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Ydinviestit  

• Työkykynsä heikentyneeksi 
kokee 863 000 työikäistä 
suomalaista, eli joka neljäs. 
Suurten kaupunkien välillä 
merkittäviä eroja työkyvyssä. 

• Elintavoissa ja liikunnassa 
merkittäviä eroja suurten 
kaupunkien välillä. 

• Koulutuksen puute tuo mu-
kanaan köyhyyttä. Vähem-
män koulutusta saaneet ko-
kivat köyhyyttä selvästi ylei-
semmin kuin paremmin kou-
lutetut. 

• Joka kolmas suomalainen 
kokee, ettei ole saanut tar-
peisiinsa nähden riittävästi 
terveyskeskuspalveluita. 

• Suurten kaupunkien väliset 
erot eivät kadonneet kun 
analyysissä otettiin huomi-
oon (vakioitiin) sukupuoli-, 
ikä-, koulutus- ja pääasialli-
sen toiminnan rakenteen 
erot kaupunkien välillä. 

Johdanto 
Päättäjät tarvitsevat aluettaan kuvaavaa reaaliaikaista tietoa väestöryhmittäin palvelu-
tarpeen arviointia, toimien kohdentamista, resurssien ohjausta ja tavoitteiden toteutu-
misen seurantaa varten niistä ilmiöistä, joihin voidaan päätöksillä vaikuttaa. Myös laki 
velvoittaa: Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) määritellään, että kuntien tulisi suorittaa 
väestönsä seurantaa väestön osaryhmissä.  Haasteena tietoperusteiselle päätöksenteol-
le on, että väestökyselyihin pohjautuvia tietoja esimerkiksi asukkaiden elintavoista, toi-
mintakyvystä, hyvinvoinnista, osallisuudesta tai palveluiden tarpeesta on ollut hyvin 
niukalti saatavissa kunta- tai edes aluetasolla. Lisäksi saatavilla olevat, lähinnä rekiste-
reihin perustuvat, seurantatiedot eivät yleensä kuvaa tilannetta väestöryhmittäin. Kun-
nallisen ja alueellisen autonomian näkökulmasta näitä perustietoja tarvitaan päätöksen-
teon tueksi myös kunta- ja aluetasolla. Väestöä koskevien kansallisten ja alueellisten 
tietojen avulla tulisi ennakoida ja arvioida tulevaa kehitystä sekä tarkastella asetettujen 
tavoitteiden toteutumista. Kansallisesti tilanne on melko hyvä, mutta alueita koskevat 
tiedonkeruut ovat olleet hajanaisia ja kansallisesti koordinoimattomia.  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa lakisääteisesti tästä tiedontuotannon teh-
tävästä myös aluetasolle ulottuvilla tietotuotteilla, kuten Hyvinvointikompassi, Sotka-
Net, Tea-viisari ja Terveytemme.fi -portaali. THL:n ja sen edeltäjälaitosten vuosikym-
menten tutkimusperinnettä täydentämään on käynnistetty Alueellinen terveys- ja hy-
vinvointitutkimus (ATH), joka vastaa aikuisväestön osalta aluetasoiseen tietotarpeeseen 
kansallisesti koordinoidulla tavalla ja takaa toiminnalle tarvittavaa jatkuvuutta. Valitut 
seurantaosoittimet löytyvät kaikille avoimesta tulospalvelusta, jossa niitä voi tarkastella 
alueittain iän, sukupuolen ja koulutuksen mukaan. Tässä julkaisussa esitetään muutamia 
valittuja tulospalvelun osoittimia. Lisätietoja: www.thl.fi/ath. 
 
Toiminta- ja työkyky: Miten pidennämme työuria? 

  

Kuvio 1.  Työkykynsä heikentyneeksi kokevien osuus suurissa kaupungeissa (a) ja 
niiden koulutusryhmien väliset erot (b) koko Suomessa.  

