityksestä 
• 78 % ei saanut ohjausta kaatumisen ehkäisemiseksi 
• 10 % ohjattiin kuntoutukseen

• Luustoliiton työikäisille tarjoama kuntoutus toteutuu verkkokurssina
• Ryhmämuotoinen, lähtökohtana osallistujien omat tavoitteet, ammattilaisohjauksen ja vertaistuen 

yhdistäminen

• Verkkokurssien tuloksia (ICF-sillatut indikaattorit): 
• Kaikki kurssilaiset saavuttivat omahoidon tavoitteensa kokonaan tai osittain
• Luottamus omiin kykyihin sekä voimavarat ja osaaminen sairauden kanssa elämiseen paranivat 

merkittävästi
• Seurannassa 96% osallistujista konkreettiset kurssin aikana tehdyt elintapamuutokset jäivät osaksi 

arkea



https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/303497/Raportteja16.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/303497/Raportteja16.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kelan kuntoutuskurssit

• Kuntoutujat tyytyväisiä

– kurssi koettiin hyödylliseksi

– Kurssin kokonaisuuteen oltiin 
tyytyväisiä 



Palveluntuottajien näkemyksiä

• Kuntoutuksen oikea-aikaisuus 
vaikuttaa kuntoutujien 
motivaatioon ja kuntoutukseen 
sitoutumiseen.

Lainaukset suoraan lähteestä:  
Karhula, Heiskanen & Seppänen-Järvelä (2019)
Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16



SUOSITUS: Tiedottamista on parannettava

• Työpaikoilla, työterveyshuollolla ja 
muilla kuntoutustarvetta kartoittavilla 
tahoilla tulisi olla enemmän tietoa 
Kelan järjestämästä Tules-
kuntoutuksesta työkyvyn tukemisen 
näkökulmasta sekä paremmat 
edellytykset tunnistaa kuntoutustarve. 

• Kuntoutujalle hyvä 
etukäteisinformaatio, mikä varmistaisi 
kuntoutuksen oikea-aikaisuuden ja 
soveltuvuuden kuntoutujille. 

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, 
käyttöoikeus: CC BY

Lainaukset suoraan lähteestä:  
Karhula, Heiskanen & Seppänen-Järvelä (2019), Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus, 
Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16

http://leadershipfreak.wordpress.com/2010/06/18/six-ways-to-make-teams-work/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Ihminen on kokonaisuus 

• Palveluntuottajien mielestä kuntoutustarvetta arvioitaessa olisi 
tärkeää huomioida kuntoutujan tilanne laajemmin (omat 
odotukset, moniongelmaisuus, tuleva leikkaus, soveltuvuus 
ryhmämuotoiseen kuntoutukseen jne.)

• Palveluntuottajat toivat haastatteluissa selkeästi esille, että 
Tules-kuntoutujista suurimmalla osalla on moninaisia ja 
hankalia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. 

• Kuntoutujien kivut aiheuttivat vaikeuksia pärjätä arjessa, mikä 
heijastui myös mielialaan ja yleiseen jaksamiseen. 

Lainaukset suoraan lähteestä:  
Karhula, Heiskanen & Seppänen-Järvelä (2019), Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus, 
Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16



Ennaltaehkäisyn tärkeys

• Avovastauksissa nousi esille viiveet 
kuntoutukseen hakeutumisessa ja 
pääsemisessä. 

• Viiveen vuoksi tules-ongelmat saattoivat olla jo 
niin pitkälle edenneitä, ettei kuntoutuja enää 
suoriutunut työtehtävistään. 

• Kuntoutuksen toivottiin toteutuvan 
ennaltaehkäisevänä. Siitä huolimatta, että 
moni kuntoutuja olisi toivonut pääsevänsä 
kuntoutukseen jo aikaisemmin, he kokivat 
kuntoutuksen erittäin hyödyllisenä. 

Lainaukset suoraan lähteestä:  
Karhula, Heiskanen & Seppänen-Järvelä (2019)
Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16



SUOSITUS: Moniammatillisuuden vahvistaminen

• Tules-kuntoutuksessa oleellista 
on moniammatillisuus, mikä 
tukee yksilön kuntoutumista 
kokonaisvaltaisesti.

