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1 SAATTEEKSI

Hyvä lukija,

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä ja kunnille 
jää edelleen merkittävä rooli asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä myös sote- ja maa-
kuntauudistuksen toteutumisen jälkeen. 

Alueellinen hyvinvointikertomus on järjestyksessään kolmas ja se toteutettiin ensimmäisellä kerralla 
vuonna 2015 Lounais-Suomen alueellisena hyvinvointikertomuksena kattaen Varsinais-Suomen lisäksi 
myös Satakunnan. Jotta alueellinen hyvinvointikertomus palvelisi mahdollisimman hyvin sote- ja maa-
kuntauudistusta, päätettiin se toteuttaa vuonna 2017 ainoastaan Varsinais-Suomen kattavana maakun-
nallisena hyvinvointikertomuksena. 

Varsinais-Suomessa toimii alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Työryhmä 
perustettiin vuoden 2015 lopussa työstämään alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pai-
nopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet osaksi Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
missuunnitelmaa. Järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2017–2018 on hyväksytty alueen kunnissa 
sekä sairaanhoitopiirin valtuustossa loppuvuodesta 2016 ja sen osana on hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen toimenpideohjelma. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on jatkanut hyte-teeman työstämistä osana sote- ja 
maakuntauudistusta. Lakiluonnoksissa maakunnalle on määritelty omat hyte-tehtäväkokonaisuutensa, 
joiden tarkempaa sisältöä työryhmä parhaillaan on työstämässä. Maakunnan hyte-tehtäviin kuuluu 
esimerkiksi alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu sekä asiantuntijatuen tarjoaminen alueen 
kunnille. Varsinais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus 2018 on toteutettu siten, että se palvelee 
tulevan maakunnallisen järjestäjän tarpeita mahdollisimman kattavasti. Järjestäjän on tulevaisuudessa 
kyettävä tilaamaan alueen väestön sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siten, että ne vastaavat väes-
tön palvelutarpeeseen. Lisäksi järjestäjällä on vahva intressi pyrkiä vaikuttamaan korjaavien sote-palve-
luiden tarpeisiin toteuttamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväänsä hyvässä yhteistyössä 
alueen kuntien kanssa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen onnistuminen on koko sote-uudistuksen tavoitteiden toteutu-
misen kannalta ydinkysymys. Se on myös kokonaisuus, jossa kunnilla ja maakunnalla tulee olemaan 
merkittävä yhdyspinta. 

Toivomme, että alueellinen hyvinvointikertomus auttaa meitä kaikkia muodostamaan yhteistä kuvaa 
varsinaissuomalaisten hyvinvoinnin tilasta ja edesauttaa sitoutumista yhteisiin hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen tavoitteisiin ja toimenpiteiden toteuttamiseen. 
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2 JOHdANTO

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen on osa kunnan ja maakunnan kokonaisjohtamista. 
Hyvinvointityö tulee liittää kiinteästi strategiaan sekä talouden ja toiminnan suunnitteluun.  Hyvinvoin-
tikertomus ja -suunnitelma ovat kehys, joka linjaa ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Yksittäi-
sen ihmisen valinnoilla, elintavoilla ja elinoloilla on keskeinen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja 
sairauksien ehkäisyssä. Kunnan tehtävänä on luoda näille hyville valinnoille edellytyksiä ja maakunnan 
tehtävänä on varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään myös sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluissa ja että tähän tähtäävät tavoitteet on kirjattu osaksi maakunnan palvelulupaus-
ta ja palvelustrategiaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävään tarvitaan eri ammattilaisia 
maakunnasta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kunnan kaikilta toimialoilta, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen kuuluu siis kaikille. 

Alueellisen hyvinvointikertomuksen pohjalla on väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavia indikaatto-
reita sekä muuta ajankohtaista selvitys- ja tutkimustietoa, jota on ollut käytettävissä maakunnallisella 
tasolla. Tavoitteena on saada mahdollisimman laaja ja kattava tietopohja, jotta voidaan analysoida vä-
estön hyvinvointia ja sen puutteita. Kansallinen tietopohja on valitettavan vajavainen. Ongelmia muo-
dostuu sekä tiedon päivittymisen hitauden (esim. THL sairastavauusindikaattori) että olennaisen tiedon 
puuttumisen suhteen (esim. FinSote ja ATH-tulokset kuntatasolla ja tiettyjä teemoja, kuten osallisuutta 
kuvaavat mittarit). Tietopohjan kehittäminen on yksi oleellisista tehtävistä, joka täytyy saada kuntoon 
sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Oleellista on myös osana sote- ja maakuntauudistusta poh-
tia, kuinka maakunta pystyy tietotuotannon kehittämisen kautta varmistamaan omien ydintehtäviensä 
onnistumisen sekä samalla tukemaan kunnissa tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. 
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Alueellisen hyvinvointikertomuksen laadinta on osa Varsinais-Suomen muutosorganisaation valmistelu-
työtä. Kertomuksen työstämisestä on vastannut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -työryhmä, jon-
ka puheenjohtajana toimii Varsinais-Suomen sote- ja maku-uudistuksen muutosorganisaation erikois-
suunnittelija Karoliina Luukkainen ja sihteerinä Sosiaalialan osaamiskeskus Vasson suunnittelija Ville 
Santalahti. Työryhmän muita jäseniä ovat Uudenkaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, 
Salon kaupungin terveyden edistämisen koordinaattori Marita Päivärinne, Pöytyän kansanterveystyön 
kuntayhtymän terveyden edistämisen yhteyshenkilö Merja Männikkö, Kaarinan kaupungin hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen -koordinaattori Hanna Inkeroinen, Paraisten kaupungin varhaiskasvatus-
päällikkö Pia Hotanen (1.8.2018 alkaen hyvinvointikoordinaattori Paula Sundqvist), Varsinais-Suomen 
sote- ja maku-uudistuksen muutosorganisaation erikoissuunnittelija Pasi Oksanen, Lounais-Suomen 
Liikunta ja Urheilu Liiku ry:n terveysliikunnan kehittäjä ja liikunnan palveluketjujen alatyöryhmän 
puheenjohtaja Tino-Taneli Tanttu, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin suunnittelija Minna Pohjola, 
Lounais-Suomen aluehallintoviraston terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ylitarkastaja Anne Taulu 
1.3.2017-30.4.2018 (3.9.2018 alkaen Minna Lainio-Peltola), Työterveyslaitoksen johtava asiantunti-
ja Tuula Oksanen, Varsinais-Suomen liiton viestintäpäällikkö Kirsi Stjernberg, JärjestöSotehanke113 
asiantuntija sekä Varsinais-Suomen muistiyhdistyksen aluejohtaja ja järjestötyöryhmän puheenjohtaja 
Minna Rosendahl, henkilöstöjärjestöjen edustaja Leena Nurmi, osallisuusasioiden alatyöryhmän pu-
heenjohtaja ja Turun kaupungin osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala, kulttuurihyvinvointiala-
työryhmän puheenjohtaja ja Turun ammattikorkeakoulun Taikusydän -projektipäällikkö Anna-Mari 
Rosenlöf, ehkäisevän päihdetyön alatyöryhmän puheenjohtaja ja Turun kaupungin hyvinvointitoimialan 
ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Niina Jalo.

3. KERTOMUKSEN VASTUUTAHO JA LAATIJAT 
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Kuvio 1. Varsinais-Suomen kunnat, seudut ja väestö

Alueen väestömäärä on koko 2000-luvun ajan ollut kasvussa. Varsinais-Suomen väestömäärä koko-
naisuudessaan on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2017 yhteensä 6,8 % eli 30 574 henkilöä (kuvio 
1). Alueellisesti on huomioitavaa, että väestönkasvu keskittyy Turun seudulle, jossa väestömäärä on 
lisääntynyt edellisestä vuodesta 2907 henkilöä (kuvio 2). Voimakkaimmin väestömäärä on edellisen 
seitsemän vuoden aikana kasvanut, Maskussa, Kaarinassa, Liedossa ja Ruskolla (taulukko 1).

