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Abstract

The amount of physical activity decreases and sedentary time increases with aging, predisposing
older adults to increased risk of type 2 diabetes and cardiovascular diseases. The aims of this study
were to evaluate the associations between accelerometer-measured physical activity and sedentary
time with glucose metabolism, cardiovascular risk and mortality in older adults.

In 2013–2015, population-based sample of older adults (n = 714) participated in the Oulu45
cohort study at age of 67–70 years. Physical activity and sedentary time were measured with wrist-
worn Polar Active accelerometer based activity monitor for two weeks. Participants’ underwent
an oral glucose tolerance test and risk of cardiovascular diseases was estimated with Framingham
risk score. The data for all-cause mortality were identified from the Digital and Population Data
Services Agency, Finland after an average of 6.2 years follow-up.

Four physical activity profiles were identified. In more active profiles, prevalence of glucose
metabolism disorders, 120 min glucose and insulin values in oral glucose tolerance test were lower
compared with the less active profiles. In older adults with central obesity, even light physical
activity and avoiding sedentary time were associated with improved glucose metabolism and
decreased insulin resistance. Both light and moderate to vigorous physical activity were associated
with lower risk of cardiovascular diseases. High sedentary time was associated with increased
cardiovascular risk. Low sedentary time and high time spent in light physical activity were
associated with lower mortality.

Based on these results, a higher amount of physical activity, at any intensity level, and
avoidance of sedentary time were associated with reduced risk of type 2 diabetes, cardiovascular
diseases and mortality in older adults. Especially overweight older adults should be encouraged to
increase their physical activity and to avoid being sedentary.

Keywords: accelerometry, aged, cardiovascular diseases, cohort studies, mortality,
physical activity, sedentary behavior, type 2 diabetes mellitus
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Tiivistelmä

Vähäinen fyysisen aktiivisuuden määrä ja runsas paikallaanoloaika lisäävät riskiä sairastua tyy-
pin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli selvit-
tää kiihtyvyysanturilla mitatun kevyen, kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden
sekä paikallaanolon yhteyttä iäkkäiden henkilöiden sokeriaineenvaihduntaan sekä sydän- ja veri-
suonisairauksien ja kuoleman riskiin.

Väestöpohjaisen Oulu45-kohorttitutkimuksen aineisto (n = 714) kerättiin vuosina
2013–2015, ja tutkittavat olivat iältään 67–70-vuotiaita. Tutkittavien fyysinen aktiivisuus ja pai-
kallaanolo mitattiin kahden viikon ajan ranteessa pidettävällä kiihtyvyysanturiin perustuvalla
Polar Active -aktiivisuusmittarilla. Tutkittaville tehtiin sokerirasituskoe ja heidän sydän- ja veri-
suonisairauksien riskiään arvioitiin Framinghamin riskipisteillä. Kuolleisuustiedot kerättiin
Digi- ja väestötietovirastosta keskimäärin 6,2 vuoden seuranta-ajan jälkeen.

Tutkimuksessa tunnistettiin iäkkäistä neljä liikkujaprofiilia. Profiililtaan fyysisesti aktiivisil-
la oli harvemmin sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä ja matalammat 120 minuutin glukoosi- ja
insuliiniarvot sokerirasituskokeessa. Kevyt fyysinen aktiivisuus ja vähäisempi paikallaanoloaika
tehostivat etenkin keskivartalolihavien iäkkäiden sokeriaineenvaihduntaa ja vähensivät insuliini-
resistenssiä. Sekä kevyt, että kohtuukuormitteinen ja raskas fyysinen aktiivisuus vähensivät
sydän- ja verisuonisairauksien riskiä, kun taas runsas paikallaanoloaika lisäsi riskiä. Runsaampi
kevyt fyysinen aktiivisuus ja vähäinen paikallaanoloaika pienensivät kuoleman riskiä.

Tämän väitöskirjan tulosten perusteella vähäinenkin fyysinen aktiivisuus on paikallaanoloa
parempi vaihtoehto iäkkäiden henkilöiden sokeriaineenvaihdunnan ja sydänterveyden edistämi-
seksi. Erityisesti keskivartalolihavia iäkkäitä tulisi rohkaista lisäämään liikkumista ja vähentä-
mään paikallaanoloa.

Asiasanat: fyysinen aktiivisuus, ikääntyneet, kiihtyvyysanturi, kohorttitutkimukset,
kuolleisuus, paikallaanolo, sydän- ja verisuonitaudit, tyypin 2 diabetes
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Kiitokset  

Kun minä olin pieni, minusta piti tulla maatalonemäntä tai eläinlääkäri. 

Lukioikäisenä olin varma, että minusta tulee poliisi. Poliisiksi en päätynyt, mutta 

lukion jälkeen opiskelin ensihoitajaksi ja työskentelin kymmenen vuotta ensi- ja 

tehohoidossa. Nautin työstäni, mutta huomasin toistuvasti pohtivani, että useat 

vakavat sairastumiset ja ennenaikaiset kuolemat olisi vältettävissä, mikäli ihmiset 

liikkuisivat enemmän ja huolehtisivat paremmin omasta terveydestään. Minun oli 

vaikeaa ymmärtää, miksi terveydenhuollossa ei panosteta enempää sairauksien 

ennaltaehkäisyyn. Liikuntalääketieteen tutkijaa minusta ei koskaan pitänyt tulla, 

mutta lähdin seuraamaan unelmaani ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. 

Toivon, että tämän väitöskirjan myötä yhä useampi terveydenhuollon 

ammattilainen ottaa liikkumisen puheeksi vastaanotollaan. 

Väitöskirjani on tehty osana Oulun yliopiston hallinnoimaa Oulu45-

kohorttitutkimusta. Väitöskirjassa käyttämäni tutkimusaineisto on kerätty ODL 

Liikuntaklinikalla. Haluan kiittää kaikkia tutkimushankkeeseen osallistuneita 

työntekijöitä niin Oulun yliopistossa kuin ODL Liikuntaklinikalla. Lämmin kiitos 

tutkimushoitaja Sirpa Hyyrönmäelle, joka toimi ohjaajanani, kun 

liikuntalääketieteen maisterivaiheen opiskelijana tulin harjoitteluun 

Liikuntaklinikalle ja aloitin työskentelyni Oulu45-tutkimuksessa. Lisäksi haluan 

kiittää saamastani tuesta työtovereitani ODL Liikuntaklinikalla sekä esimiestäni 

Kaisu Kaikkosta tutkimustyön mahdollistamisesta. ODL Liikuntaklinikan 

työyhteisöllä on taito iloita, innostua, ja innovoida ja sain teiltä voimaa matkallani 

kohti väitöskirjaa.  

Erityisen kiitollinen olen kaikille vuonna 1945 syntyneille oululaisille, jotka 

osallistuitte tutkimusmittauksiin ja mahdollistitte Oulu45-tutkimuksen toteutuksen. 

Teidän kanssa kävimme mieleenpainuvia keskusteluja osana tutkimusmittauksia, 

ja te kerroitte minulle, millaista on hyvä ikääntyminen. Toivottavasti muutama 

teistä myös innostui lisäämään liikkumistaan tutkimuskäynnin jälkeen. Haluan 

kiittää myös Oulu45-tutkimusta ja väitöskirjaani rahoittaneita tahoja: Oulun 

yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun kaupunki, Oulun 

Diakonissalaitoksen Säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Päivikki ja Sakari 

Sohlbergin säätiö. 

Lämmin kiitos väitöskirjani pääohjaajalle, terveysliikunnan professori Raija 

Korpelaiselle. Osaamisesi ja luovuutesi sekä kannustava ja sydämellinen 

ohjauksesi ovat mahdollistaneet minulle kehittymiseni tutkijana ja 

liikuntalääketieteen asiantuntijana. Olen kiitollinen ohjaajalleni, emeritaprofessori 
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Sirkka Keinänen-Kiukaanniemelle, joka opetti minulle paljon diabeteksen ja 

sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisystä vuosikymmenten kokemuksellaan ja 

rautaisella ammattitaidollaan. Sydämellinen kiitos ohjaajalleni Maarit Kankaalle. 

Ohjauksesi on auttanut minua ”näkemään metsän puilta” ja rajaamaan 

epäolennaisen olennaisesta. Olen saanut sinulta aina apua ja tukea, kun olen sitä 

tarvinnut. 

Kiitos kaikille kanssakirjoittajille, jotka olette olleet mukana osajulkaisujen 

kirjoittamisessa ja auttaneet minua kehittymään liikuntalääketieteen tutkijana: 

Mika Venojärvi, Jari Jokelainen, Eeva Vaaramo, Maisa Niemelä, Markku Timonen 

ja Pirjo Härkönen. Mika, olet toiminut liikuntalääketieteen opettajanani jo 

maisteriopinnoissa ja olet ollut minulle tärkeä tuki väitöskirjaprojektin aikana. 

Toivottavasti yhteistyömme jatkuu myös tulevaisuudessa. Jari, olen sinulle 

kiitollinen, että olet selittänyt minulle tilastotieteen kiemurat, tarvittaessa vaikka 

rautalangasta vääntämällä. Lisäksi haluan kiittää esitarkastajina toimineita Maarit 

Piirtolaa ja Kari Kalliokoskea ajastanne ja asiantuntemuksestanne väitöskirjani 

parantamiseksi. 

Tutkimustyöni ei olisi mahdollistunut ilman perheeni tarjoamaa tukea. Äitini 

Kaisa ja isäni Paavo, opetitte minulle jo lapsena, että pystyn tekemään unelmistani 

totta. Kasvatitte minut ylittämään tielle osuvat esteet. Kotoa oppimastani 

sisukkuudesta olen saanut voimaa väitöskirjamatkalleni. Aviomieheni Janne, kiitos 

että olet ollut tukenani myös niinä hetkinä, kun olen epäillyt, valmistuuko 

väitöskirjani koskaan. Kiitos lapsilleni, jotka olette olemassaolollanne 

muistuttaneet, mikä maailmassa on tärkeintä. Tyttäreni, joskus epäilit, jääkö sinulle 

enää mitään tutkittavaa, mutta usko pois, maailma on mahdollisuuksia täynnä 

kaltaisellesi innostuvalle, lahjakkaalle ja älykkäälle nuorelle. Poikani, sinusta 

meidän kaikkien pitäisi ottaa mallia, jotta istuisimme arjessamme vähemmän ja 

liikkuisimme enemmän. Kutsuthan sitten äidin katsomaan ensimmäistä NBA-

peliäsi? 