• Palveluntuottajien tulisi kehittää 
jatkuvasti joustavia 
moniammatillisen työskentelyn 
käytäntöjä sekä erilaisia 
tiedonkulun ja yhteistyön 
muotoja. 

www.suomentule.fi | www.tulessa.fi

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC

Lainaukset suoraan lähteestä:  
Karhula, Heiskanen & Seppänen-Järvelä (2019)
Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16

http://www.pngall.com/team-work-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


SUOSITUS: Kuntoutuja keskiöön

• Tules-kuntoutuksessa tulisi olla 
enemmän yksilöllisyyttä ja 
kuntoutujilla mahdollisuuksia vaikuttaa 
kuntoutuksen sisältöihin. 
Palvelukuvauksen antamat 
mahdollisuudet tulisi hyödyntää. 

• Palveluntuottajien tulisi rakentaa 
kuntoutuksen sisältöjä kuntoutujien ja 
kuntoutusryhmien tarpeista lähtien.

• Suunnittelua tulisi tehdä aidosti 
yhteistyössä kuntoutujien kanssa 
käyttäen esimerkiksi ohjattua 
keskustelua kuntoutujien toiveiden ja 
palautteen keräämiseen. 
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Lainaukset suoraan lähteestä:  
Karhula, Heiskanen & Seppänen-Järvelä (2019)
Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16



SUOSITUS: Tavoitteet

• Tulosten perusteella kuntoutujat ja 
palveluntuottajat pitävät tavoitetyöskentelyä 
tärkeänä. Tavoitteen asettamisessa ja 
tavoitteen mukaisessa työskentelyssä on 
kuitenkin vielä kehitettävää. 

• Tavoitteisiin orientoituminen tulisi aloittaa 
mahdollisimman varhain. 

• Tavoitteiden nimeämiseen ja asettamiseen 
tulisi varata kuntoutujille riittävästi aikaa ja 
ohjausta. 

• Palveluntuottajien tulisi ohjata kuntoutujia 
asettamaan realistisia tavoitteita ja 
tarkistamaan niitä tarpeen mukaan.  

• Tavoitteiden tulisi nivoutua nykyistä 
paremmin työelämään.

www.suomentule.fi | www.tulessa.fi

Lainaukset suoraan lähteestä:  
Karhula, Heiskanen & Seppänen-Järvelä (2019)
Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16
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https://www.aviationcoaching.com/en/how-to-understand-which-are-your-goals/
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SUOSITUS: Arjen tukeminen

• Tules-kuntoutus on monipuolista ja fyysiseen 
aktiivisuuteen ohjaus toteutuu hyvin. 

• Tavoitteen mukainen välitehtävä ja siihen 
liittyvä ohjaus, välijakson yhteydenotto ja 
palaute lisäävät motivaatiota ja sitoutumista 
kuntoutukseen sekä auttavat opittujen taitojen 
siirtymisessä arkeen. 

• Monipuoliset ja kuntoutujan omaan arkeen 
siirrettävissä olevat liikkumisen ja fyysisen 
aktiivisuuden muodot tulisi säilyttää 
ohjelmassa. 

• Kotiharjoittelun ohjeiden olisi hyvä olla 
kirjallisia ja mahdollisimman selkeitä. 

• Kuntoutusjaksojen välillä kannattaisi 
hyödyntää etämenetelmiä monipuolisesti 
tehtävien ohjauksessa ja yhteydenpidossa. 

Lainaukset suoraan lähteestä:  
Karhula, Heiskanen & Seppänen-Järvelä (2019)
Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16



SUOSITUS: Panostetaan motivaatioon

Tulosten perusteella motivoituminen on kuntoutuksen 
kivijalka ja siihen tulee panostaa. Tules-kuntoutus antaa 
paljon ohjeita ja neuvoja sekä auttaa kivunhallinnassa ja 
tukee työkykyä. Edelleen kehitettäviä aihealueita Tules-
kuntoutuksessa ovat: 

• Palveluntuottajien tulisi kiinnittää huomiota 
kuntoutujien motivaatiota herättävään ja 
ylläpitävään työskentelyyn. 

• Palveluntuottajien tulisi vahvemmin huomioida 
työelämäyhteys kuntoutuksen aikana. 