 

4. OSA I VARSINAIS-SUOMEN VÄESTÖN HYVINVOINNIN NYKYTILA 

Seuraava yhteenveto on työstetty olemassa olevan hyvinvointitiedon pohjalta, hyödyntäen sähköisen 
hyvinvointikertomustyökalun indikaattoritietoa (liite 1.) ja muuta olemassa olevaa tilastotietoa sekä 
tutkimus- ja selvitysaineistoa (liite 2: Move-tulokset).

4.1 VarsInaIs-suomen Väestö

Varsinais-Suomi koostuu Loimaan, Salon, Turun, Vakka-Suomen ja Turunmaan seutukunnista  ja maa-
kuntaan kuuluu 27 kuntaa, joista 11 on kaupunkeja. Maakunnan väkiluku 31. joulukuuta 2017 oli 
477 677 henkeä, joten se oli Uudenmaan ja Pirkanmaan jälkeen Suomen kolmanneksi runsasväkisin 
maakunta. Maakunnan valtakunnallinen väestöosuus on noin 8,7 prosenttia. Alueen asukasluvultaan 
suurin kaupunki on Turku. Varsinais-Suomi sisältää väestömäärältään hyvin erikokoisia kuntia, noin 900 
asukkaan kunnasta (Kustavi) melkein 190 000 asukkaan kaupunkiin (Turku). Varsinais-Suomen kunnista 
kaksikielisiä ovat Kemiönsaari, Parainen ja Turku.
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Taulukko 1. Varsinais-Suomen seutujen väestömäärän kehitys 2000–2016 (Tilastokeskus)

Kuvio 2. Varsinais-Suomen seutujen väestömäärän kehitys ja ennuste 1980–2040 (Tilastokeskus)



VARSINAIS-SUOMEN ALUEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 20189

Kuvio 3. Väestöllinen huoltosuhde Varsinais-Suomessa ja seuduittain ennusteen mukaan 2018–2030 (Tilastokeskus)

Väestömäärän ennakoidaan vuoteen 2030 mennessä kasvavan maakunnassa 4 %. Kasvu painottuu 
erityisesti Turun seudulle, jossa väestön ennustetaan kasvavan lähes 7 %. Maakunnan muilla seuduilla 
väestön määrän on ennakoitu vähenevän tai kasvavan maltillisesti. Väestöennuste perustuu Tilastokes-
kuksen laatimaan trendilaskelmaan, jossa lähdetään siitä, että syntyvyyden ja kuolleisuuden kehitys 
sekä muuttoliike ovat jatkossakin suunnilleen aiempien vuosien tasolla. Tämän ennusteen mukaan 
alueen väestömäärä olisi vuonna 2020 runsaat 480 000 ja vuonna 2030 vajaat 495 000 henkilöä (tau-
lukko 2). 

Taulukko 2. Varsinais-Suomen ja sen seutujen väestöennuste 2020–2030 (Tilastokeskus)

Palvelutarpeen ja kuntien taloudellisen kantokyvyn kannalta olennaista on tarkastella väestömää-
rän lisäksi myös väestörakennetta. Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen mukaan väestöllinen 
huoltosuhde (alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15–64-vuotiaiden määrään) 
heikkenee vuoteen 2030 edettäessä Varsinais-Suomessa kokonaisuudessaan samaa vauhtia koko maan 
kehityksen kanssa (kuvio 3 ). Maakunnan sisällä on alueittain suuria eroja sekä lähtötilanteessa että 
tulevassa kehityksessä. Turun seudulla huoltosuhteen ennakoidaan vuoteen 2030 mennessä heikke-
nevän kuluvan vuoden ennusteesta 56,9:sta 63:een. Varsinais-Suomen muilla seuduilla huoltosuhde 
on tällä hetkellä selvästi heikompi ja sen ennakoidaan vuoteen 2030 mennessä edelleen heikkenevän 
tasolle 85–91,2. Huoltosuhteen heikkeneminen johtuu pääosin väestön ikääntymisestä sekä elinaja-
nodotteen pitenemisestä. Eri ikäryhmien osuuden kehitys kokonaisväestöstä maakunnassa on kuvattu 
kuviossa 4.
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Kuvio 4. Väestönkehitys Varsinais-Suomessa ikäryhmittäin 1980–2040 (Tilastokeskus)

Väestön ikääntymisen merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeiden kysynnän kannalta 
kuvaa esimerkiksi se, että yli 75-vuotiaista alle 10 % on ilman yhtäkään pitkäaikaissairautta ja 85 vuotta 
täyttäneistä yli 50 % on vanhuspalveluiden piirissä.  

Väestörakennetta ja alueen palvelutarvetta tarkasteltaessa tulee huomioida maahanmuuton vaiku-
tus. Muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus väestöstä on kasvanut koko 
2000-luvun ajan. Vuoden 2017 lopussa osuus väestöstä oli 6,8 %. Eniten muuta kieltä kuin suomea, 
ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia on Turun ja Salon seuduilla ja niissä erityisesti Turun, Raision 
ja Salon kaupungeissa (kuvio 5).

Kuvio 5. Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä, vieraskielisten osuus väestöstä 2010 ja 2017 (Tilastokeskus)
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4.2 Väestön hyVInVoIntI Ja terVeys

Pitkäaikaistyöttömyys ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen on usein yhteydessä huono-osaisuuteen. 
Kaikkia työttömiä ei voida, eikä ole perusteltuakaan, luokitella huono-osaisiksi, mutta huono-osaisten 
keskuudessa työttömät ovat yliedustettuina. Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli vuonna 2018 maa-
liskuussa 9,5 %. Vuoden takaiseen vertailussa työttömyysaste on laskenut hiukan yli 2 prosenttiyksikköä 
ja se alittaa hieman kansallisen 10 %:n työttömyysasteen tason. Parhaillaan käynnissä oleva positiivinen 
rakennemuutos tukee tätä kehitystä ja tullee heijastumaan tulevien vuosien toteumalukuihin positiivi-
sesti. Työttömyys on maakunnassa selvästi korkeinta Turussa ja Salossa (kuvio 6). Salon seudun korkean 
työttömyyden taustalla on seutuun voimakkaasti kohdistunut teollisuuden rakennemuutos. 

Maaliskuun 2018 lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 7 100, 
mikä on 2 200 (-23 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt vuotta 
aiemmasta laskuun lähes kaikissa (26) varsinaissuomalaisissa kunnissa. Maaliskuun aikana pitkäaikais-
työttömien määrä lisäksi väheni lähes kaikissa kunnissa.

Kuvio 6. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Varsinais-Suomen kunnissa maaliskuun lopussa 2018 (TEM Työnvälitystilasto)
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Kuvio 7. Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys 2006- 03/2018 (TEM Toimiala online)

Kansainvälisesti käytetty tapa mitata pienituloisuutta perustuu mittariin, jolla osoitetaan suhteellisesti 
se osa väestöstä, jonka käytettävissä olevat tulot ovat alle pienituloisuuden rajan. Pienituloisuuden 
rajaksi määritellään 60 prosenttia kaikkien tulonsaajien mediaanitulosta. Gini-kerroin puolestaan 
kuvaa tulonjaon tasa-arvoa. Mitä korkeampi gini-kerroin on sitä epätasaisempi on myös tulonjako 
väestön keskuudessa. Teoreettisesti täydellinen tulonjako, ts. tilanne, jossa kaikki tulot on jaettu tasan 
väestön kesken, toteutuu silloin, kun gini-kerroin on arvoltaan 0. Vastaavasti arvo 1 indikoi täydellistä 
tulonjaon eriarvoisuutta, jossa kaikki tulot kanavoituvat väestössä yhdelle henkilölle. Tulonjakotilastos-
sa Gini-kertoimet esitetään prosentteina (sadalla kerrottuna).