2.7.2022 Miia Länsitie  
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Lyhenteet ja symbolit  

  

AUDIT Alcohol Use Disorders Identification Test 

-kerroin Regression coefficient, regressiokerroin 

BMI Body mass index, painoindeksi 

°C Celsiusaste 

FRS Framingham Risk Score, Framinghamin riskipisteet 

GLM Multivariable general linear regression model 

GLUT4 Glukoosin kuljettajaproteiini 4 

HbA1c Glycated hemoglobin, sokerihemoglobiini 

HDL High-density lipoprotein, HDL-kolesteroli 

HOMA- Homeostasis model assessment for pancreatic -cell function 

HOMA-IR Homeostasis model assessment for insulin resistance 

IGT Impaired glucose tolerance, heikentynyt sokerinsieto 

IFG Impaired fasting glucose, heikentynyt paastosokeri 

IQR Interquartile range, kvartiiliväli 

ka. Keskiarvo 

LDL Low-density lipoprotein, LDL-kolesteroli 

LPA Light physical activity, kevyt fyysinen aktiivisuus 

LV Luottamusväli 

Md Mediaani 

MET Metabolic equivalent, metabolinen ekvivalentti 

min Minuutti 

MLR Multivariable linear regression model, lineaarinen 

monimuuttujamallinnus 

mmol/l Millimoolia litrassa 

mU/l Mikroyksikköä litrassa 

MVPA Moderate to vigorous physical activity, kohtuukuormitteinen ja 

rasittava fyysinen aktiivisuus 

OGTT Oral glucose tolerance test, sokerirasituskoe 

Q1 ; Q3 Alaneljännes ; yläneljännes 

R2 Selitysaste 

SD Standard deviation, keskihajonta 

ST Sedentary time, paikallaanoloaika 

T2DM Type 2 DM, tyypin 2 diabetes 

VIF  Variance inflation factor 
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vrk Vuorokausi 

WHO World Health Organization, Maailman terveysjärjestö 
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Väittelijän kontribuutio: Tutkimuksissa I, II ja III ML osallistui tutkimusaineiston 
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analysoinnin, osallistui tulosten tulkintaan sekä kirjoitti artikkelin ensimmäisen 

version sekä viimeisteli artikkelin muiden kirjoittajien kommenttien perusteella.  
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1 Johdanto  

Vähäisen liikkumisen sekä runsaan istumiseen ja paikallaanoloon käytetyn ajan on 

osoitettu lisäävän tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien sekä 

kuoleman riskiä (Carter ym., 2017; Ekelund ym., 2020; Patterson ym., 2018). 

Säännöllisen fyysisen aktiivisuuden on puolestaan osoitettu pienentävän iäkkäiden 

tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien sekä kuoleman riskiä (Ekelund 

ym., 2020; Lee ym., 2012; A. D. Smith ym., 2016). Fyysisen aktiivisuuden puutteen 

ja liiallisen paikallaanolon onkin arvioitu olevan tupakointiin ja ylipainoon 

verrattavissa olevia sairauksien riskitekijöitä (Lee ym., 2012). Fyysisen 

aktiivisuuden on myös osoitettu edistävän iäkkäiden toimintakykyä ja itsenäistä 

selviytymistä (Cunningham ym., 2020; Tak ym., 2013). 

Siitä huolimatta, että fyysisen aktiivisuuden hyödylliset vaikutukset tiedetään 

ja tunnustetaan, liikkumisen määrän on raportoitu vähenevän ja paikallaan vietetyn 

ajan määrä lisääntyvän ikääntyessä (Doherty ym., 2017; Guthold ym., 2018). 

Maailmanlaajuisesti on arvioitu, että noin 70 prosenttia väestöstä täyttää 

liikuntasuositukset (Guthold ym., 2018). Aktiivisuusmittarilla mitattuna kuitenkin 

harvempi  kuin joka neljäs 60–69-vuotias suomalainen liikkuu terveytensä kannalta 

riittävästi (Husu ym., 2018). Liikkumisen kansainvälisten suositusten mukaan 

iäkkäiden tulisi liikkua kestävyystyyppisesti kohtuukuormitteisella teholla 

vähintään 2,5 tuntia viikossa, harjoittaa lihaskuntoa kaksi kertaa ja tasapainoa 

kolme kertaa viikossa sekä tauottaa istumista mahdollisimman usein. Mikäli 

iäkkään henkilön terveys tai toimintakyky ei mahdollista kohtuukuormitteista tai 

raskasta fyysistä aktiivisuutta, heidän tulisi olla arjessaan mahdollisimman 

aktiivisia.  (Bull ym., 2020; Liikunta: Käypä hoito -suositus, 2016; Piercy ym., 

2018). 

Iäkkäiden fyysinen aktiivisuus koostuu pääosin kevyestä liikkumisesta, mikä 

jää kyselytutkimuksissa helposti havaitsematta (Schrack ym., 2018). 

Kiihtyvyysanturimittausten on todettu olevan helposti toteutettavia ja luotettavia 

ikääntyneiden väestötutkimuksissa (Falck ym., 2016; Keogh ym., 2020; Lee & 

Shiroma, 2014). Tieto kiihtyvyysanturilla mitatun fyysisen aktiivisuuden, etenkin 

kevyen fyysisen aktiivisuuden, ja paikallaanolon yhteyksistä iäkkäiden terveyteen 

on kuitenkin puutteellista (Doherty ym., 2017; Falck ym., 2016).  

Vähäisen fyysisen aktiivisuuden on arvioitu aiheuttavan Suomessa vuosittain 

yli kolmen miljardin euron ja runsaan paikallaanoloajan 1,5 miljardin euron 

kustannukset (Kolu ym., 2022). Iäkkäiden henkilöiden osuus väestöstä ja väestön 

huoltosuhde kasvavat voimakkaasti (Tilastokeskus, 2018; World Health 
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Organization ym., 2011), minkä vuoksi on tärkeää tutkia iäkkäiden fyysisen 

aktiivisuuden, paikallaanolon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä hyödyntää saatua 

tietoa iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi ja ikääntyneen väestön 

toimintakyvyn edistämiseksi. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kiihtyvyysanturilla mitatun 

kohtuukuormitteisen ja raskaan sekä kevyen fyysisen aktiivisuuden ja 

paikallaanolon yhteyttä iäkkäiden henkilöiden sokeriaineenvaihduntaan sekä 

sydän- ja verisuonisairauksien ja kuoleman riskiin. Tutkimusaineistona oli 

väestöpohjainen Oulu45-seurantatutkimus, johon osallistui 714 oululaista 67–70-

vuotiasta henkilöä vuosina 2013–2015. 
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2 Kirjallisuuskatsaus  

2.1 Iäkkäiden fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo  

Tässä väitöskirjassa käsitellään iäkkäiden henkilöiden fyysistä aktiivisuutta ja 

paikallaanoloa sekä niiden yhteyttä sokeriaineenvaihduntaan, sydän- ja 

verisuonisairauksiin sekä kuolleisuuteen. Kansainvälisesti iäkäs määritellään 

tyypillisimmin yli 65-vuotiaaksi (World Health Organization ym., 2011). 

Suomalainen lainsäädäntö määrittelee iäkkääksi henkilön, jolla on oikeus 

vanhuuseläkkeeseen (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. 1:3§, 2012). Tässä 

tutkimuksessa iäkkäillä tarkoitetaan 67–70-vuotiaita henkilöitä.  

2.1.1 Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon määrittely 

Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan mitä tahansa luurankolihasten aiheuttamaa 

liikettä, joka lisää elimistön energiankulutusta (Bull ym., 2020; Caspersen ym., 

1985; Thivel ym., 2018). Paikallaanololla tarkoitetaan hereilläoloaikana tapahtuvaa 

istumista tai makoilua, jonka aikana energiankulutus on yleisten kriteerien mukaan 

≤1,5 MET (metabolic equivalent, MET, metabolinen ekvivalentti) (Bull ym., 2020; 

Thivel ym., 2018; Tremblay ym., 2017). MET on energiankulutuksen yksikkö ja 1 

MET vastaa hapenkulutuksen arvoa 3,5 ml/kg/min (Howley, 2001). On kuitenkin 

hyvä huomioida, että yleisesti käytetty MET-arvo voi yliarvioida todellista levon 

aikana tapahtuvaa hapenkulutusta etenkin ylipainoisilla henkilöillä (Byrne ym., 

2005). 

Fyysisen aktiivisuuden kuormittavuus (teho eli intensiteetti) voidaan 

määritellä joko absoluuttisesti perustuen fyysisen aktiivisuuden aiheuttamaan 

energiankulutukseen MET-arvoina tai suhteessa henkilön suorituskykyyn tai 

koettuun kuormitukseen (Piercy ym., 2018). Raskaalla fyysisellä aktiivisuudella 

(esimerkiksi juoksu) tarkoitetaan yleisen määritelmän mukaan liikkumista, jonka 

aikana energiankulutus kasvaa yli kuusinkertaiseksi (≥ 6,0 MET) lepotasoon 

nähden ja henkilö arvioi kuormituksen olevan suurempi kuin 7 asteikolla 0–10. 

Kohtuukuormitteisella fyysisellä aktiivisuudella (esimerkiksi kävely) tarkoitetaan 

liikkumista, jonka aikana energiankulutus on välillä 3,0–5,9 MET ja henkilö arvioi 

fyysisen aktiivisuuden kuormituksen olevan 5–6 / 10. (Bull ym., 2020; Piercy ym., 

2018). Kevyellä fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan arjessa tapahtuvaa reipasta 
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kävelyä kevyempää liikkumista (esimerkiksi kevyet kotityöt), jonka aikana 

energiankulutus on 1,5–3,0 MET ja henkilö kokee kuormituksensa olevan 2–4 

asteikolla 1–10 (Bull ym., 2020). 

2.1.2 Iäkkäiden fyysinen aktiivisuus, terveys ja toimintakyky 

Säännöllisen fyysisen aktiivisuuden on osoitettu olevan yhteydessä muun muassa 

iäkkäiden pienempään kuolleisuuteen sekä pienempään sydän- ja 

verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen, useiden syöpätyyppien sekä 

masennuksen riskiin (Guthold ym., 2018; Piercy ym., 2018). Fyysisen 

aktiivisuuden on osoitettu olevan yhteydessä myös iäkkäiden parempaan fyysiseen 

toimintakykyyn sekä edistävän kognitiota ja elämänlaatua (Bull ym., 2020; 

Cunningham ym., 2020; Piercy ym., 2018). Runsas paikallaanolo puolestaan on 

monien pitkäaikaissairauksien itsenäinen riskitekijä (Katzmarzyk ym., 2019). 

Fyysisellä aktiivisuudella on useita positiivisia vaikutuksia ikääntyessä 

tapahtuviin toimintakyvyn muutoksiin (Cunningham ym., 2020). Fyysisesti 

aktiivisten iäkkäiden on osoitettu selviävän vähän liikkuvia paremmin arkipäivän 

toiminnoista kuten pukeutumisesta, peseytymisestä ja ruokailusta, mikä on 

keskeistä itsenäisen selviytymisen ja elämänlaadun edistämiseksi, mutta myös 

terveydenhoitokulujen hillitsemiseksi (Tak ym., 2013). Fyysisen aktiivisuuden 

suurempi määrä on yhteydessä iäkkäiden pienempään kaatumisten (Cunningham 

ym., 2020) ja luun murtumien riskiin (Qu ym., 2014), jotka ovat merkittäviä 

riskitekijöitä toimintakyvylle (Qu ym., 2014). Tuoreessa aiempia meta-analyyseja 

ja katsausartikkeleita kokoavassa systemaattisessa katsauksessa todettiin, että 

fyysinen aktiivisuus edistää iäkkäiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä 

myös vähentämällä muistisairauksien ja masennusoireilun riskiä (Cunningham ym., 

2020). 