• Palveluntuottajien tulisi kiinnittää huomiota 
jatkosuunnitelmien tekemiseen yhteistyössä 
kuntoutujan kanssa kartoittamalla samalla arjen 
verkostot. 



Moni kuntoutuja nosti kuntoutuskurssien suurimmaksi arkeen siirtyneeksi 
merkitykseksi kipujen vähenemisen niin selkeästi, että oli voinut vähentää tai jopa 
lopettaa säännöllisen kipulääkityksen. 

Lisäksi kuntoutujat toivat esille sen, että kuntoutuksen myötä kipujen kanssa oli 
oppinut elämään sekä hyväksymään sen, että kipuja voi elämässä ollakin. 

Kohentunut fyysinen kunto oli auttanut kipukokemusten vähenemisessä. Kipujen 
vähenemiseen olivat vaikuttaneet myös painon laskeminen ja tupakanpolton 
vähentäminen. 

www.suomentule.fi | www.tulessa.fi
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Karhula, Heiskanen & Seppänen-Järvelä (2019)
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Poissaolot maksaa 
työnantajalle

• Esim. Lähihoitajien ja laitoshuoltajilla sairauspoissaoloja 
noin 24,9 päivää/ vuosi (Lähde: Super)

• Jos kunnalla on 100 lähihoitajaa/laitoshuoltajaa, palkka 2000e/kk: 

• 2486 poissaolopäivää vuodessa

• Kustannus: 789 360e/ vuosi (Varma & If laskuri)

• 10 % lasku poissaoloissa toisi lähes 80 000 euron säästöt 
(poissaoloprosentti 11,00 % → 9,90 %)

• 20 % lasku poissaoloissa toisi melkein 160 000 euron säästön 
(poissaoloprosentti 11,00 % → 8,80 %)



Helsingin kaupungin Kipu ja työkyky -vaihtoehtoja 
sairauspoissaoloille 2015–2016 

Särkylääkeresepti ja parin viikon sairausloma eivät yleensä auta 
pitkittyneen kivun hoidossa. Työntekijä tarvitsee myös keinoja kivun 
kanssa pärjäämiseen.

Työhönpaluun todennäköisyys pitkän sairausloman jälkeen laskee



Helsingin kaupungin Kipu ja työkyky -vaihtoehtoja 
sairauspoissaoloille 2015–2016 
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Helsingin kaupungin Kipu ja työkyky -vaihtoehtoja 
sairauspoissaoloille 2015–2016 

• Työterveyshuollossa kirjoitetut sairauspoissaolot laskivat
yli 7 000 päivää tammi-syyskuun aikana edelliseen vuoteen 
verrattuna. 

• Selkä-, olkapää- ja kyynärpääkivuista johtuvat yksittäiset 
sairauspoissaolojaksot lyhenivät keskimäärin 2,2 päivää.

• Sairauspoissaolopäivät vähenivät selkäkivuista 31 %, 
olkapääkivuista 7 % ja kyynärpääkivuista 40 %. 

• Laskennallinen säästö vuosittaisissa sairauspoissaolojen 
kustannuksissa on yli 2 miljoonaa euroa.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/tyoterveys/sairauspoissaolojen-kirjoittamissuositukset-vahentaneet-tuhansia-poissaolopaivia



Fysioterapeutin suoravastaanotto

• Suoravastaanotto on kaÿtössä
151 kunnassa, ja 48 kunnassa 
suunnitellaan toiminnan 
aloittamista laḧivuosien aikana.

• Suoravastaanottoa ei ole 77 
kunnassa (kuntayhtymillä voi 
olla)

Lähde: https://www.suomenfysioterapeutit.fi/fysioterapia/ammatin-
kehittaminen/fysioterapeuttien-suoravastaanotto/

www.suomentule.fi



NOKIAN 
KAUPUNKI & UKK-
INSTITUUTTI

Liikuntaneuvonta 
työkyvyn 
edistämisessä

”Räätälöidysti 
liikkumaan” -
hanke

Haluttiin vaikuttaa sairauspoissaoloihin, suurin syy tule-
ongelmat

Tuktitaan liikuntaneuvonnan vaikutusta sairauspoissaoloihin. 
Valintakriteerinä tule-oireet ja oma työkykyarvio

UKK-Instituutti sattunnaisti osallistujat ja tutkii 
vaikuttavuutta

Tutkimuksen kesto 2v (mittaus 0kk, 6kk, 12kk, 24kk)

Jäämme odottamaan tuloksia!