Varsinaissuomalaisten pienituloisuus aste on hieman laskenut, mutta se on edelleen lähes prosentti-
yksikön verran muuta maata korkeammalla tasolla. Tarkasteltaessa pienituloisuusastetta tarkemmin 
huomataan, että pienituloisia on eniten Salon, Loimaan ja Turun seuduilla. Turun seudulla kaikissa 
muissa kunnissa pienituloisuusaste on selvästi koko maan keskiarvon alapuolella, mutta turkulaisten 
pienituloisten suuri osuus nostaa seutukunnan keskiarvoa. Turun pienituloisten suurta määrää selittää 
opiskelijoiden sekä maahanmuuttajaväestön suuri osuus. Tulojen jakautumisen näkökulmasta Varsi-
nais-Suomi on lähellä maan keskiarvoa, vaikkakin kehitys edelliseen vuoteen verrattuna on mennyt eri 
suuntiin; kansallisella tasolla tuloerot olivat hiukan vähentyneet ja Varsinais-Suomessa hiukan kasva-
neet (0,2 prosenttiyksikköä). 
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Taulukko 3. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet / Tulonjako Varsinais-Suomessa 2016 (Sotkanet)
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Taulukko 4. THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi Varsinais-Suomen alueella, vertailuna Pirkanmaa ja koko maa

THL:n sairastavuusindeksin avulla (Taulukko 4) kuvataan alueiden väestön sairastavuutta suhteessa 
koko maan tasoon. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisai-
raudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Vertailun 
näkökulmasta on mielekästä katsoa Varsinais-Suomen tasoa suhteessa koko maahan sekä Pirkan-
maahan. Pirkanmaa on läheisin verrokkimaakunta Varsinais-Suomelle sekä kokonsa että rakenteensa 
puolesta. Varsinais-Suomessa sairastetaan jonkin verran vähemmän kuin koko maassa keskimäärin ja 
indeksin kehityksen suunta on ollut systemaattisesti aleneva. Ainoastaan syöpäindeksin osalta Var-
sinais-Suomessa on selvästi koko maan keskiarvoa korkeampi taso. Mielenterveysindeksi on tullut 
voimakkaasti alas ja alittaa ensimmäistä kertaa vertailujakson aikana maan keskiarvon tason. Kehitys-
tä selittää suurelta osin Turussa tapahtunut vastaava hyvä kehitys. Myös tapaturmaindeksi ja tuki- ja 
liikuntaelinsairauksienindeksi ovat laskeneet koko vertailujakson ja alittaneet ensimmäistä kertaa maan 
keskiarvon tason. Syöpäindeksin kehityksen lisäksi huomiota täytyy kiinnittää sepelvaltimotauti-
indeksin nousuun, jota sitäkin selittää Turussa tapahtunut vastaavan suuntainen kehitys. Kuntakohtais-
ta vertailua ei erityisesti hyvin pienten kuntien kohdalla ole mielekästä tehdä. Kunnittain raportoitavien 
indeksien pohjalta on kuitenkin hyvä analysoida tarkemmin syitä sairastavuuden erojen takana varsin-
kin liittyen niihin tekijöihin, joihin voidaan eri tavoin vaikuttaa (kuviot 8–9).
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Kuvio 8. THL:n sairastavuusindeksit kunnittain.
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Kuvio 9. THL:n sairausryhmittäiset indeksit kunnittain.
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Kuvio 10. Menetetyt elinvuodet (PYLL) Varsinais-Suomessa ja koko maassa vuosina 1990–2015.

PYLL-indeksi (Potential Years of LifeLost) ilmaisee ennen 80 ikävuotta tapahtuneiden kuolemien takia 
menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä 100 000 asukasta kohti. Indikaattori on kansainvälisesti 
laajasti käytetty, ja se mittaa ennenaikaista kuolleisuutta korostaen nuorella iällä tapahtuvien kuole-
mantapausten merkitystä. Varsinais-Suomen PYLL-indeksin (kuvio 10) keskiarvo oli 6 288 menetettyä 
ikävuotta (2013–2014). Luku on vertailujakson aikana laskenut ja selvästi Suomen keskiarvon 6 509 ala-
puolella. Koko suomen keskiarvon ja Varsinais-Suomen keskiarvon välinen ero on kuitenkin kaventunut 
seurantajaksolla. Turussa menetettyjen elinvuosien määrä oli selvästi koko maakunnan sekä valtakun-
nan tason yläpuolella (6658), joten tulokset alueen muissa kunnissa ovat vielä maakunnan keskiarvoa-
kin alemmalla tasolla.

4.3 VäestöryhmIttäInen analyysI

lapset, nuoret ja lapsiperheet

Fyysinen kunto ja elintavat

Varsinaissuomalaisten lasten terveydentilasta ja toimintakyvystä saadaan uuden MOVE-mittauksen 
avulla tärkeää tietoa. Mittaus suoritettiin vuonna 2016 ensimmäisen kerran ja siihen ovat osallistuneet 
viidesluokkalaiset varsinaissuomalaiset koululaiset. Kahdeksas luokkalaiset ovat osittain mukana mit-
tauksissa, mutta kaikkialla mittauksia ei ole vielä kattavasti tehty. Yleiskuvaltaan varsinaissuomalaiset 
lapset näyttäytyvät fyysiseltä toimintakyvyltään olevan hiukan alle tai samassa tasossa kansalliseen 
keskitasoon verrattuna. Erityistä huolta aiheuttaa kestävyyskuntoa ja liikkumistaitoja mittaava 20m 
viivajuoksun tulos, jossa varsin iso osa 5. luokkalaisista pojista (39 %, maan ka 39 %) sijoittuu alimpaan 
vertailuarvoluokkaan. Alimman vertailuarvon saaminen tarkoittaa sitä, että oppilaan tulos on mahdolli-
sesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla eli oppilaalla voi olla vaikeuksia selviy-
tyä väsymättä arkipäivän toiminnoista. Myös 5. luokkalaisista tytöistä lähes sama osuus 37 % (koko maa 
36 %) sijoittuu alimpaan vertailuarvoluokkaan. Kahdeksasluokkalaisten osalta vastaavat arvot olivat 
hiukan paremmat; tytöistä 29 % (koko maa 26 %) ja pojista 33 % (37 %) sijoittui alimpaan vertailuarvo-
luokkaan.

Toinen erityistä huolta aiheuttava tulos tulee keskivartalon voimaa mittaavasta (ylävartalon kohotus) 
osiosta. Jopa 45 % (koko maa 44 %) varsinaissuomalaisista 5. luokkalaisista ja 48 % 8. luokkalaisista 
pojista sijoittuu tuloksissa alimpaan kategoriaan. Huomionarvoista on, että 8. luokkalaisten osalta ero 
maan keskiarvoon 36 % on merkittävä. Viidesluokkalaisista tytöistä 38 % ja 8. luokkalaisista 37 % sijoit-
tuu alimpaan tuloskategoriaan (koko maassa 40 % ja 27 %). Myös 8. luokkalaisten tyttöjen osalta ero 
maan keskiarvoon on suuri. Kehonliikkuvuutta mittaavissa osioissa suuria eroja koko maan tulosten ja 
Varsinais-Suomen välillä ei juurikaan ollut.
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MOVE-tulokset vahvistavat ja tukevat tuloksia, joita on saatu Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuk-sen 
julkaisussa ”Nuoret luupin alla 2014”. Nuorten vapaa-ajan käytössä on tapahtunut muutoksia: liikun-
nallinen aktiivisuus on vähentynyt ja lähes kaikenlainen tekemisen useus on vähentynyt. Liiallinen netin 
käyttö ja pelaaminen aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä riippuvuutta ja mielenterveysongel-
mia. Nuorten koettu terveydentila onkin heikentynyt jokaisena tutkimuksen mittausvuonna hieman. 

MOVE-tuloksia voidaan peilata vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksiin. Varsinaissuomalaisista 8. ja 
9. luokan oppilaista vai 23,5 % harrastaa vapaa-ajallaan hengästyttävää liikuntaa korkeintaan 1h viikos-
sa. Vastaavasti 17,9 % kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Elintapojen osalta huoles-
tuttava havainto on, että 72,6 % oppilaista syö niukasti hedelmiä, marjoja ja kasviksia. Itseraportoitua 
ylipainoa on 19,2 % oppilaista. Tupakoinnin ja humalajuomisen osalta on tapahtunut positiivista kehi-
tystä; 8. ja 9. luokan oppilaista päivittäin tupakoivien osuus on 6,9 % (vuonna 2013 osuus oli 12,2 %) ja 
tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa olevien osuus on 11,1 %. Humalajuominen on kuitenkin 
maan keskiarvon (10,2 %) ja Pirkanmaan (9,9 %) yläpuolella.