Siitä huolimatta, että fyysisen aktiivisuuden lukuiset terveysvaikutukset 

tiedetään hyvin, kansainvälisten tutkimusten mukaan fyysisen aktiivisuuden määrä 

vähenee ja paikallaanolon määrä lisääntyy ikääntyessä (Doherty ym., 2017; 

Guthold ym., 2018). Suomalaisessa väestössä ei kuitenkaan ole havaittu 

merkittävää fyysisen aktiivisuuden määrän vähenemistä 60–69-vuotiaiden 

ikäluokassa verrattuna nuorempaan väestöön (Husu ym., 2018). Kyselytutkimusten 

perusteella, maailmanlaajuisesti noin 70 prosenttia iäkkäistä liikkuu terveytensä 

kannalta riittävästi (Guthold ym., 2018). Tarkasteltaessa fyysistä aktiivisuutta 

kiihtyvyysanturilla mitattuna, suomalaisista 60–69-vuotiaista harvempi kuin joka 

neljäs täyttää liikuntasuosituksen kestävyysliikunnan osa-alueella. Suomalaisessa 
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väestössä 60–69-vuotiailla fyysisen aktiivisuuden tai paikallaanolon määrässä ei 

kuitenkaan ole havaittu merkittävää eroa verrattuna nuorempiin työikäisiin.  (Husu 

ym., 2018).  

Korkeamman iän, heikon terveydentilan, toimintakyvyn rajoitteiden, ylipainon, 

tyypin 2 diabeteksen, heikon minäpystyvyyden ja sosiaalisten suhteiden puutteen 

on havaittu olevan yhteydessä iäkkäiden vähäisempään kiihtyvyysanturilla 

mitattuun fyysisen aktiivisuuden määrään (Clarke ym., 2017; Harris ym., 2009). 

Läpi elämänkaaren jatkuvan fyysisen aktiivisuuden on osoitettu olevan yhteydessä 

iäkkäiden parempaan sydänterveyteen ja alhaisempaan kuoleman riskiin. 

Liikkumista ei kuitenkaan ole koskaan myöhäistä aloittaa, koska myös 

myöhemmällä iällä aloitetun fyysisen aktiivisuuden on osoitettu olevan yhteydessä 

parempaan terveyteen.  (Moholdt ym., 2021). 

2.1.3 Liikkumisen suositukset 

Yli 65-vuotiaille suositellaan kohtuukuormitteista kestävyystyyppistä fyysistä 

aktiivisuutta vähintään 150–300 minuuttia viikossa. Vastaavat terveyshyödyt 

voidaan suositusten mukaan saavuttaa myös liikkumalla vähintään 75–150 

minuuttia viikossa raskaalla teholla. Kohtuukuormitteista ja raskasta fyysistä 

aktiivisuutta voidaan myös yhdistää toisiinsa. (Bull ym., 2020; Liikunta: Käypä 

hoito -suositus, 2016; Piercy ym., 2018). Tuoreen yhdysvaltalaisen suosituksen 

mukaan tyypin 2 diabetesta sairastavien iäkkäiden tulisi noudattaa yleisiä 

ikääntyneiden liikuntasuosituksia ja kestävyysliikunnassa ei tulisi olla yli kahden 

vuorokauden taukoa (Kanaley ym., 2022). Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyn 

näkökulmasta liikuntasuositukset noudattavat yleisiä liikuntasuosituksia (Piercy & 

Troiano, 2018). 

Kestävyystyyppisen harjoittelun lisäksi iäkkäille suositellaan vähintään 

kahdesti viikossa kohtuukuormitteista tai raskasta voimaharjoittelua, joka 

kuormittaa kehon suuria lihasryhmiä (Bull ym., 2020; Liikunta: Käypä hoito -

suositus, 2016; Piercy ym., 2018). Tyypin 2 diabetesta sairastaville suositellaan, 

että voimaharjoittelu ei toteutuisi peräkkäisinä päivinä (Kanaley ym., 2022). 

Lisäksi iäkkäille suositellaan osana muuta fyysistä aktiivisuutta tasapainoa 

kehittävää harjoittelua vähintään kolme kertaa viikossa (Bull ym., 2020; Liikunta: 

Käypä hoito -suositus, 2016; Piercy ym., 2018).  

Liikkumisen suositusten keskeinen viesti on, että kaikenlainen fyysinen 

aktiivisuus on iäkkäille paikallaanoloa perempi vaihtoehto ja paikallaanoloa tulisi 

tauottaa mahdollisimman usein. Poiketen aiemmista liikkumisen suosituksista 
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voimassa olevissa suosituksissa ei enää vaadita kymmenen minuutin yhtäjaksoista 

fyysisen aktiivisuuden kestoa. (Bull ym., 2020; Piercy ym., 2018; Piercy & Troiano, 

2018). Kymmenen minuutin yhtäjaksoisen fyysisen aktiivisuuden vaatimuksen 

poistuminen liikkumisen suosituksista pohjautuu kohorttitutkimuksiin, joissa on 

havaittu, että jo lyhyillä fyysisen aktiivisuuden jaksoilla saavutetaan terveyshyötyjä 

(Ekelund ym., 2019; Jakicic ym., 2019). Tyypin 2 diabetesta sairastavien tulisi 

vähentää paikallaanoloon käytettyä aikaa ja tauottaa paikallaanoloa säännöllisesti. 

Fyysinen aktiivisuus aterian jälkeen voi auttaa tasaamaan aterian aiheuttamia 

heilahteluja verensokeri- ja insuliinipitoisuuksissa. (Kanaley ym., 2022). 

Mikäli iäkkäällä henkilöllä on pitkäaikaissairauksia tai toimintakykyrajoitteita, 

joiden vuoksi liikkumisen suositusten mukaista fyysisen aktiivisuuden määrää ei 

voi saavuttaa, hänen tulisi olla arjessaan fyysisesti mahdollisimman aktiivinen. 

Myös suosituksia pienempi määrä fyysistä aktiivisuutta vaikuttaa positiivisesti 

terveyteen. Iäkkäiden tulee suhteuttaa fyysisen aktiivisuuden kuormittavuus omaan 

kuntotasoonsa ja terveydentilaansa sopivaksi. (Bull ym., 2020; Piercy ym., 2018). 

Iäkkäälle diabetesta sairastaville suositellaan lääkärintarkastusta ennen reipasta 

kävelyä raskaamman liikunnan aloittamista (Kanaley ym., 2022). Myös 

liikuntasuosituksia suuremman fyysisen aktiivisuuden määrän on havaittu olevan 

oikein toteutettuna turvallista (Piercy & Troiano, 2018).  

2.1.4 Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon mittaaminen  

Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon mittausmenetelmät voidaan jakaa 

subjektiivisiin ja objektiivisiin menetelmiin (Strath ym., 2013). 

Subjektiiviset menetelmät 

Subjektiivisia menetelmiä ovat liikuntakyselyt ja päiväkirjat (Strath ym., 2013). 

Liikuntakyselyiden etuna on  niiden edullisuus ja helppokäyttöisyys isoissa 

väestötutkimuksissa, kliinisessä työssä ja liikuntaneuvonnan tukena (Ainsworth, 

2009; Helmerhorst ym., 2012; Strath ym., 2013). Subjektiivisilla menetelmillä 

voidaan selvittää harrastetun liikunnan keskimääräistä määrää ajassa 

(liikuntakertojen useus, intensiteetti ja kesto esimerkiksi viikossa), liikkumisen 

muotoa (liikuntalaji) ja liikkumisen kontekstia (työ, työmatka, kotityöt ja vapaa-

ajan liikunta), mutta kevyen liikkumisen (< 3 MET) kokonaismäärän arvioiminen 

pelkästään kyselyillä on haasteellista. Liikuntakyselyjen luotettavuuteen ja 

vertailtavuuteen vaikuttavat myös vaikeus muistaa harrastetun liikunnan määrää 



21 

sekä kulttuurierot.  (Strath ym., 2013). Subjektiivisten mittausmenetelmien 

haasteista johtuen aiemmat kyselyihin perustuvat liikuntasuositukset ovat 

painottuneet kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden (moderate to 

vigorous physical activity, MVPA) ja terveyden välisiin yhteyksiin (Lee ym., 2018). 

Objektiiviset menetelmät 

Objektiivisia menetelmiä ovat sydämen sykkeen, askelten määrän tai kehon 

kiihtyvyyksien mittaamiseen perustuvat laitteet sekä havainnointi esimerkiksi 

videoimalla (Strath ym., 2013; Trost & O’Neil, 2014). Sykemittarilla voidaan 

sykkeen lisäksi arvioida liikuntasuorituksen aikaista energiankulutusta, mutta 

liikuttaessa matalammalla intensiteetillä sykkeeseen vaikuttavat lisäksi muut 

autonomisen hermoston toimintaan vaikuttavat tekijät, jolloin mittaamiseen 

sisältyy virhelähteitä (Strath ym., 2013). Lisäksi sykearvot ovat yksilölliset ja 

riippuvat esimerkiksi henkilön iästä ja kuntotasosta (Strath ym., 2013; Trost & 

O’Neil, 2014). Askelmittarit puolestaan mittaavat askelmäärää ja soveltuvat näin 

ollen mittaamaan ensisijaisesti kävelyä (Strath ym., 2013).  

Kiihtyvyysanturilla voidaan mitata fyysistä aktiivisuutta ja paikallaanoloa 

pidemmällä ajanjaksolla (K. Y. Chen & Basset, 2005; Kavanagh & Menz, 2008; 

Liu ym., 2022). Mittari voidaan sijoittaa eri puolille kehoa, tyypillisimmin lantiolle 

tai ranteeseen (K. Y. Chen & Basset, 2005; Liu ym., 2022; Strath ym., 2013; Trost 

& O’Neil, 2014). Kiihtyvyysanturit mittaavat kehoon kohdistuvaa liikkumisen 

aiheuttamaa kiihtyvyyttä joko yksi-, kaksi- tai kolmisuuntaisesti (ylös-alas, eteen-

taakse, sivuittain) (K. Y. Chen & Basset, 2005). Kiihtyvyysanturit muuntavat 

mittaamansa kiihtyvyyden laitevalmistajan algoritmin avulla tyypillisemmin joko 

lukumääräarvoiksi (counts) (K. Y. Chen & Basset, 2005) tai energiankulutuksen 

arvoiksi (METs) (Hautala ym., 2012).  