Toiminta- ja työkykyinen väestö kuvaa kaupungin elinvoimaisuutta. Työkykynsä heiken-
tyneeksi kokee noin neljännes työikäisistä suomalaisista (27 %, 863 000 henkilöä)     
(kuvio 1 a). Työkyvyssä on eroja suurten kaupunkien välillä: Turussa työikäisistä työky-
kynsä heikentyneeksi kokee useampi kuin joka neljäs (28 %, 37 000 henkilöä), Oulussa 
(26 %), Vantaalla (24 %), ja Tampereella (24 %) joka neljäs työikäinen, Helsingissä noin 
joka viides (22 %) kun taas espoolaisista harvempi kuin joka viides (18 %, 32 500 henki-
löä). Erot ovat melko samanlaiset myös eläkeikään saakka työelämässä jaksamisen koh-
dalla.  
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Korkeammin koulutetut kokevat työkykynsä paremmaksi (kuvio 1. b) ja usko omaan 
työssä jaksamiseen eläkeikään saakka on parempi kuin vähän koulutetuilla. Työky-
vyssä (31 % vs 20 %) ja eläkeikään jaksamisessa (34 % vs 15 %) koulutusryhmien väli-
set erot ovat suuria, jopa kaksinkertaisia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli 
työuria halutaan todella pidentää, tulee toimia kohdistaa alempiin sosioekonomisiin 
ryhmiin, joissa työkyvyn edistämistarve on suurin. Työurien pidentämiskeskustelussa 
potentiaalia kuvaa, että miehillä alimman tuloviidenneksen elinajanodote (69 vuotta) 
on vain vuoden enemmän kuin vanhuseläkeiän raja 68 vuotta. Suurten kaupunkien 
väliset erot heikentyneessä työkyvyssä eivät kadonneet kun analyysissä otettiin 
huomioon (vakioitiin) sukupuoli-, ikä-, koulutus- ja pääasiallisen toiminnan rakenteen 
erot kaupunkien välillä.  

Suurten kaupunkien välillä havaittiin eroja työkykyyn keskeisesti yhteydessä olevissa 
tekijöissä, kuten mm. työn fyysisessä ja henkisessä kuormittavuudessa. Työkykyyn 
yhteydessä olevia tuloksia löytyy lisää vuorovaikutteisesta portaalista www.thl.fi/ath.  

Terveys, elintavat ja riskitekijät suurissa kaupungeissa 
Suomalaisista aikuisista 39 % kokee terveytensä keskitasoiseksi tai huonommaksi 
(kuvio 2. a). Suurista kaupungeista yleisimmin näin kokivat Turussa asuvat (42 %) ja 
harvimmin Espoon asukkaat (27 %). Suomalaisten lihavuuskehitys on taittunut, ja 
vuonna 2013 lihavia oli 18 % väestöstä (743 600 henkilöä) (kuvio 2. b). Yleisintä liha-
vuus on suurista kaupungeista Vantaalla, Turussa, Oulussa ja Tampereella (15–18 %) 
ja harvinaisempaa Espoossa ja Helsingissä (13–14 %).  

 
Kuvio 2.  Koetun terveyden (a) ja lihavuuden (b) erot suurissa kaupungeissa.

Elintavoissa havaittiin suuria eroja kaupunkien välillä. Kasvisten käytössä on jopa yli 
kymmenen prosenttiyksikön eroja suurten kaupunkien välillä. Espoolaisista ja helsin-
kiläisistä joka viides (19–21 %), Vantaalaisista, Tamperelaisista ja Turkulaisista joka 
neljäs (25–27 %) ja Oululaisista jo liki joka kolmas (32 %) käyttää niukasti kasviksia 
ravinnossaan. Tupakoinnissa erot olivat maltillisempia, mutta merkittäviä: Espoolai-
sista 11 %, oululaisista 13 %, helsinkiläisistä, turkulaisista ja tamperelaisista 14 % ja 
vantaalaisista 16 % raportoi tupakoivansa päivittäin. Vastaava luku koko Suomessa 
on 15 %.  Vähintään lievästi kasvaneet alkoholihaittojen riskit ovat kaikissa suurissa 
kaupungeissa koko Suomen keskiarvon yläpuolella: helsinkiläisistä alkoholia liikaa 
käyttää 36 %, oululaisista 35 %, tamperelaisista 34 % sekä espoolaisista, vantaalaisis-
ta ja turkulaisista 32 %. Myös kannabiksen käytössä suuret kaupungit Vantaata lu-
kuun ottamatta olivat selvästi koko Suomen tai maakuntien keskiarvojen yläpuolella 
ja eroja havaittiin. Kannabista 12 viime kuukauden aikana raportoi käyttäneensä 3 % 
suomalaisista. Helsinkiläisistä näin raportoi 8 %, tamperelaisista 6 %, turkulaisista ja 
oululaisista 5 %, espoolaisista 4 % ja vantaalaisista 3 %. 
 