Osallisuus ja henkinen hyvinvointi

Lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin ja kasvun näkökulmasta tärkeitä asioita ovat mm. koettu 
osallisuus, kuuluminen yhteisöön sekä nähdyksi ja kuulluksi tuleminen. Kiusatuksi tuleminen on vaka-
va uhka lapsen henkiselle hyvinvoinnille. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan 4. ja 5. luokkalaisista 
vähintään kerran viikossa koulukiusatuksi on tullut 7,6 % varsinaissuomalaisista lapsista. Kahdeksannen 
ja yhdeksännen luokan oppilaista jatkuvaa kiusaamista on kokenut 6,3 %. Kohtalaista tai vaikeaa ah-
distuneisuutta on kokenut 11,4 % ja ilman yhtään läheistä ystävää on 7,6 % 8. ja 9. luokan oppilaista. 
Toistuvia seksuaalisen väkivallan kokemuksia on 14,2 %:lla. Lapset jäävät välillä myös ilman aikuisten 
ammattilaisten tukea; 9,5 % 8. ja 9. luokkalaisista ei ole päässyt lukuvuoden aikana koulukuraattorille ja 
12,1 % ei ole saanut kouluterveydenhoitajalta tarvitsemaansa apua ja tukea. Erityisen vakavaa on, että 
10,2 % oppilaista olisi tarvinnut tukea perheessä tapahtuneeseen väkivaltaan, mutta eivät ole sitä kou-
lun aikuisilta saaneet. Kääntäen katsottuna tulokset kertovat, että noin 90 % varsinaissuomalaisista 8. 
ja 9. luokan lapsista voivat mittareiden valossa henkisesti hyvin. Kuitenkin avun ja tuen on saavutettava 
ne lapset, jotka näiden mittareiden valossa ovat vakavan kaltoinkohtelun riskissä. 

Osallisuuden näkökulmasta kouluterveyskyselyn tulokset antavat ajattelemisen aihetta. Vaikutusmah-
dollisuutensa hyväksi kokevien osuus on vain 9,2 % 8. ja 9. luokkalaisilla. 4. ja 5. luokkalaisista kuitenkin 
vain pieni osa 3,7 % ei koe olevansa tärkeä osa koulu- ja luokkayhteisöä. Positiivinen ja huomioitava 
tulos on, että 8. ja 9. luokkalaisista lapsista 89,3 % harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa. Harras-
tuksilla on tärkeä asema mm. lasten kiinnittymisessä yhteiskuntaan.    

Taloudelliset ja aineelliset resurssit

Lapsiperheiden hyvinvointia vähentävä asia on lasten pienituloisuusaste/lapsiköyhyys, joka kuvaa pie-
nituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuutta kaikista alle 18-vuotiaista. Varsinais-Suo-
messa lasten pienituloisuusaste oli 12,2 % ollen hieman maan keskiarvon (11,7 %) yläpuolella. Turun 
lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen Luuppi-tutkimuksessa todettiin, että 14 % lapsista ja nuorista koki 
perheen taloudellisen tilanteen vaikeaksi tai hyvin vaikeaksi. Taloudellisen tilanteen huonoksi kokevien 
lasten ja nuorten kuva itsestä oli kielteinen ja he kokivat hyvinvointinsa huonoksi. 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus on pysynyt vertailujaksolla jatkuvasti samana ollen 1,4 % 
0–17-vuotiaista. Yksinhuoltajuus voi altistaa perheen taloudellisille ongelmille. Yksinhuoltajaperheiden 
osuus lapsiperheistä on Varsinais-Suomessa 21,5%  (Turku 27,5 %). Turussa lapsiperheiden ongelmia 
esiintyy enemmän: kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus on 2,2 %, lasten pienituloisuusaste on 
18 % ja ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuus on 34,2 % (Varsinais-Suomi 28,6 %).  
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Lausuntokierroksen keskeiset havainnot

Lasten ja nuorten liikkumattomuus ja elintavat nousivat ylivoimaisesti suurimpana huolenaiheena 
esille alueen toimijoiden ja organisaatioiden lausunnoissa. Alueen kunnat nostivat myös saman haas-
teen voimallisesti esille. Kuntien lausunnoissa korostui lisäksi huoli vanhemmuuden puutteesta, lasten 
kokemasta yksinäisyydestä, koulukiusaamisesta sekä sosiaalisen median ja pelien liikakäytöstä. Myös 
lukemisen ja medialukutaidon tukemista pidettiin tärkeänä.    

nuoret ja nuoret aikuiset

Koulutuksen ulkopuolelle jäävien 17–24-vuotiaiden osuus (8,3 %) on pysynyt suhteellisen samalla ta-
solla vertailujakson aikana ollen sama kuin kansallinen keskiarvo. Vertailussa Pirkanmaahan (6,7 %) ero 
muodostuu kuitenkin merkittäväksi. Nuorisotyöttömien osuus työvoimasta on 15,8 %. Nuorisotyöttö-
mien osuus on kuitenkin Varsinais-Suomessa selvästi pienempi kuin koko maassa (17,3 %) ja erityisesti 
Pirkanmaalla (21,4 %). Koulutuksen puute ja nuorisotyöttömyys yhdessä lisäävät nuorten toimeentulo-
tuen käyttöä. Varsinais-Suomessa yli vuoden yhtäjaksoisesti toimeentulotukea saaneiden 18–24-vuoti-
aiden osuus on hiukan laskenut ollen 2,2 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Tämä on alle koko maan (3,6 
%) ja Pirkanmaan (4,1 %) tason.

Koettu terveys ja elintavat

Nuorten terveydentilasta ja elintavoista saadaan tietoa kouluterveyskyselyn kautta. Lukion ja amma-
tillisten oppilaitosten oppilaiden välillä on nähtävissä selkeitä eroja elintavoissa ja terveyskäyttäyty-
misessä. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat käyttävät alkoholia (tosi humalassa vähintään kerran 
kuukaudessa 31,5 %, vrs. lukio 17,4 %) ja tupakoivat selvästi enemmän (25,4 %) kuin lukiolaiset (3 %). 
Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista laittomia huumeita kokeilleiden osuus on 19,9 % (lukio 9,2 
%). Ylipainoisten opiskelijoiden osuus ammatillisissa oppilaitoksissa on 26,7 % ja lukioissa 15,3 %. Sen 
sijaan terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien osuudessa eroa ammatillisten oppilai-
tosten opiskelijoiden (20,7 %) ja lukiolaisten (17,4 %) välillä on vähemmän.

Osallisuus ja henkinen hyvinvointi

Sosiaalisten suhteiden osalta ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla asiat ovat paremmin kuin lukio-
laisilla; lukiolaisista 7,3 % puuttuvat läheiset ystävät ja ammatillisissa oppilaitoksissa vastaava osuus on 
6,6 %.myös kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta kokevia on lukiolaisissa 11,4 % enemmän (9,5 %). Amma-
tillisissa oppilaitoksissa opiskelevat myös kokevat useammin voivansa vaikuttaa koulussa (19,5 % vrs. 
lukio 9,1 %). Ammattiavun tarpeeseen ei ole kyetty täysin vastaamaan sillä ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijoista 11,1 % ja lukiolaisista 7 % ei päässyt koulukuraattorille lukuvuoden aikana yrittämisestä 
huolimatta. Huolestuttavaa on, että 10,7 % ammatillisten oppilaitosten oppilaista ja 7,4 % lukiolaisista 
ei ole saanut tukea perheessä tapahtuneeseen väkivaltaan koulunsa aikuisilta.    