Kiihtyvyysanturimittausten on todettu olevan helposti toteutettavia ja 

luotettavia ikääntyneiden väestötutkimuksissa (Falck ym., 2016; Keogh ym., 2020; 

Lee & Shiroma, 2014). Iäkkäiden fyysinen aktiivisuus koostuu pääosin kevyestä 

liikkumisesta, minkä vuoksi erityisen tärkeää on kiihtyvyysantureiden kyky mitata 

kevyttä fyysistä aktiivisuutta (light physical activity, LPA), mikä jää 

kyselytutkimuksissa havaitsematta (Schrack ym., 2016).  Iäkkäillä on suositeltu 

käytettäväksi ranteessa pidettävää kiihtyvyysanturiin perustuvaa 

aktiivisuusmittaria sen käyttäjäystävällisyyden vuoksi (Keogh ym., 2020). 

Helppokäyttöisyydestä johtuen rannemittarin tuottama mittausaineisto on 
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useimmiten laadukasta ja puuttuvaa tietoa on vain vähän (Doherty ym., 2017; 

Keogh ym., 2020; Liu ym., 2022).  

Kiihtyvyysanturin rajoitteena on, että se ei mittaa luotettavasti kantamisen, 

nostamisen tai ylämäen aiheuttamaa lisääntynyttä energiankulutusta eikä huomioi 

fyysistä aktiivisuutta, jonka aikana mittariin ei kohdistu liikettä tai liike on vähäistä 

(K. Y. Chen & Basset, 2005; Trost & O’Neil, 2014). Kyseisten toimintojen 

vaikutuksen arjen energiankulutukseen on kuitenkin arvioitu olevan 

kokonaisuudessaan pieni (Trost & O’Neil, 2014). Kiihtyvyysantureiden rajoitteena 

voidaan pitää myös sitä, että kiihtyvyysanturin eriävät sijainnit (esimerkiksi lantio 

tai ranne) ja tutkimuksissa käytetyt raja-arvot kiihtyvyysanturien tuottamalle 

datalle vaikuttavat tutkimustulosten vertailtavuuteen (Leinonen ym., 2017; 

Montoye ym., 2016).  

Arvioitaessa liikuntasuositukset täyttävien iäkkäiden henkilöiden osuutta 

väestötasolla subjektiiviset ja kiihtyvyysanturiin perustuvat mittausmenetelmät 

eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Kyselytutkimuksilla arvioitaessa 

liikuntasuositukset täyttävien osuus on suurempi kuin kiihtyvyysanturimittauksissa. 

(Shiroma ym., 2015). Eroa mittausmenetelmien välillä selittää muun muassa 

liikuntakyselyn kyky mitata ensisijaisesti liikuntakäyttäytymistä, kun taas 

kiihtyvyysanturi mittaa kehoon kohdistuvaa liikkeen aiheuttamaa kiihtyvyyttä 

(Troiano ym., 2014).  Myös kiihtyvyysanturimittauksissa käytetyt raja-arvot 

vaikuttavat tutkimustuloksiin ja esimerkiksi liikuntasuositukset täyttävien osuus 

vaihtelee tutkimuksissa käytetyn mittausmenetelmän mukaan (Shiroma ym., 2015).  

2.2 Tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien 

riskitekijät 

Tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä ovat korkea ikä, ylipaino, keskivartalolihavuus, 

vähäinen fyysinen aktiivisuus, korkea verenpaine, kohonneet kolesteroliarvot, 

tupakointi, geneettinen alttius sekä naisilla raskausajan diabetes ja munasarjojen 

monirakkulaoireyhtymä (American Diabetes Association, 2021; Davies ym., 2018). 

Sydän- ja verisuonisairauksien elintapoihin liittyviä riskitekijöitä ovat vähäinen 

fyysinen aktiivisuus, epäterveellinen ravitsemus, tupakointi ja ylipaino sekä 

etenkin vyötärölihavuus (Mozaffarian ym., 2008; S. C. Smith, 2007). Lisäksi ikä, 

miessukupuoli (Jousilahti ym., 1999) ja geneettinen alttius (Ripatti ym., 2010) 

lisäävät sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. 

Tyypin 2 diabeteksen ja esidiabeteksen esiintyvyys on sitä suurempi, mitä 

iäkkäämmästä väestöstä on kysymys (Cho ym., 2018; Nakagami ym., 2003). 
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Eurooppalaisessa väestössä tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyden on havaittu 

kasvavan 45 vuoden iästä alkaen (Nakagami ym., 2003). Myös sydän- ja 

verisuonisairauksien riskitekijöiden, kuten kohonneen kolesterolin ja verenpaineen 

sekä ylipainon, esiintyvyys kasvaa iän myötä (Jousilahti ym., 1999). 

Pitkittäistutkimuksissa on kuitenkin voitu osoittaa, että fyysisellä aktiivisuudella 

voidaan pienentää ikääntymisen aiheuttamaa riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen 

sekä sydän- ja verisuonisairauksiin (Mozaffarian ym., 2009; Reiner ym., 2013). 

Vyötärölihavuus, kohonneet veren kolesteroli- ja triglyseridiarvot, korkea 

verenpaine ja häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta muodostavat yhdessä 

metabolisen oireyhtymän, joka lisää sekä sydän- ja verisuonisairauksien että tyypin 

2 diabeteksen riskiä (S. C. Smith, 2007). Vyötärönympäryksen on havaittu 

ennustavan tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiä 

painoindeksiä paremmin, koska etenkin sisäelimiin ja sisäelinten ympärille 

kertynyt rasva on terveydelle haitallista (Janssen ym., 2004; Siren ym., 2012). 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan vyötärönympäryksen ylittäessä 

naisilla suositellun mukaisen 80 cm ja miehillä 94 cm naisten riski sairastua tyypin 

2 diabetekseen kasvaa yli kolminkertaiseksi ja miesten riski sairastua 

kaksinkertaistuu. Mikäli vyötärönympärys ylittää naisilla 88 cm ja miehillä 102 cm, 

naisilla diabetesriski on yli 11-kertainen ja miehillä viisinkertainen. (Guh ym., 

2009). Tuoreessa tutkimuksessa todettiin, että diabeteksen riski kasvoi 61 

prosenttia kutakin vyötärönympäryksen kymmenen senttimetrin lisäystä kohti 

(Jayedi ym., 2022). Vyötärölihavuus myös noin kaksinkertaistaa riskin sairastua 

sepelvaltimotautiin ja korkeaan verenpaineeseen (Guh ym., 2009).  

Juuri julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin 

mukaan ylipainoisilla henkilöillä on yli kaksinkertainen, lihavilla yli nelinkertainen 

ja vakavasti lihavilla lähes 23-kertainen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen 

verrattuna normaalipainoisiin (Yu ym., 2022). Aiemman meta-analyysin mukaan 

ylipainoisten aikuisten riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on noin 

kolminkertainen ja lihavien yli seitsenkertainen verrattuna normaalipainoisiin 

(Abdullah ym., 2010). Ylipainoisilla miehillä sairastumisriski tyypin 2 

diabetekseen on yli kaksinkertainen ja naisilla lähes nelinkertainen verrattuna 

normaalipainoisiin. Lihavuus lisää miesten sairastumisriskiä tyypin 2 diabetekseen 

lähes seitsenkertaiseksi ja naisilla jopa yli 12-kertaiseksi. (Guh ym., 2009). Meta-

analyyseissa ja systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa saatuja eroja 

diabetesriskin välille selittää muun muassa alkuperäistutkimuksissa olevat erot 

käytetyissä painoindeksirajoissa (Abdullah ym., 2010; Yu ym., 2022). Yleisimmin 

henkilö määritellään ylipainoiseksi painoindeksin (BMI, Body mass index) ollessa 
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välillä 25–29,99 kg/m2 ja lihavaksi painoindeksin ylittäessä 30 kg/m2 (Abdullah 

ym., 2010; Guh ym., 2009; Yu ym., 2022). Lihavuus myös lähes kaksinkertaistaa 

naisten ja kolminkertaistaa miesten riskin sairastua sepelvaltimotautiin. Lihavien 

miesten riski sairastua korkeaan verenpaineeseen on yli kaksinkertainen ja naisten 

lähes kaksinkertainen normaalipainoisiin verrattuna. (Guh ym., 2009). 

2.3 Iäkkäiden fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja 

sokeriaineenvaihdunta 

Lähes joka viides 65–69-vuotias sairastaa sokeriaineenvaihdunnan häiriöstä 

johtuvaa tyypin 2 diabetesta (Cho ym., 2018). Diabetes aiheuttaa merkittäviä 

liitännäissairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia sekä lisääntynyttä 

kuolleisuutta (Baena-Díez ym., 2016) sekä vaikuttaa heikentävästi iäkkäiden 

toimintakykyyn (Chou ym., 2021; Gregg ym., 2000; Kalyani ym., 2013). 

Maailmanlaajuisesti diabeteksen on arvioitu aiheuttavan 850 miljardin euron 

vuosittaiset kustannukset (Cho ym., 2018) ja Suomessa diabeteksen hoitokulujen 

on arvioitu aiheuttavan 15 prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuksista  

(Tyypin 2 diabetes: Käypä hoito -suositus, 2018). Juuri julkaistun tutkimuksen 

mukaan paikallaanolo aiheuttaa vuodessa 1,5 miljardin euron kustannukset 

Suomessa ja tyypin 2 diabetes on suurin yksittäinen sairaus paikallaanolosta 

aiheutuvien kustannusten aiheuttajana (Kolu ym., 2022). 

Kyselytutkimusten perusteella liikuntasuositukset täyttävillä henkilöillä on 

arvioitu olevan lähes 30 prosenttia pienempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen 

kuin suositukset alittavilla henkilöillä (A. D. Smith ym., 2016). Paikallaanolon on 

todettu olevan itsenäinen riskitekijä tyypin 2 diabetekselle riippumatta fyysisen 

aktiivisuuden määrästä (Patterson ym., 2018). Yhdistelemällä sekä 

kestävyysliikuntaa että voimaharjoittelua voidaan diabeteksen hoidossa päästä 

parempaan tulokseen kuin kummallakaan harjoittelumuodolla yksinään (Colberg 

ym., 2010; Schwingshackl ym., 2014). 

Tarkasteltaessa fyysisen aktiivisuuden ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden 

välisiä yhteyksiä, on kuitenkin syytä muistaa, että yksilön perimästä ja diabeteksen 

moninaisesta patofysiologiasta johtuen vaste fyysisen aktiivisuuden ja 

diabetesriskin pienenemisen välillä on yksilöllinen (Bray, 2000; L. Chen ym., 2012; 

Franks & Poveda, 2017; Laaksonen ym., 2007). Perimän on havaittu olevan 

vähäisessä määrin yhteydessä fyysiseen aktiivisuuden kokonaismäärään eli 

volyymiin (Kujala ym., 2020), mutta kylläkin selkeästi yhteydessä maksimaaliseen 

hapenottokykyyn ja sen harjoitettavuuteen (Williams ym., 2017). Alhaisen 
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maksimaalisen hapenottokyvyn on puolestaan osoitettu olevan diabeteksen sekä 

sydän- ja verisuonisairauksien keskeinen riskitekijä (Bray, 2000; Lavie ym., 2019). 