Myös liikunnan harrastamisessa löytyi kaupunkien välisiä eroja. Vapaa-ajan liikuntaa 
harrastamattomia ”sohvaperunoita” on eniten Turussa ja Vantaalla, näissä kaupun-
geissa vähintään joka viides (20–24 %) ei harrasta lainkaan vapaa-ajan liikuntaa. Hel-
singin, Espoon, Tampereen ja Oulun vastaavat tulokset olivat 16–17 %.  
 
Suurten kaupunkien osalta niin terveydessä kuin sen riskitekijöissä ja elintavoissa 
koulutusryhmien väliset erot olivat suuria, kasvisten käytössä jopa kaksinkertaisia.  
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Alueellinen terveys- ja hy-
vinvointitutkimus (ATH): 
 
Vuosina 2013–2014 tutkittava  
150 000 suomalaisen otos muo-
dostuu kahdeksasta noin kolmen 
kuukauden välein poimittavasta 
kansallisesti edustavasta osasta, 
joista kukin koostuu noin 19 000 
tutkittavasta. Tämä jatkuva tie-
donkeruu mahdollistaa päätösten 
vaikuttavuuden seurannan ja 
arvioinnin kansallisella ja alueta-
solla.  Alueilla on mahdollisuus 
täydentää omia otoksiaan tar-
peidensa mukaan. 
 
ATH:ssa tutkitaan suomalaista 
aikuisväestöä 20 ikävuodesta 
ylöspäin. 75 vuotta täyttäneitä 
poimitaan otokseen kaksinkertai-
nen osuus, jotta iäkkäistäkin saa-
daan luotettavat tiedot.  
 
Tämän julkaisun tulokset perustu-
vat 2013 keväällä ja kesällä kerä-
tyn ATH-aineiston 20 vuotta täyt-
täneitä suomalaisia edustavaan 
otokseen. 
 
ATH:ta käytetään moneen tarkoi-
tukseen, mm. vanhuspalvelulain 
vaikutusten arviointiin: 
http://www.terveytemme.fi/ath/ 
vanhuspalvelulaki/ 
  
Lisää tietoa ja tuloksia: 
www.thl.fi/ath/ 
 

Hyvinvointi ja palvelut suurissa kaupungeissa 

 
Kuvio 3.  Elämänlaatunsa hyväksi kokevien (a) ja masennusoireilua raportoinei-

den (b) osuudet suurissa kaupungeissa.  
 

Joka toinen suomalainen aikuinen kokee elämänlaatunsa hyväksi (53 %) (kuvio 3. a) 
ja joka neljännellä on ollut vähintään kaksi viikkoa jatkunutta masennusoireilua (26 
%) (kuvio 3. b). Suurten kaupunkien välillä havaittiin eroja: Espoossa asuvista 60 % 
kokee elämänlaatunsa hyväksi ja masennusoireilu oli koko Suomen keskiarvon ala-
puolella (24 %), Helsingissä asuvista 55 % kokee elämänlaatunsa hyväksi mutta liki 
joka kolmas (30 %) raportoi masennusoireilua. Huolestuttavin tilanne on Turussa, 
jossa elämänlaadun kokemus on suurista kaupungeista huonoin (49 %) ja alle koko 
Suomen keskiarvon. Lisäksi masennusoireilu on Turussa kaupungeista korkeimmalla 
tasolla yhdessä Helsingin kanssa (30 %), tilanteen ollessa huonompi kuin keskimää-
rin koko Suomessa.  Sosioekonominen asema (koulutus) on vahvasti yhteydessä 
elämänlaadun kokemiseen: koko Suomea koskevan aineiston tuloksissa vähemmän 
opiskelleiden (48 %) ja korkeammin koulutettujen (62 %) välillä on noin kolmannek-
sen ero. Vastaavanlainen ero havaittiin kaikissa suurissa kaupungeissa. 

Vähemmän koulutusta suorittaneet kokivat köyhyyttä selvästi yleisemmin (24 %) 
kuin enemmän koulutusta suorittaneet (15 %). Jopa joka viides suomalainen, eli yli 
miljoona suomalaista, on rahanpuutteen vuoksi tinkinyt ruuasta, lääkkeistä tai lää-
kärikäynneistä. Tampereella asuvista näin on joutunut tekemään joka neljäs (31 000 
henkilöä), kun Espoossa vastaavasti 16 prosenttia (32 000 henkilöä).   