Nuorten yhteiskunnallisesta osallistumisesta saadaan tietoa esimerkiksi vaalien äänestysaktiivisuu-
den kautta. Edellisissä kuntavaaleissa koko kansan äänestysprosentti oli 58,3, mutta alle 25-vuotiaista 
harvempi kuin joka kolmas käytti äänioikeuttaan. Nuorimpien äänestysprosentti oli vain 30. Nuorten 
aikuisten, jotka ovat 25–34-vuotiaita, äänestysprosentti oli rahtusen parempi, mutta jäi silti vain 40:iin. 
Kummassakin nuorten ikäryhmässä naiset olivat miehiä hivenen aktiivisempia äänestämään. Verrat-
tuna viime eduskuntavaaleihin nuoret äänestivät vuoden 2012 kuntavaaleissa yli 15 prosenttiyksikköä 
muita harvemmin. Valtuustoissa ja ehdokkaiden joukossa nuoria on vähän. Nuorten ehdokkaiden 
vähäisyys saattaa selittää pienen osan siitä, että nuoret käyvät uurnilla laiskasti. 
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Lausuntokierroksen keskeiset havainnot

Lausunnoissa korostettiin nuorten osalta syrjäytymiskehityksen ja polarisaation luomia haasteita. Myös 
päihde- ja mielenterveysongelmat nousivat nuorten hyvinvointia uhkaavina tekijöinä esille. Nuorten 
oman aktiivisuuden lisäämistä ja osallistumisen mahdollisuuksia pidettiin tärkeinä. Opiskelijahuollon 
palveluiden saatavuuden parantamisen nähtiin vaativan kehittämistyötä. 

Työikäiset

Osallisuus ja henkinen hyvinvointi

Työikäisistä elämänlaatunsa hyväksi tuntevien 20–64-vuotiaiden osuus on Varsinais-Suomessa kasvanut 
ollen viimeisessä mittauksessa vuonna 2015 55,3 % (kansallinen ka 57,4 %). Yksinäisyyden kokeminen 
on hiukan laskenut ollen 7,8 % ja hiukan kansallista keskiarvoa (10,9 %) alemmalla tasolla. Yli 86 % 
varsinaissuomalaisista työikäisistä ei koe itseään psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiksi ja itsemur-
hakuolleisuus on ollut laskussa ollen lähes 3 prosenttiyksikköä maan keskiarvon alapuolella.    

Elintavat ja fyysinen hyvinvointi

Varsinaissuomalaisista 20–64-vuotiaista lihavien osuus on vuoden 2015 tietojen pohjalta ollut 17,8 % 
(koko maa 19,1 %). Vapaa-ajalla liikuntaa harrastamattomia on noin viidennes työikäisistä (koko maa 
18,2 %). Huolestuttavaa on, että lähes kolmasosa työikäisistä kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä 
huonommaksi ja 25,1 % työikäisistä ei usko jaksavansa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka. Positii-
vinen havainto on, että alkoholin liikakulutus on hienoisessa laskussa, silti 33,7 % työikäisestä väestöstä 
käyttää alkoholia liikaa.      

Työkyky 

Ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen määrät ovat Varsinais-Suomessa maan keskiarvoja korkeam-
malla tasolla. Tämä voi kertoa sekä ammattitautien ja -epäilyjen tehokkaasta havaitsemisesta ja/tai 
puutteista ammattitauteja aiheuttavissa työoloissa. Varsinais-Suomessa ammattitautien tautiryhmistä 
korostuvat asbestisairaudet. Asbestia on aikoinaan käytetty niin rakentamisessa kuin teollisuudessakin. 
Näillä kahdella toimialalla työntekijöitä on Varsinais-Suomessa enemmän kuin maakunnissa keskimää-
rin. Muiden ammattitautien esiintyvyydet ovat keskimääräisiä maan tasoon nähden pois lukien rasitus-
sairaudet (Tietopohja maakunnallisen työterveyshuollon suunnitteluun -raportti 2017).

Varsinais- Suomen työikäiset (20–64-vuotiaat) kokivat jokseenkin yhtä usein kuin työikäiset maassa kes-
kimäärin työkykynsä heikentyneeksi. Toisaalta Varsinais-Suomen vastaajat hiukan useammin kuin työi-
käiset koko maassa pitivät epätodennäköisenä, että jaksavat jatkaa työssä eläkeikään asti. Työkykynsä 
työn henkisten vaatimusten kannalta erittäin hyväksi ja melko hyväksi kokeneita oli Varsinais-Suomessa 
saman verran kuin maassa keskimäärin. Varsinais- Suomessa työikäiset (20–64 v.) kokivat yhtä usein 
kuin vastaajat koko maassa keskimäärin terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huo-nommaksi (Tietopohja 
maakunnallisen työterveyshuollon suunnitteluun -raportti 2017).

Sairauspäivärahaa saaneita 25–64-vuotiaita Varsinais-Suomessa oli hieman vähemmän kuin maassa 
keskimäärin. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneita oli kuitenkin saman verran kuin 
maassa keskimäärin. Nämä luvut kuvaavat tilannetta pitkittyneen työkyvyn alenemisen suhteen (sai-
rauspäivärahaa voidaan maksaa kun sairauspoissaolo on kestänyt yli 10 päivää). Vastaavaa tietoa tuki- 
ja liikuntaelinsairauksien osalta ei ollut saatavissa. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrät ovat 
koko maassa olleet viime vuosina laskussa. 
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Varsinais-Suomessa mielenterveysperusteisten eläketapahtumien kehitys on samansuuntainen kuin 
koko maassa. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden osuus on hieman laskenut ja 
ollut kansallisen keskiarvon alapuolella. Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät eläketapahtumat ovat 
pikemminkin nousussa. Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät ja mielenterveysperusteiset eläketapah-
tumat ovat Varsinais-Suomessa suurimmat työkyvyttömyyseläkkeelle johtavat syyt ja näin ollen sai-
rausryhmät, joihin työkyvyttömyyden ehkäisyssä tulee edelleen panostaa (Tietopohja maakunnallisen 
työterveyshuollon suunnitteluun -raportti 2017).

Varsinais-Suomessa työkyvyttömyyseläkettä saavia 25–64-vuotiaita on maakuntien välisessä vertailussa 
saman verran kuin maassa keskimäärin (7,2 %). Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja verenkiertoelinten sai-
rauksien perusteella myönnettyjen eläkkeiden osuus ikäryhmästä on pienempi kuin maassa keskimää-
rin. Tarkoittaako tämä sitä, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien suhteen on tehty työtä pitkäjänteisesti ja 
sen vuoksi viime vuosien eläketapahtumissa muutos on vähäisempi? Verenkiertoelinsairauksiin perus-
tuvia työkyvyttömyyseläkkeitä ikäryhmästä Varsinais-Suomessa on yhtä paljon kuin maassa keskimää-
rin (Tietopohja maakunnallisen työterveyshuollon suunnitteluun -raportti 2017).

Lausuntokierroksen keskeiset havainnot

Työikäisten osalta lausunnoissa haasteina korostettiin työssä jaksamista ja työhyvinvointiin liittyviä 
kysymyksiä (mm. työolosuhteet ja työsuhteiden pirstaleisuus). Alueella käynnissä oleva positiivinen 
rakennemuutos on haaste työvoiman riittävyyden näkökulmasta. Alueen vetovoiman nähdään olevan 
kiinteästi yhteydessä hyvinvointiin liittyviin asioihin, kuten turvallisuuteen, houkutteleviin asumisympä-
ristöihin, hyviin liikenneyhteyksiin, terveydenhuollon-, koulutuksen-, ja varhaiskasvatuksenpalveluihin 
sekä monipuolisiin kulttuuripalveluihin.  

ikäihmiset

Elämänlaatu ja henkinen hyvinvointi

Varsinais-Suomessa yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin. Ennus-
teiden mukaan ikääntyneiden määrä tulee tulevina vuosikymmeninä lisääntymään huomattavasti, 
erityisesti hyvin iäkkäiden osuus kasvaa voimakkaasti eliniän pitenemisen ja suurten ikäluokkien vaiku-
tuksesta. Tarkasteltaessa ikääntyneen väestön hyvinvointia ja elämäntapoja todetaan, että yli 75-vuoti-
aiden ryhmässä elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus on selvästi alle puolet väestöstä 
(42,9 %).  Suuri ikääntymiseen liittyvä haaste on yksinäisyyden kokeminen, vaikka Varsinais-Suomessa 
itsensä yksinäiseksi kokevien väestöosuus (8,7 %) on hieman alle maan keskiarvon (9,4 %). Yksinäisyy-
den kokeminen korostuu naisilla, joista 10,6 % kokee yksinäisyyttä vastaavan osuuden ollessa miesten 
kohdalla 5,3 %. Yksinäisyys ennakoi toiminnanvajeita, lisääntynyttä terveyspalveluiden käyttöä, kogni-
tion heikkenemistä, masennuksen oireita sekä jopa kuolemanvaaraa.