On hyvä muistaa, että perimä harvoin selittää yksin fyysisiä ominaisuuksia tai 

sairastumisriskiä. Geenit toimivat aina yhteistyössä elintapojen ja 

ympäristötekijöiden kanssa. (Bray, 2000). Tulevaisuudessa, yksilöllisellä ja 

perimän huomioivilla liikkumaan ohjauksella voidaan päästä parempiin ja 

kustannustehokkaampiin tuloksiin diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa (Franks & 

Poveda, 2017), mistä on saatu näyttöä myös suomalaisessa diabeteksen ehkäisyyn 

painottuvassa tutkimuksessa (Laaksonen ym., 2007). 

2.3.1 Sokeriaineenvaihdunnan häiriöt 

Elimistö pyrkii pitämään veren glukoosipitoisuuden vakaana säätelemällä haiman 

tuottaman insuliinin ja glukagonin eritystä. Insuliinin eritys lisääntyy ruokailun 

jälkeen verensokerin tasaamiseksi ja glukagoni puolestaan vapauttaa maksasta 

glukoosia verensokerin laskiessa esimerkiksi yön aikana. (Nolan ym., 2011). 

Sokeriaineenvaihdunnan häiriössä haiman -solujen insuliinintuotanto häiriintyy, 

maksan verenkiertoon vapauttaman glukoosin määrä kasvaa ja lihasten sekä 

rasvakudoksen kyky hyödyntää glukoosia vähenee insuliiniresistenssin 

seurauksena, minkä seurauksena veren glukoosipitoisuus suurenee (DeFronzo, 

2010).   

Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden diagnostiset kriteerit vaihtelevat. 

Maailman terveysjärjestön (WHO) määritelmän mukaan tyypin 2 diabetes ja 

esidiabetes määritellään oraalisessa 75 gramman sokerirasituskokeessa (Oral 

glucose tolerance test, OGTT) alla olevan mukaisesti (World Health Organization 

& International Diabetes Federation, 2006):  

1. Tyypin 2 diabetes: 120 min glukoosi ≥11,1 mmol/l tai paastosokeri ≥7,0 

mmol/l. 

2. Heikentynyt sokerinsieto (impaired glucose tolerance, IGT): 120 min glukoosi 

7,8–11,0 mmol/l ja paastosokeri <7,0 mmol/l. 

3. Heikentynyt paastosokeri (impaired fasting glucose, IFG): 120 min glukoosi 

<7,8 mmol/l ja paastosokeri 6,1–6,9 mmol/l. 

Amerikkalainen suositus määrittelee tyypin 2 diabeteksen paasto- ja 120 minuutin 

glukoosin perusteella vastaavasti kuin WHO, mutta amerikkalaisen määritelmän 

mukaan tyypin 2 diabetes voidaan todeta myös sokerihemoglobiini (glycated 

hemoglobin, HbA1c) -pitoisuuden ollessa ≥ 6,5 prosenttia. IFG:n määritelmä 
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poikkeaa WHO:n määritelmästä niin, että IFG todetaan paastosokeripitoisuuden 

ollessa 5,6–6,9 mmol/l. IFG ja IGT voivat amerikkalaisen määritelmän mukaan 

esiintyä myös samanaikaisesti. Amerikkalaisen määritelmän mukaan esidiabetes 

voidaan lisäksi todeta HbA1c-arvon ollessa 5,7–6,4 prosenttia. (American Diabetes 

Association, 2021). 

Tyypin 2 diabeteksen Käypä hoito -suositus mukailee WHO:n suositusta, mutta 

suomalaisen suosituksen mukaan tyypin 2 diabetes voidaan todeta myös HbA1c-

arvon ollessa ≥ 6,5 prosenttia. Suomalaisen suosituksen mukaan henkilöllä voidaan 

myös todeta IFG ja IGT samanaikaisesti. (Tyypin 2 diabetes: Käypä hoito -suositus, 

2018).  

2.3.2 Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteys 

sokeriaineenvaihduntaan  

Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteyksiä iäkkäiden 

sokeriaineenvaihduntaan on tutkittu poikittaistutkimuksissa, mutta 

pitkittäistutkimuksia aiheesta ei ole tehty. Kiihtyvyysanturilla mitatun suuremman 

kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden määrän on havaittu olevan 

yhteydessä iäkkäiden alhaisempiin paastosokeri- (Figueiro ym., 2019; LaMonte 

ym., 2017) ja paastoinsuliinipitoisuuksiin (Jefferis ym., 2016; LaMonte ym., 2017). 

Poikittaistutkimuksissa iäkkäillä ei ole havaittu  yhteyttä kohtuukuormitteisen ja 

raskaan fyysisen aktiivisuuden ja insuliiniresistenssin (Homeostasis model 

assessment for insulin resistance, HOMA-IR) välillä (Umegaki ym., 2018).  

Iäkkäillä naisilla tehdyssä tutkimuksessa kiihtyvyysanturilla mitattu runsaampi 

kevyt fyysinen aktiivisuus oli yhteydessä alhaisempaan paastosokeripitoisuuteen 

(LaMonte ym., 2017). Iäkkäillä miehillä puolestaan on havaittu vastaava yhteys 

kevyen fyysisen aktiivisuuden ja paastoinsuliinin välillä (Jefferis ym., 2016). 

Tutkimustulokset kevyen fyysisen aktiivisuuden ja paastosokerin (Figueiro ym., 

2019) sekä insuliinin (LaMonte ym., 2017) välisistä yhteyksistä ovat kuitenkin 

ristiriitaisia. Japanilaisessa väestössä tehdyssä tutkimuksessa suuremman kevyen 

fyysisen aktiivisuuden määrän on havaittu olevan yhteydessä iäkkäiden 

vähäisempään lihasten insuliiniresistenssiin (HOMA-IR) (Umegaki ym., 2018). 

Runsaamman kiihtyvyysanturilla mitatun paikallaanoloajan (sedentary time, 

ST) on havaittu olevan yhteydessä iäkkäiden korkeampiin paastosokeri- (Gennuso 

ym., 2013) sekä paastoinsuliinipitoisuuksiin (Jefferis ym., 2016). Japanilaisessa 

väestötutkimuksessa (tutkittavien ikä 40–79 vuotta) runsaamman 

paikallaanoloajan havaittiin olevan yhteydessä voimakkaampaan 
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insuliiniresistenssiin HOMA-IR-arvolla mitattuna (Honda ym., 2019). Yhteyttä 

paikallaanoloajan ja HcA1c-pitoisuuden välillä ei ole löydetty iäkkäillä (Gennuso 

ym., 2013), mutta isotemporaalista korvausmallia hyödyntävässä tutkimuksessa 

paikallaanoloajan korvaamisen kohtuukuormitteisella ja raskaalla fyysisellä 

aktiivisuudella on havaittu olevan yhteydessä alhaisempaan HbA1c-arvoon 

(Hamer ym., 2014). Paikallaanoloajan korvaamisen kohtuukuormitteisella ja 

raskaalla tai kevyellä fyysisellä aktiivisuudella on osoitettu isotemporaalista 

korvausmallia hyödyntävässä poikittaistutkimuksessa olevan yhteydessä 

esidiabetesta sairastavilla koko kehon insuliiniherkkyyteen Matsuda-indeksillä 

arvioituna (Yates ym., 2015). 

Kiihtyvyysanturilla mitatun paikallaanoloajan on havaittu olevan positiivisesti 

yhteydessä tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyteen iäkkäillä  (Bellettiere ym., 2019; 

Honda ym., 2019), kun taas kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden 

määrän on havaittu olevan negatiivisesti yhteydessä diabeteksen esiintyvyyteen 

(Hult ym., 2019). Eniten paikallaan olevien iäkkäiden riski sairastua tyypin 2 

diabetekseen on noin kaksinkertainen verrattuna vähiten paikallaan oleviin 

(Bellettiere ym., 2019; Honda ym., 2019). Ruotsalaisissa väestötutkimuksissa on 

havaittu iäkkäiden diabetesriskin pienenevän merkittävästi askelmäärän ylittäessä 

4500–6000 askelta vuorokaudessa (Ballin ym., 2020; Hult ym., 2019).  

Fyysisen aktiivisuuden vaikutusmekanismit sokeriaineenvaihduntaan  

Insuliinin toiminta tehostuu fyysisen aktiivisuuden seurauksena, mikä aktivoi 

glukoosin sisäänottoa lihassoluihin glukoosin kuljettajaproteiinin 4 (GLUT4) 

pitoisuuden lisääntyessä (Colberg ym., 2010; Suh ym., 2007; Wang ym., 2009). 

Fyysisen aktiivisuuden vaikutus insuliinin tehostuneeseen toimintaan kestää jopa 

72 tuntia riippuen fyysisen aktiivisuuden intensiteetistä ja kestosta (Boulé ym., 

2005; Colberg ym., 2010). Säännöllinen fyysinen aktiivisuus parantaakin koko 

kehon ja etenkin lihasten insuliiniherkkyyttä  (Christ-Roberts ym., 2004; Kirwan 

ym., 2009; Winnick ym., 2008). 

Fyysisen aktiivisuuden aikana työskentelevien lihasten supistelu lisää 

glukoosin sisäänottoa lihassoluun myös insuliinin toiminnasta riippumatta. 

Lihassupistusten ja lisääntyneen verenvirtauksen kiihdyttämä glukoosin sisäänotto 

lihassoluihin on keskeistä etenkin tyypin 2 diabeetikoilla, joilla lihasten 

insuliiniresistenssi heikentää glukoosin insuliinivälitteistä sisäänottoa lihassoluun. 

(Colberg ym., 2010). Kestävyysliikunnan on myös havaittu vähentävän haiman 
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rasvoittumista sekä parantavan haiman -solujen toimintaa aikuisilla, joilla on 

esidiabetes tai diabetes (Heiskanen ym., 2018). 

Fyysinen aktiivisuus tehostaa elimistön kykyä hyödyntää rasvaa 

energianlähteenä (Colberg ym., 2010; Goodpaster ym., 2003; Pruchnic ym., 2004) 

sekä parantaa mitokondrioiden toimintaa (Stanford & Goodyear, 2014), minkä 

molempien on havaittu olevan yhteydessä vähäisempään insuliiniresistenssiin. 

Lihasvoimaharjoittelu auttaa ylläpitämään ja lisäämään lihasmassaa (Colberg ym., 

2010). Suuremman lihasmassan määrän on havaittu olevan yhteydessä parempaan 

insuliiniherkkyyteen (Srikanthan & Karlamangla, 2011). Fyysinen aktiivisuus voi 

lisäksi vaikuttaa edullisesti diabeteksen liitännäissairauksiin, kuten kohonneisiin 

kolesteroli- ja rasva-arvoihin, sekä auttaa painonhallinnassa (Colberg ym., 2010). 

Tyypin 2 diabeteksen riskitekijät, lisäsairaudet ja fyysisen aktiivisuuden vaikutus 

sokeriaineenvaihduntaan on kuvattu kuviossa 1.  

