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Liikkumattomuuden lasku kasvaa
– vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon
fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset
TIIVISTELMÄ

V

ähäisen fyysisen aktiivisuuden, runsaan
paikallaanolon ja huonon fyysisen kunnon
yhteyksiä sairauksista aiheutuneisiin tai
muihin yhteiskunnallisiin kustannuksiin tunnetaan huonosti. Muutamissa maissa on raportoitu
vähäisen fyysisen aktiivisuuden aiheuttamia terveydenhuollon kustannuksia, mutta muiden yhteiskunnallisten kustannusten osalta raportteja löytyy hyvin
vähän. Tämä raportti pyrkii selvittämään laajasti
vähäisen fyysisen aktiivisuuden, runsaan istumisen
ja huonon kunnon aiheuttamia yhteiskunnallisia
kustannuksia Suomessa.
Raportin tavoitteena oli selvittää liikunta-, terveys- ja taloustieteellisen yhteistyön avulla terveyden kannalta liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden,
huonon kunnon ja runsaan paikallaanolon yhteyttä
kroonisten kansansairauksien aiheuttamiin yhteiskunnalle muodostuviin suoriin terveydenhuollon
kustannuksiin (terveyspalveluiden käyttö, lääkkeet)
ja tuottavuuskustannuksiin (ennenaikaisten kuolemien vuoksi menetetyt elinvuodet, sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet). Lisäksi tutkittiin
lapsuuden ja nuoruuden liikunta-aktiivisuuden ja
sen muutoksen yhteyttä koulutuspolun pituuteen
tai työurien kehitykseen aikuisuudessa. Hankkeessa arvioitiin myös liikkumattomuuden osuutta sekä
ikääntyneiden koti- ja laitoshoidon kustannuksiin
että syrjäytymisen aiheuttamiin kustannuksiin ja
sosiaalietuuksiin.
Tutkimuksen laskelmissa käytettiin useita
väestöaineistoja ja rekisterejä. Tässä raportissa
esitetään myös huonon fyysisen kunnon yhteyksiä
sairauslomiin, raportoidaan fyysisen aktiivisuuden
edistämiseksi tehtyjä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskuksen (STEA) rahoittamia hankkeita
sekä annetaan muutamia esimerkkejä kustannusvaikuttavista tavoista vähentää liikkumattomuuden
aiheuttamia yhteiskunnallisia kustannuksia.
Tutkimuksen mukaan vähäinen fyysinen
aktiivisuus, liikkumattomuus, aiheuttaa
lisäkustannuksia terveydenhuollon suorissa
kustannuksissa sekä tuottavuuskustannuksissa

menetettyjen työpanosten osalta. Lisäksi
liikkumattomuus aiheuttaa ikääntyneiden kotija laitoshoidon kustannuksia, syrjäytymisen
kustannuksia sekä sosiaalietuuksien lisäkus
tannuksia. Tutkimus päätyi seuraaviin liikku
mattomuuden aiheuttamiin vuosittaisiin lisä
kustannuksiin: sairauksien aiheuttamat
terveydenhuollon ja tuottavuuden kustannukset
1,5–4,4 miljardia euroa, ikääntyvän väestön koti- ja
laitoshoidon kustannukset 150 miljoonaa euroa,
tuloverojen menetys 1,4–2,8 miljardia euroa,
työttömyysturvaetuudet noin 30–60 miljoonaa
euroa sekä syrjäytymisen kustannukset vähintään
70 miljoonaa euroa. Yhteensä nämä vuosittaiset
kustannukset ja tuottavuuden menetykset
ovat 3,2–7,5 miljardia euroa. Vaikka kaikkien
edellä mainittujen kustannusten laskennassa
käytettäisiin pienimmän kustannusten laskennan
mallia, päädytään 3,2 miljardin euron vuosittaisiin
kustannuksiin ja tuottavuuden menetyksiin.
Perustellusti liikkumattomuuden yhteiskunnallisten
kustannusten säästöpotentiaalin voi sanoa olevan
hyvin suuri. Lisäksi tulee muistaa, että Global
Burden of Disease -verkoston laskelmien mukaan
tulevaisuudessa Suomenkin terveydenhuollon
suorien kustannusten on arvioitu kasvavan 29 %
vuoteen 2030 ja 58 % vuoteen 2040 mennessä
vuoden 2014 kustannuksiin verrattuna.
Laskettujen kustannusten suuruus korostuu, kun
huomioidaan, että kustannuksiin ei ole sairauksien
osalta laskettu mukaan tuottavuuskustannuksiin
korvaavan työpanoksen hintaa ja että keskimääräisenä sairauspäivän hintana on käytetty 213 €, joka
on Kuntaliiton käyttämän hintahaitarin alareunasta.
Samoin tuottavuuskustannuksista puuttuvat kaikki
alle 10 päivää kestäneiden sairaslomien kustannukset, koska näitä ei kootusti raportoida. Lisäksi laskelmista puuttuu lukuisia sairauksia, joiden ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa liikunnalla
tiedetään olevan kiistaton merkitys, mutta joista ei
ole tähän mennessä julkaistu väestösyyosuuden
tunnuslukua (PAF). PAF-tunnusluku kertoo, kuinka

paljon sairauden tai kuoleman riski on pienempi
liikuntaa harrastavilla liikkumattomiin verrattuna.
Samoin kustannuksista puuttuu kaikki liikkumattomuuden aiheuttamat arvonlisäveron ja muiden
välillisten verojen aiheuttamat menetykset. Edelleen laskelmista puuttuu hiilineutraalin liikkumisen
aiheuttamat säästöt. Näitä vaikeasti laskettavia
kustannuksia on pyritty huomioimaan vain ennenaikaisten kuolemien aiheuttamien kustannusten
laskelmissa, käyttäen kansainvälisen Health Economic Assessment Tool -tutkijaryhmän laskukaavoja. Monista tässä raportissa tunnistetuista mutta
tarkemmin raportoimattomista liikkumattomuuden
yhteiskunnallisista kustannuksista johtuen voidaan
todeta, että liikkumattomuuden oikeana hintalappuna ei voida esittää yhtä yksittäistä ja kaikki
kustannukset kattavaa summaa. Toisaalta voidaan
myös todeta, että liikkumattomuuden vuosittaiset
yhteiskunnalliset kustannukset ovat useita miljardeja euroja ja että kustannukset kasvavat vuosittain

suomalaisen väestön ikääntymisen ja sairastavuuden kasvun takia.
Raportissa esitetään myös kustannusvaikuttavia
toimenpiteitä niille kohderyhmille, jotka aiheuttavat
merkittäviä liikkumattomuuden yhteiskunnallisia
kustannuksia, joskin toistaiseksi näitä toimenpiteitä
on toteutettu suhteellisen vähän. Tulevaisuudessa
tarvittaisiin entistä kohdennetumpia interventioita
näille runsaasti liikkumattomuuden yhteiskunnallisia
kustannuksia aiheuttaville kohderyhmille ja näiden
interventioiden vaikuttavuutta sekä kustannusvaikuttavuutta tulisi myös selvittää. Jokainen kyseisille
kohderyhmille suunnattu interventio ei välttämättä
ole vaikuttava, ja edelleen melko harva niistä on
kustannusvaikuttava. Tulevaisuudessa kaivataan
liikkumattomuuden kustannusten selvittämistä
esimerkiksi viiden tai kymmen vuoden välein, koska
kustannukset muuttuvat sairauksien esiintyvyyden,
kehittyvien hoitojen, muuttuvien työolojen ja vanhenevan väestön mukana.
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