Elintavat ja fyysinen toimintakyky

Vapaa-ajan liikuntaa harrastaa yli 75-vuotiaista yli 60 % ja 500 metrin matkan kävelemisessä suuria 
vaikeuksia kokee hieman yli 21 % ikäihmisistä, mikä on selvästi alle maan keskiarvon. Alkoholia liikaa 
käyttävien osuus on hieman kasvanut ollen 6,8 %  (maan keskiarvo 6,1 %). Alkoholin liikakäytössä huo-
mionarvoista on se, että ongelma koskee selvästi enemmän miehiä; alkoholia liikaa käyttävien 75 vuot-
ta täyttäneiden miesten osuus on 11,9 % naisten osuuden ollessa ainoastaan 3,3 %. Päivittäin tupakoi-
vien 75 vuotta täyttäneiden osuus (1,8 %) on puolestaan laskenut ja selvästi maan keskiarvon (3,4 %) 
alapuolella. Hieman vaille 14 % varsinaissuomalaisista ikäihmisistä kokee vähintään suuria vaikeuksia 
itsestään huolehtimisessa. Apua riittämättömästi saavien osuus on kuitenkin vain 9 % väestöstä. Muis-
tinsa huonoksi kokevia 75 vuotta täyttäneitä on Varsinais-Suomessa (12,3 %) suhteellisesti enemmän 
kuin koko maassa (8,1 %). 
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Palveluiden tila

Maakunnan ikäihmisten palveluiden muutosagentin koordinoimana on tehty vanhuspalvelulain seuran-
takysely, johon on saatu vastaukset kaikilta alueilta (Varsinais-Suomen kunnat, kuntayhtymät tai yhteis-
toiminta-alueet). Vastauksista kävi ilmi, että lähes kaikilla alueilla järjestetään hyvinvointi, terveyttä ja 
toimintakykyä tukevia palveluja. Palvelu järjestetään pääsääntöisesti puhelinpalveluna tai matalan kyn-
nyksen neuvontapisteessä. Alle puolet alueista järjesti sähköisiä neuvontapalveluja. Liikkuvia neuvon-
tapalveluja ei ollut millään alueella. Lähes kaikilla alueilla järjestettiin hyvinvointia ja itsenäistä suoriu-
tumista tukevia terveystarkastuksia (92 %) ja kotikäyntejä (83 %). Yli 75 % alueista järjesti hyvinvointia 
edistäviä palveluja seuraaville riskiryhmille: omaishoitajat, muistisairaat, sotaveteraanit ja eri ikäluokat. 
Päivystyspoliklinikoiden suurkäyttäjät, yksin asuvat, maahanmuuttajat, äsken leskeksi jääneet ja vähä-
varaiset olivat riskiryhmiä, joille hyvinvointia edistäviä palveluja on järjestetty vain muutamilla alueilla. 
Neuvontapalveluiden sisällöissä korostuivat elämäntapoihin, toimintakykyyn sekä onnettomuuksien ja 
tapaturmien ehkäisyyn liittyvä ohjaus, toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvä ongelmien tunnistaminen 
ja varhainen tuki, sosiaaliturvaa koskeva ohjaus sekä sairaanhoitoa ja turvallista lääkehoitoa koskeva 
ohjaus. Monialaista kuntoutusta koskeva ohjaus, ohjaus sähköisten palvelujen käyttöön, asumis- ja kor-
jausneuvonta, kotona asumista tukevat teknologiset ratkaisut ja kaltoinkohtelun puheeksi ottaminen 
olivat harvoilla alueilla neuvontapalvelujen sisältönä. Puolet alueista oli varautunut ikäasumisen uusiin 
ratkaisuihin ja alueilla oli kiinnitetty huomiota ympäristön ikäystävällisyyteen. Alueilla oli jo olemassa 
suunnitelma tai asia oli suunnitteluvaiheessa ja siitä oli tehty päätöksiä. (lähde vanhuspalvelulain seu-
rantakysely syksy 2016, Kirsi Kiviniemi)

Yli 75 vuotta täyttäneistä ikääntyneistä kotona asuu vuoden 2016 tietojen pohjalta 90,5 %, muiden 
asuessa joko tehostetussa palveluasumisessa tai laitoksessa. Valtakunnalliset tavoitetasot kotona asu-
miselle ovat 91–92 %. Omaishoidon tuen peittävyys 75 vuotta täyttäneessä väestössä on noin 4,5 % 
väestöstä, kun valtakunnallinen tavoitetaso on 6–7 %. Säännöllisen kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoi-
don piirissä on Varsinais-Suomessa noin 12 % väestöstä, kun valtakunnallinen tavoitepeittävyys on 
13–14 %.

Lausuntokierroksen keskeiset havainnot

Lausunnoissa haasteina nähtiin alueen väestön ikääntymiskehitys, ikääntyvien ihmisten kokema yksi-
näisyys sekä lisääntyvät päihde- ja mielenterveysongelmat. Myös turvallisuuden tunteeseen ja kotona 
pärjäämisen haasteisiin liittyvät teemat nousivat lausunnoissa esille. Väestön ikääntymiseen liittyvien 
palvelutarpeiden lisääntyminen ja tästä johtuva taloudellinen paine on yleisesti tiedostettu, mutta 
lausunnoissa nostettiin esille myös se seikka, että suomalaiset vanhukset ovat maailman terveimpiä ja 
palvelujärjestelmästä löytyy huippuosaamista mm. geriatrian alalta.

lausuntokierroksen yleiset havainnot

Lausunnoissa nostettiin esille lukuisia teemoja, jotka eivät liity yhteen ikäryhmään, joten niitä käsitel-
lään omana kappaleenaan. 

Haasteet

Erityisryhmien palvelutarpeiden tunnistaminen, palveluiden suunnittelu ja toteuttaminen nousivat esil-
le sote-palveluihin liittyvinä haasteina. Eritysryhmät, kuten esimerkiksi fyysisesti vammaiset ja toimin-
taesteiset henkilöt ja heidän hyvinvointinsa ei tule esille hyvinvointikertomuksen tietopohjassa ja
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analyyseissä. Esteettömyys, eriarvoistumiskehitys ja kolmannen sektorin palveluiden hyödyntäminen 
väestön hyvinvoinnin edistämisessä olivat useasti tunnistettuja teemoja toimijoiden keskuudessa.   