2.4 Iäkkäiden fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja sydän- ja 

verisuonisairauksien riski 

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat suurin kuolleisuuden aiheuttaja 

maailmanlaajuisesti (Barquera ym., 2015). Terveyden kannalta liian vähäisen 

fyysisen aktiivisuuden on arvioitu aiheuttavan kuusi prosenttia 

sepelvaltimotautitapauksista (Lee ym., 2012). Liikkumalla liikuntasuositusten 

mukaisesti vähintään 2,5 tuntia viikossa voidaan vähentää sepelvaltimotaudin 

esiintymistä noin 14 prosenttia verrattuna henkilöihin, jotka eivät täytä 

liikuntasuosituksia. Fyysisen aktiivisuuden määrän kasvaessa viiteen tuntiin 

viikossa, sepelvaltimotaudin esiintyvyys vähenee viidenneksellä, minkä jälkeen 

riskin pieneneminen tasaantuu.   (Sattelmair ym., 2011). Runsas paikallaanoloaika 

lisää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä riippumatta fyysisen aktiivisuuden 

määrästä (Carter ym., 2017).  

Sekä kestävyysliikunnalla että voimaharjoittelulla on havaittu olevan 

positiivisia vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin (Cornelissen 

ym., 2011; Cornelissen & Fagard, 2005; Cornelissen & Smart, 2013). Suuressa 

sydän- ja verisuonisairauksien sairastumisriskissä olevilla henkilöillä kestävyys- ja 

voimaharjoittelu yhdessä voivat vaikuttaa tehokkaammin sydän- ja 

verisuonisairauksien riskiin kuin kumpikaan harjoittelumuoto erikseen (Schroeder 

ym., 2019).  
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Kuvio 1. Tyypin 2 diabeteksen riskitekijät, lisäsairaudet ja fyysisen aktiivisuuden 

vaikutus sokeriaineenvaihduntaan. IFG = Impaired fasting glucose, IGT = Impaired 

glucose tolerance, GLUT-4 = Glukoosin kuljettajaproteiini 4, HDL = High-density 

lipoprotein, LDL = Low-density lipoprotein. 
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2.4.1 Sydän- ja verisuonisairauksien riskin arviointi 

Sydän- ja verisuonisairauksien kokonaisriskin arviointiin on kehitetty erilaisia 

riskilaskureita, kuten Framinghamin riskipisteet (Framingham Risk Score, FRS) 

(D’Agostino ym., 2008), Reynoldsin riskifunktio (Ridker ym., 2007), SCORE-

malli (Conroy ym., 2003) sekä FINRISKI-laskuri (Vartiainen ym., 2016). 

Framinghamin riskipisteet ovat perinteisin tapa arvioida sydän- ja 

verisuonisairauksien riskiä (Vartiainen ym., 2010), ja niiden on osoitettu 

ennustavan sairastumisriskiä tarkemmin kuin metabolisen oireyhtymän 

(Wannamethee ym., 2005). Framinghamin riskipisteistä on julkaistu useita erilaisia 

ennustemalleja (D’Agostino ym., 2008). 

Suomessa sydän- ja verisuonisairauksien riskin arvioinnissa käytetään 

amerikkalaisia Framinghamin riskipisteitä, eurooppalaista SCORE-mallia ja 

suomalaista FINRISKI-laskuria. Framinghamin riskipisteillä saadun sydän- ja 

verisuonisairauksien riskiarvion on havaittu olevan korkeampi kuin FINRISKI-

laskurilla tai SCORE-mallilla saatu riskiarvio. Eri menetelmillä saadut riskiarviot 

eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia johtuen riskilaskurien 

päätetapahtumien määrittelyeroista. SCORE-malli huomioi riskilaskennassa 

päätetapahtumana ainoastaan sydänperäisen kuoleman, FINRISKI-laskuri arvioi 

riskiä sairastua sydäninfarktiin, sairaalahoitoa vaativaan epästabiilin rintakipuun ja 

sydänperäisen kuolemaan, kun taas Framinghamin riskipisteet huomioivat myös 

sepelvaltimotaudin, joka ei vaadi sairaalahoitoa.  (Vartiainen ym., 2010). 

Riskilaskurien avulla voidaan kuitenkin tunnistaa korkeassa sairastumisriskissä 

olevat henkilöt sydän- ja verisuonisairauksien hoidon optimoimiseksi (D’Agostino 

ym., 2008). 

2.4.2 Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteys sydän- ja 

verisuonisairauksien riskiin 

Prospektiivisissa seurantatutkimuksissa kiihtyvyysanturilla mitatun runsaamman 

kohtuukuormitteisen ja raskaan (Dempsey ym., 2020; Ramakrishnan ym., 2021) 

sekä kevyen (LaCroix ym., 2019) fyysisen aktiivisuuden on havaittu olevan 

yhteydessä vähäisempään sydän- ja verisuonisairauksien esiintyvyyteen iäkkäillä. 

Vastaava yhteys on havaittu fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärän ja sydän- ja 

verisuonisairauksien riskin välillä (Dempsey ym., 2020; Ramakrishnan ym., 2021). 

Paikallaanoloajan suuren määrän on havaittu olevan yhteydessä iäkkäiden 

henkilöiden korkeampaan sydän- ja verisuonisairauksien esiintyvyyteen, mutta 
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yhteyttä ei ole havaittu kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden 

määrän vakioimisen jälkeen (Yerramalla ym., 2022).  

Keski-ikäisillä tehdyssä poikittaistutkimuksessa havaittiin, että suurempi 

kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden määrä oli yhteydessä 

pienempään Framinghamin riskipisteillä arvioituun sydän- ja verisuonisairauksien 

riskiin (Glazer ym., 2013). Poikittaistutkimuksessa kiihtyvyysanturilla mitatun 

paikallaanoloajan on puolestaan havaittu olevan yhteydessä suurempaan 

Framinghamin riskipisteillä arvioituun sydän- ja verisuonisairauksien riskiin 

miehillä, mutta vastaavaa yhteyttä naisilla ei ole havaittu (Wennman ym., 2016). 

Verrattaessa fyysisesti aktiivisia keski-ikäisiä vähän liikkuviin, vähiten liikkuvilla 

on havaittu olevan suurempi sydän- ja verisuonisairauksien riski Framinghamin 

riskipisteillä arvioituna (Niemelä ym., 2019). Sydän- ja verisuonisairauksia 

sairastavien tai korkeassa sairastumisriskissä olevien henkilöiden on osoitettu 

viettävän enemmän aikaa paikallaan sekä liikkuvan vähemmän 

kohtuukuormitteisella ja raskaalla teholla (Vasankari ym., 2018).  

Prospektiivisissa seurantatutkimuksissa iäkkäiden suuremman 

kohtuukuormitteisen ja raskaan (Ballin ym., 2021) sekä kevyen (Ballin ym., 2021; 

LaCroix ym., 2019) fyysisen aktiivisuuden määrän sekä pienemmän 

paikallaanoloajan (Ballin ym., 2021) on havaittu olevan yhteydessä myös 

pienempään sydäninfarktiriskiin. Uudehkon ruotsalaisen tutkimuksen mukaan 

paikallaanoloajan yhteyttä sydäninfarktiriskiin ei kuitenkaan voitu osoittaa 

liikuntasuositusten mukaan riittävästi liikkuneilla iäkkäillä (Ballin ym., 2021). 

Fyysisen aktiivisuuden vaikutusmekanismit sydän- ja verisuonisairauksien 

riskiin 

Fyysinen aktiivisuus ja liiallisen paikallaanolon välttäminen vaikuttavat 

yhtäaikaisesti useisiin sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin, kuten 

sisäelinrasvan määrään eli keskivartalolihavuuteen, sydän- ja verenkiertoelimistön 

suorituskykyyn, sokeriaineenvaihduntaan, verenpaineeseen ja rasva-

aineenvaihduntaan (Carter ym., 2017; Gronek ym., 2020; Mora ym., 2007; 

Pedersen & Saltin, 2015; Piercy & Troiano, 2018; Powell ym., 2018; Thompson 

ym., 2003).  

Fyysinen aktiivisuus vähentää verisuonia ahtauttavan rasvaplakin kertymistä 

verisuonten seinämiin (Bowles & Laughlin, 2011; Nordstrom ym., 2003). Fyysisen 

aktiivisuuden mahdollisia vaikutusmekanismeja sydän- ja verisuonisairauksien 

ehkäisyssä ovat lisäksi parantunut endoteelin toiminta, lisääntynyt typpioksidin 
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pitoisuus solukalvolla, parantunut autonomisen hermoston toiminta ja 

barorefleksiherkkyys sekä reniini-angiotensiinijärjestelmän toiminnan 

tehostuminen, mitkä kaikki vaikuttavat edullisesti verenpaineeseen (Bowles & 

Laughlin, 2011; Sabbahi ym., 2016).  

Fyysinen aktiivisuus voi vähentää iskeemisen sydäntapahtuman riskiä 

vähentämällä veren hyytymistaipumusta (Ahmed ym., 2012; Bowles & Laughlin, 

2011)  sekä edistämällä verisuonten uudismuodostusta sepelvaltimotautia 

sairastavalla (Bowles & Laughlin, 2011; Heaps & Parker, 2011). Lisäksi fyysinen 

aktiivisuus vähentää sydän- ja verisuonisairauksille altistavaa matala-asteista 

tulehdusta (Bowles & Laughlin, 2011; Palmefors ym., 2014; Pedersen, 2017). 

Liiallinen paikallaanolo puolestaan vähentää veren virtausta valtimoissa, 

jolloin valtimoita laajentavan typpioksidin pitoisuus solukalvolla pienenee ja 

valtimoita supistavan endoteliini1-peptidin pitoisuus nousee, mistä aiheutuu 

verisuonten joustavuuden väheneminen sekä endoteelin toiminnan heikentyminen. 

Pidemmällä aikavälillä runsaan paikallaanolon seurauksena valtimon seinämät 

myös paksuuntuvat. Paikallaanolosta aiheutuva matala-asteinen tulehdus, 

oksidatiivinen stressi ja insuliiniresistenssi voivat osaltaan voimistaa verisuonten 

toiminnan häiriöitä. (Carter ym., 2017). Fyysisen aktiivisuuden 

vaikutusmekanismit sydän- ja verisuonisairauksien riskiin on esitetty kuviossa 2. 

2.5 Fyysisen aktiivisuuden yhteys iäkkäiden kuoleman riskiin 

Terveyden kannalta liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden on arvioitu aiheuttavan 

yli seitsemän prosenttia kaikista kuolemista maailmassa (Katzmarzyk ym., 2022). 

Maailmanlaajuisesti yli viisi miljoonaa kuolemaa vuosittain olisi vältettävissä, 

mikäli liikuntasuositukset alittavat henkilöt lisäisivät fyysistä aktiivisuuttaan niin, 

että terveysliikuntasuositukset täyttyisivät (Lee ym., 2012).  