Terveyskeskuskäynnit 
alas 
liikuntaneuvonnan 
avulla - PUDASJÄRVI

Lähete liikuntaneuvontaan terveydenhuollosta. 

Lähetteen saaneista tuli paikalle 93 % N = 42

Ikä M = 55, BMI M = 35,1 (20,8-51,9)

Tulosyyt: 1. ylipaino, 2. tules, 3. liikunta, 4. diabetes, 5. 
uniapnea, 
6. kolesteroli/verenpaine

Neuvontakertoja M = 3,95/asiakas (1-14), yksi kerta 45 min

Lähde: 
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sisltty
yppi/Voi%20paremmin%20kickoff%20260319%20pudasj%C3%A
4rvi_osallistujille.pdf

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Voi%20paremmin%20kickoff%20260319%20pudasj%C3%A4rvi_osallistujille.pdf


RUUTUKAAPPAUS: Miettinen & Hanhela Liikunta- ja terveysneuvonnan vaikuttavuus Pudasjärvellä 
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Voi%20paremmin%20kickoff%20260319%20pudasj%C3%A4rvi_osallistujille.pdf

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Voi%20paremmin%20kickoff%20260319%20pudasj%C3%A4rvi_osallistujille.pdf


Pudasjärvi -säästöt

• Pudasjärvi 8100 asukasta = 1,52 €/asukas 

• Säästöä terveyspalveluissa Pudasjärvellä 1,52€/asukas 

• Samalla kaavalla säästöä esimerkiksi Oulussa 300 000 € vuodessa

• Kustannusvaikuttavuus Pudasjärven kaupungin näkökulmasta (vuoden 
2018 hinnat)
• Lääkärikäynti 217 € (kuntalaskutushinta) 
• Hoitajakäynti 68 € (kuntalaskutushinta) 
• Fysioterapiakäynti 69,5 €(kuntalaskutushinta)
• Liikunta- ja terveysneuvontakäynti omana työnä 17,1 € – Kustannuksessa mukana, 

palkkaus sivukuluineen, kirjaus, Effica-kuluja ja kiinteitä kuluja – Ostopalveluna 50

Miettinen & Hanhela Liikunta- ja terveysneuvonnan vaikuttavuus Pudasjärvellä 
https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Voi%20paremmin%20kickoff%20260319%20pudasj%C3%A4rvi_osallistujille.pdf

https://www.ppshp.fi/dokumentit/Koulutusmateriaali%20sislttyyppi/Voi%20paremmin%20kickoff%20260319%20pudasj%C3%A4rvi_osallistujille.pdf


Työpaikkojen rooli tule-terveyden vaikuttajana 
tunnistetaan

• Osatyökykyisille mahdollisuus 
työhön!

• Työpaikalla tehtävät toimenpiteet 
liittyen esimerkiksi ergonomiaan 
tai työjärjestelyihin ovat 
avainasemassa ehkäistäessä tuki-
ja liikuntaelinvaivoja sekä niistä 
aiheutuvaa haittaa työssä.

www.suomentule.fi | www.tulessa.fi





Järjestöjen rooli tule-terveyden
edistäjänä tunnistetaan



Tukea järjestöistä!

• Tule ry:n jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksiä on 
249 kpl.

• Suuri osa näistä liikuttaa ihmisiä

• Vertaistuki

• Järjestöt tarjoavat helposti tietoa

• Järjestöt tarjoavat osallisuutta ja äänen niillekin, 
keiden on vaikea saada äänensä kuuluviin
yhteiskunnassa.



Tarvitaan näyttöön perustuvia toimintamalleja



Mitä tarvitaan? 

• Kustannusvaikuttavuus-tietoja

• Ennaltaehkäisy kunniaan

• Pidetään kiinni hyvistä 
käytännöistä

• Rohkeutta tehdä hallittuja 
kokeiluja



Kiitos!
marja.kinnunen@suomentule.fi

mailto:marja.kinnunen@suomentule.fi