Vahvuudet

Alueella tapahtuva hyvä työllisyyskehitys ja elinkeinoelämän positiivinen vire tunnistettiin alueen 
imagoon ja vetovoimaan vaikuttaviksi tekijöiksi. Monipuolinen (mm. kulttuuritoimijat ja sote-järjestöt) 
yhdistys- ja järjestösektori ja ihmisten halu osallistua vapaaehtoistoimintaan nähtiin alueen suurena 
vahvuutena. Hyvinvointinäkökulman nähtiin vahvistuneen kulttuurikentällä ja mm. kirjastojen ja kan-
salaisopistojen rooli tunnistettiin alueella tärkeäksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkyminen 
vahvasti osana sote- ja maakuntavalmistelua nähtiin menestystekijänä alueen näkökulmasta. Tähän 
liittyen alueella tunnistettiin olevan hyvää osaamista ja valmiita rakenteita. Alueellisen yhteistyön 
nähtiin lisääntyneen. Sote-muutos näyttäytyy mahdollisuutena vahvistaa hyte-työtä sekä osallisuuden 
edistämistä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee vuosittain tilastoraportin kunnittain ja sairaanhoito-
piireittäin sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioiduista nettokustannuksista. Tarvevakioidut menot 
auttavat tarkastelemaan kuntien asukaskohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia sekä pal-
velutarpeita. Tunnusluvut on laskettu poikkileikkausaineistosta, joten eri vuosien tietoja ei voi vertailla 
keskenään. Tilasto kertoo kuitenkin poikkileikkaustilanteen sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksis-
ta kunnittain. Tilastot pohjautuvat pääsääntöisesti kuntataloustilastoon, joka sisältää kuntien Tilasto-
keskukselle vuosittain ilmoittamat tilinpäätöstiedot tehtäväluokittain. Tarvevakioiduissa menoissa ei 
ole huomioitu hallinnon kustannuksia eikä tulonsiirtoja.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaisia kustannuksia on kuvattu kunnittain 
kuviossa 11. Kuviosta nähdään, että asukaskohtaisissa kustannuksissa on merkittäviä eroja. Kustavissa 
sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdentui vuonna 2016 yhteensä noin 4100 € asukasta kohti, kun taas 
Liedossa vastaava luku on noin 2 200 €. Kuviossa on esitetty myös kunnittain tarvevakioitujen meno-
jen indeksi, joka kuvastaa kunnan tarvevakioitujen menojen suhdetta keskimääräisiin kustannuksiin 
(=100). Tarvevakioitujen menojen indeksiä tarkastelemalla havaitaan, että erot kuntien välillä kape-
nevat, mutta tarvevakiointi ei kuitenkaan täysin tasaa kuntien välisiä eroja. Tarvevakioitujen menojen 
indeksi on edelleen Varsinais-Suomessa matalin Liedossa (89) ja korkein Kustavissa (125). 

Jatkossa tulisikin tarkastella, johtuvatko kuntien väliset erot sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuk-
sissa palveluiden järjestämistavasta vai palvelutarpeesta, jota tarvekertoimet eivät selitä. 
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Kuvio 11. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaiset nettomenot ja tarvevakioidut menot vuonna 2016. (Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/kustannukset- ja -vaikuttavuus/rahoitus/tarvevakioidut-menot)

sote-tietopaketit

Varsinais-Suomessa kerättiin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vuodelta 2016 Turun, Raision, 
Ruskon ja Naantalin osalta osana Sitran rahoittamaa Sote-tietopakettien käyttöönotto Varsinais-Suomes-
sa -projektia. Kuntien kustannukset kattavat noin 54 % maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen netto-
kustannuksista (noin 1,5 mrd €). Aineiston pohjalta on laadittu kuviossa 11 näkyvä jaottelu kustannusten 
jakautumisesta tietopakettirakenteeseen. 

Kuvio 12. Varsinais-Suomen (Turku, Raisio, Rusko ja Naantali) sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kohdennettuna tietopakettiraken-
teeseen. (Lähde: Tiekartta sote-tietopakettien käyttöönottoon, 2017).
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Sote-tietopaketit antavat kokonaiskuvan siitä, mihin maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustan-
nukset kohdentuvat. Sote-tietopaketit koostuvat 11 perustietopaketista ja 4 täydentävästä tietopaketis-
ta, joihin yhdistetään kuntien rahoitusvastuulla olevien kustannusten lisäksi myös KELAn vastuulla ole-
via kustannuksia. Perustietopaketit rakennetaan joko asiakkaiden iän tai palvelutarpeen näkökulmasta 
siten, että palvelun luonne määrittää kustannusten kohdentamisen organisaatiorakenteen sijaan. 
Esimerkiksi hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin kohdennetaan pääsääntöisesti kaikki yli 75-vuoti-
aiden asiakkaiden palvelut, mukaan lukien erikoissairaanhoidon palvelut. Vastaanottopalvelujen, suun 
terveydenhuollon ja ensihoidon tietopaketit puolestaan sisältävät koko väestölle suunnattuja palveluita 
ilman ikärajausta.

Varsinais-Suomessa 34 % sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista kohdentui hoito- ja hoivapalve-
luihin eli ikääntyneiden palveluihin. Osuus on korkeampi kuin perinteisessä tarkastelussa, sillä hoito- ja 
hoivapalveluiden tietopakettiin on kohdennettu myös yli 75-vuotiaille kohdennetut erikoissairaan-
hoidon palvelujen kustannukset. Toiseksi eniten kustannuksia kohdentui 18-74-vuotiaiden erikoissai-
raanhoidon palveluihin (17 %) ja kolmanneksi eniten lasten, nuorten ja perheiden palveluihin (16 %). 
Erikoissairaanhoidon osuus on perinteistä tarkastelua matalampi, sillä järjestämisen näkökulmasta 
on tarkoituksenmukaista tarkastella erikoissairaanhoitoa yhdessä muiden palveluiden kanssa koko-
naiskuvan saamiseksi tietyn asiakasryhmän osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista 8 % 
kohdentui vammaisten palveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin ja 5 % aikuisten sosiaali-
palveluihin. Vastaanottopalveluihin ja suun terveydenhuollon palveluihin kohdentui yhteensä noin 7 % 
kokonaiskustannuksista, mikä vastaa pitkälti valinnanvapaislaissa määriteltyjä suoran valinnan palvelui-
ta ilman erikoisaloja.

Epätarkkuutta kustannusten vertailussa aiheuttavat palveluiden järjestämistavat lähinnä perustervey-
denhuollon avopalveluissa, maahanmuuttopalveluissa sekä työllistämispalveluissa. Myös lääkinnällisen 
kuntoutuksen järjestämistavoissa on eroja kuntien välillä, osa kunnista on keskittänyt kuntoutuksen 
palvelut täysin, kun taas osa on keskittänyt palvelut osittain ja osa resursseista on suoraan palveluyksi-
köissä. 

Sote-tietopakettiaineiston pohjalta on luotu kokonaiskuva maakunnan väestön käyttämien sote-pal-
velujen kustannuksista. Jokainen tietopaketti jakautuu vielä tarkemmalle, toiminto- ja palvelutasolle, 
joiden avulla voidaan tarkastella kuntien ja maakuntien palvelurakennetta esimerkiksi ikääntyneiden 
palveluissa. Jatkossa haasteena on päästä analysoimaan, selittyykö palveluiden käyttö väestön palvelui-
den tarpeella vai johtuuko korkea palveluiden käyttö palvelujärjestelmästä ja sen rakenteesta. Tois-
taiseksi nyt esitetyt tiedot ovat hajautuneena kuntien asiakas- ja taloustietojärjestelmissä, ja tietojen 
kerääminen asettaa merkittävän haasteen maakunnan tiedolla johtamiselle ja ICT-ratkaisuille. 

5.1 hyVInVoInnIn eDIstämIstä tukeVat kansallIset Ja alueellIset ohJelmat Ja suunnItelmat

Alueelliset ohjelmat, suunnitelmat ja selvitykset:

Länsi-Suomen sote-alue tulee – oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien 
kantokyvystä. http://pori.fi/material/attachments/viestinta/oMjqnU05R/Lansi-Suomen_Sote-alueen_
kuntien_kantokykyanalyysi.pdf

Varsinaisen terveesti. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen suunnitelma.
http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/6250

Varsinais-Suomen maakuntastrategia. 
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Kansalliset ohjelmat,  suunnitelmat ja muita lähteitä:

Edistä, ehkäise ja vaikuta. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020. THL opas 33.

Enemmän ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kus-
tannusvaikuttavuus. Valtiovarainministeriön julkaisuja 11/2013.

Ennen kuin on liian myöhäistä. Ehkäisevän mielenterveystyön toimivia käytäntöjä palvelujärjestelmän 
kehittäjille. THL, Raportti 47/2012

Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö: Soile Paahtama (2016). Arttu 2 -tutkimusohjelman julkaisus-
arja, nro 7/2016.  

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Työpaperi 15/2013. 

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (Kaste) 2012–2015 (STM)

Kansallisen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma 2008–2011. Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisuja 2008:16.

Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina - Suunnittelu ja vuorovaikutus. Tiehallinnon selvityksiä 
16/2005.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014–2020. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön julkaisuja 2013:16.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010–2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkai-
suja 2010:5.