Liikuntasuositukset täyttävien iäkkäiden kokonaiskuolemanriskin on 

tutkimuksesta riippuen havaittu olevan 28–47 prosenttia pienempi kuin niiden 

iäkkäiden, jotka eivät harrasta kohtuukuormitteista ja raskasta fyysistä aktiivisuutta 

(Hupin ym., 2015; Migueles ym., 2021). Kuoleman riskin on havaittu pienenevän 

kuitenkin viidenneksellä myös liikuntasuositukset alittavilla (1–499 MET-

minuuttia viikossa kohtuukuormitteisella intensiteetillä liikkuvilla) iäkkäillä 

verrattuna iäkkäisiin, joilla ei ole lainkaan kohtuukuormitteista ja raskasta 

aktiivisuutta  (Hupin ym., 2015).  

Kiihtyvyysanturilla mitatun fyysisen aktiivisuuden suuremman määrän on 

osoitettu olevan yhteydessä iäkkäiden vähäisempään kuoleman riskiin riippumatta 
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fyysisen aktiivisuuden intensiteetistä (Ballin ym., 2021; Ekelund ym., 2019; 

Jefferis ym., 2019; LaMonte ym., 2018). Vastaavasti runsaan paikallaanolon on 

havaittu olevan itsenäinen kokonaiskuolleisuuden riskitekijä  (Ballin ym., 2021; 

Diaz ym., 2017; Ekelund ym., 2019; Jefferis ym., 2019).  

Kuoleman riskin on havaittu kasvavan merkittävästi, kun paikallaanoloaika 

ylittää yhdeksän tuntia (Ekelund ym., 2019; Ku ym., 2018). Iäkkäillä naisilla 

tehdyssä laajassa amerikkalaisessa prospektiivisissa väestöpohjaisessa 

seurantatutkimuksissa havaittiin, että kuoleman riski väheni tilastollisesti 

merkitsevästi, mikäli askelmäärä ylitti 4400 askelta vuorokaudessa (Lee ym., 2019). 

 

 

Kuvio 2. Fyysisen aktiivisuuden vaikutukset sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. HDL 

= High-density lipoprotein, LDL = Low-density lipoprotein. 
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3 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kiihtyvyysanturilla mitatun fyysisen 

aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteyttä 67–70-vuotiaiden 

sokeriaineenvaihduntaan, sydän- ja verisuonisairauksien riskiin sekä 

kokonaiskuolleisuuteen. Tutkimuksen yksilöidyt tavoitteet olivat: 

1. Muodostaa iäkkäiden kiihtyvyysanturilla mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen ja 

paikallaanoloon perustuvat liikkujaprofiilit ja analysoida niiden yhteyttä 

sokeriaineenvaihduntaan. 

2. Selvittää fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon sekä vyötärönympäryksen 

yhteyttä iäkkäiden sokeriaineenvaihduntaan. 

3. Selvittää fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteyttä iäkkäiden sydän- ja 

verisuonisairauksien riskiin ja kokonaiskuolleisuuteen. 
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4 Aineisto ja menetelmät 

4.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistona oli väestöpohjainen Oulu45-seurantatutkimus. Oulu45-

seurantatutkimuksen yleisenä tavoitteena on selvittää vuonna 1945 syntyneiden ja 

2000-luvun alussa Oulun seudulla asuneiden henkilöiden terveyttä ja hyvinvointia, 

elintapoja, elinolosuhteita sekä sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden, diabeteksen ja 

valtimoahtaumataudin esiintyvyyttä. 

Tutkimuksen alkaessa ensimmäiselle tutkimuskäynnille kutsuttiin kaikki 

vuonna 1945 syntyneet henkilöt, jotka asuivat Oulussa vuonna 2000. Kutsun sai 

1332 oululaista, ja heistä mittauksiin vuosina 2001–2003 osallistui 993 henkilöä 

(75 % kutsutuista). Tutkittavien ikä tutkimuksen alkaessa oli 56–58 vuotta.  

Seurantamittauksiin vuosina 2013–2015 kutsuttiin kaikki ne elossa olevat 

henkilöt, jotka olivat osallistuneet tutkimukseen ensimmäisellä tutkimuskerralla ja 

jotka asuivat Oulussa aineistonkeruun alkaessa (n = 887). Heistä mittauksiin 

osallistui 714 henkilöä (80 % kutsutuista). Seurantatutkimuksessa tutkittavat olivat 

keskimäärin 68,9-vuotiaita (jakauma 67,5–70,2). Tutkimuksen kulku on esitetty 

kuviossa 3. 

Kuvio 3. Tutkittavien rekrytointi. 
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Tässä väitöskirjassa esitettävät tulokset pohjautuvat seurantamittauksissa kerättyyn 

aineistoon. Osajulkaisuissa I ja III analyyseissa olivat mukana kaikki ne tutkittavat, 

joiden fyysinen aktiivisuus oli onnistuneesti mitattu (riittävä määrä fyysisen 

aktiivisuuden tietoja) (n = 660). Osajulkaisun II analyyseihin sisällytettiin kaikki 

ne tutkittavat, joiden vyötärönympärystieto oli saatavilla (n = 702). Tutkittavien 

taustatiedot, elintavat, todetut sairaudet ja lääkitykset seurantamittauksissa on 

esitetty taulukossa 1. 

 Tutkittavien taustatiedot, elintavat ja terveys.  

Muuttuja Osatyö I ja III (n = 660) Osatyö II (n = 702) 

Sukupuoli, mies, n (%) 277 (42,0) 293 (41,7) 

Tyytyväinen taloustilanteeseen, n (%) 635 (96,7) 672 (96,1) 

Asuu yksin, n (%) 171 (26,9) 187 (27,7) 

Koettu terveys, hyvä, n (%) 395 (60,1) 417 (59,7) 

Koettu fyysinen toimintakyky, hyvä, n (%) 362 (54,9) 385 (54,9) 

Koettu henkinen toimintakyky, hyvä, n (%) 499 (75,8) 528 (75,4) 

Tupakoi, n (%) 71 (10,9) 76 (11,0) 

Alkoholin riskikäyttö, AUDIT-pisteet ≥ 8, n (%) 75 (12,9) 80 (13,0) 

Alkoholin käyttö, g/viikko, Md  (Q1; Q3) 3,2 (0,1; 13,1) 2,9 (0,1; 13,1) 

Itse raportoitu fyysinen aktiivisuus*, n (%) 218 (33,5) 234 (34,0) 

Diagnoosien määrä, ka. (SD) 2,8 (2,0) 2,8 (2,0) 

Aiemmin todettu diabetes, n (%) 83 (12,7) 86 (12,3)  

Sepelvaltimotauti, n (%) 74 (11,2) 77 (11,0) 

Verenpainelääkitys, n (%) 310 (47,1) 325 (46,3) 

Kolesterolilääkitys, n (%) 201 (30,5) 209 (29,8) 

AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test, Md = mediaani, Q1 = alaneljännes, Q3 = yläneljännes, 

ka. = keskiarvo, SD = Standard deviation. *Itse raportoitu fyysinen aktiivisuus liikkumissuosituksen 

mukaan riittävä. 

4.2 Tutkimuksen eettisyys 

Oulu45-seurantatutkimukselle on saatu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

eettisen toimikunnan puoltava lausunto (EETTMK 12/2013). Tutkimuksessa 

noudatettiin Maailman lääkäriliiton hyväksymää Helsingin julistusta (World 

Medical Association, 1989). Tutkittavien henkilötiedot korvattiin aineistoa 

tallennettaessa ja analysoitaessa ID-numerolla, jolloin yksittäistä tutkittavaa ei ollut 

mahdollista tunnistaa. Alkuperäinen, henkilötiedot sisältävä tutkimusaineisto 

säilytetään Oulun yliopiston lukituissa tiloissa niin, että ulkopuolisilla ei ole 
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mahdollista päästä aineistoa tarkastelemaan.  Tutkimusaineisto analysoitiin 

ryhmätasolla.  

Tutkittavia tiedotettiin kirjallisesti ja suullisesti tutkimuksen tarkoituksesta ja 

tutkimusmittauksista, minkä jälkeen he allekirjoittivat suostumuslomakkeen 

tutkimukseen osallistumisesta, tietojen käytöstä tutkimustarkoituksessa, 

rekisteritietojen hyödyntämisestä sekä potilasasiakirjatietojen käytöstä osana 

tutkimusta.  Tutkittavalla oli mahdollisuus kysyä lisätietoja tutkimuksesta 

vastaavalta lääkäriltä tai tutkimushoitajalta ennen suostumuslomakkeen 

allekirjoittamista. Tutkimukseen osallistuminen oli mahdollista keskeyttää ilman 

erillistä syytä, ja mahdollinen keskeyttäminen ei vaikuttanut tutkittavien saamiin 

terveydenhuollon palveluihin.  

Tutkimuksessa tehtävät mittaukset olivat tutkittavalle turvallisia ja aiheuttivat 

korkeintaan lievän ja ohimenevän terveyshaitan, kuten kipua verinäytteenoton 

yhteydessä. Tutkittavien ikääntyminen ja mahdolliset toimintakykyrajoitteet 

huomioitiin käyttämällä iäkkäille sopivia tutkimusmenetelmiä sekä varaamalla 

riittävästi aikaa tutkimuskäynnille. Mikäli tutkittava tarvitsi apuvälineitä tai 

avustajaa, niiden hyödyntäminen tutkimuskäynnillä oli mahdollista. 

Tutkimushoitajat oli perehdytetty tutkimusmittauksien tekoon ja tutkimusaineiston 

käsittelyyn huolellisesti. 

Tutkittavat hyötyivät tutkimukseen osallistumisesta saamalla tietoa 

terveydestään. Tutkittavat saivat tutkimuskäynnillä tiedon muun muassa 

kehonkoostumuksestaan, verenpaineestaan, verikoevastauksistaan ja 

aktiivisuusmittauksen tuloksista. Mikäli tutkimushoitaja tai tutkimuksesta vastaava 

lääkäri havaitsi tutkittavien terveydentilassa poikkeavaa, tutkittava ohjattiin 

terveydenhuollon palveluihin.  

Tutkimustulokset on analysoitu ja raportoitu noudattaen suurta huolellisuutta 

ja tutkimustulokset on julkaistu tiedelehdissä. Tutkimuksen rahoituslähteet on 

raportoitu osana julkaisuprosessia. Tutkimustulosten saavutettavuutta ja 

tutkimuksen avoimuutta on lisätty esittelemällä tutkimustuloksia julkisissa 

tilaisuuksissa, jotta tutkittavilla, väestöllä ja terveydenhuollon henkilöstöllä on 

ollut mahdollisuus tutustua tutkimustuloksiin. Lisäksi tutkimustuloksista on 

viestitty yleistajuisesti lehdistössä saavutettavuuden edistämiseksi ja 

tutkimustuloksista on julkaistu vapaasti katsottavissa olevia videojulkaisuja. 
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4.3 Tutkimusmenetelmät 

Väitöskirjan osajulkaisujen päämuuttujat on eritelty taulukossa 2. Keskeisiä 

selittäviä muuttujia olivat kiihtyvyysanturilla mitatut kevyt fyysinen aktiivisuus, 

kohtuukuormitteinen ja raskas fyysinen aktiivisuus sekä paikallaanolo. 