Terveyskeskuslääkäripalveluita tarpeisiinsa nähden riittämättömästi on saanut lähes 
joka kolmas (30 %) suomalainen (kuvio 4. a). Terveyskeskuslääkäripalveluiden riit-
tämättömyyttä koettiin eniten Espoossa (43 %), Helsingissä (38 %) ja Vantaalla (37 
%) kun taas erityisesti Turussa (27 %), Tampereella (32 %) ja Oulussa (33 %) terveys-
keskuspalvelut tavoittivat paremmin niitä tarvinneet. Vuonna 2013 internetiä säh-
köiseen asiointiin käyttää 75 vuotta täyttäneistä suomalaismiehistä 23 % ja naisista 
15 % (kuvio 4. b).  

  
 

Kuvio 4.  Terveyskeskuslääkäripalveluiden tyydyttymätön tarve suurissa kaupun-
geissa (a) ja internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien (b) osuus ikä-
ryhmittäin (%). 
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Johtopäätöksiä 
Suomalaisten työurien merkittävä pidentäminen edellyttää kaupunkien ja alueiden 
välisten erojen kaventamista mm. työkyvyssä ja työssä jaksamisessa, ja näiden 
toimien tulisi kohdistua etenkin alempiin sosioekonomisiin ryhmiin. Alimpaan tu-
loviidennekseen kuuluvien miesten elinajanodote (69 vuotta) on vain vuoden suu-
rempi kuin vanhuuseläkeiän raja. Terveys- ja muut palvelut sekä kuntoutus tulee 
kohdentaa tarpeen mukaan, niitä eniten tarvitseville. Näin voidaan vähentää väes-
tön ikääntymisen myötä kasvavaa palveluiden tarvetta, kohentaa kansanterveyttä 
ja kansantaloutta ja helpottaa julkisen talouden kestävyyspainetta. Toiminnan 
kohdentaminen tarkoittaa muun muassa palveluiden muotoilemista kohderyhmäl-
le sopivaksi, ei kaikille täysin samanlaiseksi.  

Suurten kaupunkien väestön ikä-, koulutus-, tai työllisyysrakenteen erot selittivät 
vain pienehkön osan kaupunkien välisistä eroista tässä tutkimuksessa. Jatkossa 
tulisi tutkia tarkemmin sosiodemografisia ja muita alue-eroihin yhteydessä olevia 
tekijöitä sekä eri aluetasoja kuten kaupunki- ja maaseutumaisten alueiden eroja. 
Koulutusryhmien väliset erot olivat pääosin yhtä suuria kaikissa kaupungeissa. 

Suomalaisen kunnallisen ja alueellisen autonomian näkökulmasta tarvitsemme 
päätöksentekoon väestöä kuvaavia perustietoja myös kunta- ja aluetasolla. Tieto-
jen avulla tulisi ennakoida ja arvioida tulevaa kehitystä sekä tarkastella asetettujen 
tavoitteiden toteutumista. Terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia ei ratkaista ilman 
tarvittavaa tietoa niiden keskeisistä riskitekijöistä. Esimerkiksi diabetesta ei ehkäis-
tä ja hyvinvoinnin vajeita ei vähennetä vain tarkastelemalla niiden ilmaantuvuutta 
tai yleisyyttä. Tarvitaan terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 
koskevaa seurantatietoa, jotta toimia keskeisten riskitekijöiden vähentämiseksi 
voidaan kohdentaa ja arvioida. 

Suomessa yhteiskuntapolitiikan keskeisenä tavoitteena on edistää väestön elin-
voimaisuutta, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä siten, että osallisuus yhteis-
kuntaan, valmius terveyttä edistäviin päätöksiin, hyvä elämä, työura ja hyvä eläke-
ikä voivat jatkua kaikissa väestöryhmissä mahdollisimman pitkään. Onko tasa-
arvoperiaatteessa kuitenkaan vielä onnistuttu?  

”… yhteiskunnallisen edistyksen luonnollinen taipumus on saattaa henki-
sen ja ruumiillisen työn harjoittajat parempaan tasa-arvoon keskenänsä.” 
Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen 1874. 

Suomalaisten hyvinvointia voidaan parhaiten kohentaa, kun kehitetään ratkaisuja, 
joilla tilanne paranee erityisesti niillä alueilla ja niissä suurissa väestöryhmissä, 
joihin ongelmat kasautuvat. Tarvittavaa tietoa tähän tarpeeseen tuo Alueellinen 
terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH – suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin 
puolesta! 
 

 
Suurten kaupunkien tulokset vuodelta 2013 julkaistiin 10.4.2014 Helsingissä. 
Turusta, Espoosta ja Vantaalta saatavilla seurantatietoja vuosilta 2010–2012.  
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