Nuoret luupin alla 2014. Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus. Turun lapsi- ja nuorisotutki-
muskeskuksen julkaisuja 1/2015: Leena Haanpää ja Sanna Roos.  

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikun-taan 
2020. Helsinki 2013. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10.

Osatyökykyiset työssä -ohjelma (2013–2015)
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen. Lasten Kaste -kehittämistyöstä pysyväksi 
toiminnaksi. THL 3/2013.

Lihavuus laskuun. Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta. Kansallinen lihavuusohjelma 2012–2015

Liikkuva koulu -ohjelma.http://www.liikkuvakoulu.fi/

Liikuntakaavoitus.fi, Suosituksia liikuntaa suosivan elinympäristön suunnitteluun.

Päätöksiä turvallisuudesta. Turvallisuus osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta. Sisäministeriön julkaisu 
15/2014. Sisäinen turvallisuus.

Sote ja Suomi 2040: Mika Aaltonen & Erkki Vauramo (2016). Kuntaliiton verkkojulkaisu.

Suomen romanipoliittinen ohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:48.
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Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä poikkihallinnollinen toimenpideohjelma 2011-
2015.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma 2010–2014 (OKM).

Tavoitteena savuton oppilaitos. Kaikille mahdollisuus savuttomaan ja turvalliseen tulevaisuuteen. Sosi-
aali- ja terveysministeriön esitteitä 2009:4

Tietopohja maakunnallisen työterveyshuollon suunnitteluun 21.3.2017: Hirvonen Maria, Laaksonen 
Maire, Lappalainen Kirsi, Mäkitalo Jorma ja Tarvainen Kimmo.

Tupakkapolitiikan uusi aika. Savuton Suomi 2040 -verkoston tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän 
ehdotukset. 

Turvallinen elämä ikääntyneille - Toimintaohjelma ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi. Sisä-
asiainministeriön julkaisuja 19/2011.

Turvallinen elämä lapsille ja nuorille. Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Ter-
veyden ja hyvinoinnin laitos 27/2007.

Turvallisempi huominen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2012–2015. 
Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisuja 2001:4. 

Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmasta huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien 
haittojen vähentämiseksi 2012–2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:16. 

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2017–2018.  

Varsinais-Suomen vanhuspalvelut – vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantakysely vuosina 2016 ja 
2014: Kirsi Kiviniemi. 

www.lahiliikuntapaikat.fi 

Yhteistä ponnistelua alkoholihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Alkoholiohjelman työsuunni-
telma vuosille 2012–2015.

Älä lyö lasta! Kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelma 2010–
2015. (STM)
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Liite hyvinvointikertomukseen: 

järjestöjen hyte-toiminnot varsinais-Suomessa
Varsinais-Suomessa on muiden maakuntien tapaan lukuisia erilaisia järjestöjä, joilla on hyvinvointia ja terveyttä 
edistävää toimintaa. Vuonna 2018 on järjestölähtöisten hyte-toimintojen listaus aloitettu sosiaali- ja terveysalan 
järjestöistä (= sote-järjestöt). Sote-järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa voidaan järjestetää 
ilman rahoitusta vapaaehtoistyönä, julkisen sektorin (pääasiassa kunnat) avustamana, Veikkauksen tuotoilla 
avustettuna, ostopalveluina tai asiakasmaksuin rahoitettuna. Sote-järjestöjen hyte-toiminnot voivat olla hyvin 
paikallisia, kunnallisia, seutukunnallisia, maakunnallisia tai maakuntarajat ylittäviä.

SOSTE ry:n (Suomen sosiaali ja terveys ry) tilastojen mukaan Varsinais-Suomessa olisi yli 800 sote-alan järjestöä. 
Näistä on monialajärjestöjä 147, lapsi- ja perhetyön järjestöjä 226, sairaus- ja vammajärjestöjä 101, ikääntynei-
den järjestöjä 138, nuorisoalan järjestöjä 10, pelastusalan vapaaehtoisjärjestöjä 9, mielenterveys, päihde- ja 
riippuvuusjärjestöjä 44, yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöjä 122, omaisjärjestöjä 7 ja työllisyyden edistä-
misen ja työttömien järjestöjä 7.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyte-toiminnan kohderyhmänä voivat järjestöstä ja toiminnasta riippuen olla kaikki 
maakunnan asukkaat tai hyvinkin pieni erityisryhmä. Usein toiminta suunnataan tiettyyn erityistä tukea tarvitse-
vaan ihmisryhmään, esim. terveydellisessä tai sosiaalisessa riskiryhmissä olevat, syrjäytymisvaarassa olevat tai jo 
syrjäytyneet, pitkäaikaissairaat ja vammaiset henkilöt, omaiset, maahanmuuttajat, vanhukset, lapset ja nuoret, 
työelämän ulkopuolella olevat tai muut erityistä tukea tarvitsevat ihmisryhmät. Sote-järjestöt tavoittavat usein 
sellaisia kohderyhmiä, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta julkisten palvelujen ulkopuolelle tai tarvitsevat niitä 
täydentävää tukea. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistää toimintaa Varsinais-Suomessa ovat mm:
1. Matalan kynnyksen neuvonta, palvelunohjaus ja tukipalvelut, elintapaohjaus

- puhelinpalvelut, nettiportaalit, kasvokkain tapahtuva neuvonta, liikkuvat palvelut, kotikäynnit, alueellinen       
säännöllinen kohdennettu palveluohjaus
- kurssit (esim. terveellinen ravitsemus, ensiapukurssit, viittomakielenkurssit, opaskoirakerho, riskiryhmien     
  elintapaohjaus) ja leiritoiminta

2. Vertaistukitoiminta
- ammatillisesti tai vapaaehtoistyönä ohjatut vertaistukiryhmät, nettifoorumit

3. Vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan tuki
- vapaaehtoisten kouluttaminen, virkistystoiminta ja tukeminen, esim. ystävätoiminta 
- järjestöjen ja niiden hyte-toiminnan tuki (”järjestöjen järjestöt”)

4. Tukihenkilötoiminta (ammatillinen ja/tai vapaaehtoispohjalta toimiva yksilöllinen tuki, jossa tuettavaa 
     autetaan rakentamaan ja vahvistamaan omaa, usein puutteellista tai hajonnutta sosiaalista verkostoa)
5. Avoimet kohtaamispaikat eri kohderyhmille ja muut osallisuutta tukevat toiminnot 
6. Erityisryhmien toimintakykyä ja arjessa selviytymistä ylläpitävät toiminnalliset ryhmät
7. Etsivä ja löytävä työ
8. Kriisityö mielenterveyden vahvistamisen osalta

- kriisien kärjistymisen ennaltaehkäisy, vapaaehtoistyönä ja ammatillisena työnä
9. Hyte-asioihin liittyvät asiantuntijapalvelut eri sektoreille 

- esim. julkisen sektorin henkilöstön kouluttaminen
- kokemusasiantuntijakoulutus ja -toiminta 

10. Tiedotustoiminta
- lehdet, tiedotteet, kotisivut, materiaalin tuotanto, avoimet yleisötilaisuudet

11. Hyte-asioihin liittyvä verkosto- ja kumppanuustyö kuntien, järjestöjen, seurakuntien, oppilaitosten ja 
       muiden toimijoiden kanssa.
12. Liikuntatoiminta, varsinkin erityisryhmien ohjattu liikunta
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13. Harrastus- ja kulttuuritoiminta, varsinkin erityisryhmille 
14. Virkistystoiminta

    - esim. kerhot, retket, matkat

Edellä mainittujen lisäksi sote-alan järjestöillä on paljon merkittävää hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa 
sote- ja kasvupalveluiden yhdyspinnoilla. Tällaisia ovat esim. pitkäaikaissairaiden ensitieto-, sopeutumisvalmen-
nus- ja päivätoiminta, omaishoitajien lomat, kuntouttava työtoiminta, ruokajako, lastenhoitajien koulutus ja 
välitys ja ensivastetoiminta. Lisäksi järjestöt voivat toimia kohderyhmänsä edun- ja oikeuksien valvojina.