Päävastemuuttujia olivat sokeriaineenvaihdunta, sydän- ja verisuonisairauksien 

riski sekä kokonaiskuolleisuus. 

 Osajulkaisujen selittävät muuttujat ja vastemuuttujat. 

Muuttuja Osajulkaisu I Osajulkaisu II Osajulkaisu III 

Selittävät muuttujat: Fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo 

MVPA (≥ 3,50 MET) x x x 

LPA (2,00–3,49 MET) x x x 

ST (1,00–1,99 MET) x x x 

Liikkujaprofiili x   

Vastemuuttujat: Sokeriaineenvaihdunta, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät ja kuolleisuus 

Paastoglukoosi x x  

30 min glukoosi* x x  

60 min glukoosi* x x  

120 min glukoosi* x x  

Paastoinsuliini x x  

30 min insuliini* x x  

60 min insuliini* x x  

120 min insuliini* x x  

HOMA-IR x x  

HOMA-  x  

Matsuda-indeksi x x  

Vyötärönympärys  x  

FRS   x 

Kuolleisuus   x 

MVPA: moderate to vigorous physical activity, kohtuukuormitteinen tai raskas fyysinen aktiivisuus; LPA: light 

physical activity, kevyt fyysinen aktiivisuus; ST: sedentary time, paikallaanolo; HOMA-IR: Homeostasis 

model assessments for insulin resistance; HOMA-: Homeostasis model assessments for -cell function; 

FRS: Framingham risk score, Framinghamin riskipisteet. *Sokerirasituskokeessa (OGTT) mitattu arvo. 
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4.3.1 Kyselyt 

Tutkittavien sosioekonomista taustaa selvitettiin tutkimuskäynnillä täytetyissä 

kyselylomakkeissa seuraavilla kysymyksillä: 1) Kuinka tyytyväinen olette 

nykyiseen taloudelliseen tilanteeseenne? ja 2) Asuuko kodissanne muita henkilöitä 

(ei/ kyllä)? Tyytyväisyys taloustilanteeseen luokiteltiin kahteen luokkaan: 1) 

tyytyväinen (erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen) ja 2) tyytymätön (kohtalaisen 

tyytyväinen, melko tyytymätön, erittäin tyytymätön).  

Tutkittavien koettua terveyttä (Millaiseksi arvioitte nykyisen terveytenne?) 

sekä koettua fyysistä (Millaiseksi koette fyysisen toimintakykynne?) ja henkistä 

toimintakykyä (Millaiseksi koette henkisen toimintakykynne?) selvitettiin 

viisiluokkaisilla kysymyksillä, jotka analyyseja varten yhdistettiin kahteen 

luokkaan: 1) erittäin hyvä tai melko hyvä ja 2) keskinkertainen, melko huono tai 

erittäin huono.  

Nykyinen tupakointi kysyttiin ja tutkittavat luokiteltiin kahteen luokkaan: 

tupakoi / ei tupakoi. Alkoholinkäyttöä kysyttiin AUDIT-kyselyllä (Alcohol Use 

Disorders Identification Test). Alkoholin käytön tulkittiin ylittävän  riskikäytön 

rajan, mikäli AUDIT-pisteet olivat ≥ 8. (Saunders ym., 1993). Lisäksi 

alkoholinkäyttöä arvioitiin useilla kysymyksillä koskien alkoholinkäytön tiheyttä, 

määrää ja alkoholijuomien tyyppiä. Kysymysten perusteella alkoholin käyttömäärä 

laskettiin grammoina viikossa. (Vladimirov ym., 2018). 

Vapaa-aikana harrastetun liikunnan määrää arvioitiin kysymyksellä ”Kuinka 

usein harrastatte vähintään 0,5 tuntia kestävää liikuntaa (kuten kävelyä, hölkkää, 

uintia, pyöräilyä, hiihtoa) vapaa-aikananne?” Vastaukset luokiteltiin kahteen 

ryhmään: liikuntasuositukset täyttävät (5–7 kertaa viikossa) ja liikuntasuositukset 

alittavat (<5 kertaa viikossa).  

Tutkittavien terveydentilaa kartoitettiin kysymällä 32:sta eri diagnoosista, 

oliko lääkäri todennut tutkittavalla kyseisen sairauden. Vastausvaihtoehdot olivat 

kyllä/ei. Diagnoosit sisälsivät sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, 

keuhkosairauksia, endokrinologisia ja neurologisia sairauksia, tuki- ja 

liikuntaelinten sairauksia, silmäsairauksia sekä mielenterveyshäiriöitä. Lisäksi 

tutkittavilta kysyttiin ennen verinäytteidenottoa, onko tutkittavalla todettua 

diabetesta (kyllä/ei). Tutkittavia pyydettiin kirjaamaan käytössä olevat 

lääkevalmisteet, käyttöaihe ja annostus. 
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4.3.2 Kliininen tutkimus 

Tutkittavien paino (0,1 kg:n tarkkuudella) ja pituus (0,5 cm:n tarkkuudella) ilman 

kenkiä mitattiin tutkimuskäynnillä. Painon ja pituuden perusteella tutkittaville 

laskettiin painoindeksi (Body mass index, BMI) 

 

𝐵𝑀𝐼
𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜 𝑘𝑔
𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 𝑚

 

 

Tutkittavien vyötärönympärys (0,5 cm:n tarkkuudella) mitattiin kolme kertaa 

suoliluunharjanteen ja alimman kylkiluun puolestavälistä (Marti ym., 1991) ja 

mittaustulosten keskiarvo kirjattiin. Painoa, pituutta ja vyötärönympärystä 

tutkimuksessa mittasi useampi tehtävään perehdytetty tutkimushoitaja. 

Osajulkaisussa II tutkittavat jaettiin vyötärönympäryksen mukaan tertiileihin:  

1. Alin tertiili (miehet ≤ 93,5 cm; naiset ≤ 84,0 cm) 

2. Keskimmäinen tertiili (miehet 93,6–103,9 cm; naiset 84,1–93,9 cm) 

3. Ylin tertiili (miehet ≥ 104,0 cm; naiset ≥ 94,0 cm) 

Tutkittavien vatsaontelon sisälle kertyneen viskeraalisen rasvan määrä ja 

lihasmassan suhteellinen osuus (%) arvioitiin kudosten sähkönjohtokykyyn 

(bioimpedanssiin) perustuvalla mittausmenetelmällä (InBody 720, InBody Seoul, 

Korea). Tutkittavien verenpaine (OMRON M3, Omron Healthcare Europe BV) 

mitattiin kaksi kertaa vasemmasta olkavarresta. Tutkittava istui paikallaan viisi 

minuuttia ennen mittausta. Mittaustulosten keskiarvoa käytettiin analyyseissa. 

Tutkittaville, joilla ei ollut aiempaa diagnosoitua diabetesta ja 

diabeteslääkitystä ja joiden paastoverensokeri pikamittarilla mitattuna oli <8,0 

mmol/l, suoritettiin sokerirasituskoe.  Tutkittavilta mitattiin paastotilanteessa 

plasman glukoosi- (mmol/l) ja seerumin insuliinipitoisuus (mU/l), minkä jälkeen 

tutkittavat joivat 75 grammaa glukoosiliuosta. Tutkittavien veren glukoosi- ja 

insuliinipitoisuudet mitattiin 30, 60 ja 120 minuuttia liuoksen juonnin jälkeen 

laskimoverinäytteestä. Mikäli tutkittavalla oli aiemmin diagnosoitu diabetes tai 

diabeteslääkitys tai mikäli paastoverensokeri oli pikamittarilla mitattuna ≥8,0 

mmol/l, tutkittava ei juonut glukoosiliuosta vaan häneltä otettiin muut 

tutkimukseen kuuluvat verinäytteet tutkimusprotokollan mukaisesti. Glukoosiarvot 

analysoitiin välittömästi näytteenoton jälkeen ja insuliiniarvot analysoitiin 

pakastetusta näytteestä, jota oli säilytetty -70 °C:n lämpötilassa. 
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Sokeriaineenvaihdunnan häiriöt määritettiin sokerirasituskokeen tulosten 

perusteella seuraavasti (World Health Organization & International Diabetes 

Federation, 2006):  

1. Tyypin 2 diabetes 120 min glukoosi ≥ 11,1 mmol/l tai paastosokeri ≥ 7,0 

mmol/l. 

2. IGT: 120 min glukoosi 7,8–11,0 mmol/l ja paastosokeri < 7,0 mmol/l. 

3. IFG 120 min glukoosi < 7,8 mmol/l ja paastosokeri 6,1–6,9 mmol/l. 

Osatyössä I tyypin 2 diabetesta sairastavaksi määriteltiin myös henkilöt, joiden 

sokerihemoglobiini B-HbA1c oli ≥6,5 prosenttia diabeteksen Käypä 

hoito -suosituksen mukaisesti (Tyypin 2 diabetes: Käypä hoito -suositus, 2018).  

Paastosokeri- ja insuliinipitoisuuksien perusteella tutkittaville laskettiin 

insuliiniresistenssiä kuvaava HOMA-IR-arvo ja haiman -solujen toimintaa 

kuvaava HOMA- (Homeostasis model assessments for -cell function) -arvo  

(Levy ym., 1998). Insuliiniherkkyyttä arvioitiin Matsuda-indeksin avulla. 

Matsuda-indeksin suurempi arvo kuvaa parempaa koko kehon insuliiniherkkyyttä. 

(Matsuda & DeFronzo, 1999). 

 

𝑀𝑎𝑡𝑠𝑢𝑑𝑎
10,000

𝑝𝑎𝑎𝑠𝑡𝑜𝑔𝑙𝑢𝑘. 𝑥 𝑝𝑎𝑎𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑖𝑛𝑖 𝑘𝑎 𝑔𝑙𝑢𝑘.  𝑘𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑖𝑛𝑖 𝑂𝐺𝑇𝑇:𝑛 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛𝑎
 

 

Tutkittavien paastoverinäytteestä analysoitiin lisäksi plasman kokonaiskolesteroli, 

LDL- ja HDL-pitoisuudet sekä triglyseridipitoisuus (mmol/l). 

4.3.3 Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon mittaus 

Kaikille kliiniseen tutkimukseen osallistuneille tarjottiin mahdollisuus fyysisen 

aktiivisuuden ja paikallaanolon mittaukseen. Fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo 

mitattiin ranteessa pidettävällä yksiakselisella kiihtyvyysanturiin perustuvalla 

aktiivisuusmittarilla (Polar Active, Polar Electro Ltd., Kempele, Finland). 

Tutkittavia ohjeistettiin pitämään aktiivisuusmittaria ei-dominoivan käden 

ranteessa 24 tuntia vuorokaudessa kahden viikon ajan ja poistamaan mittari 

ranteesta ainoastaan saunassa käynnin ajaksi. Mittarit sokkoutettiin niin, että 

tutkittava ei saanut mittausjakson aikana palautetta fyysisestä aktiivisuudestaan, 

vaan mittari näytti tutkittaville kellonaikaa.  
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Polar Active -mittari mittaa fyysistä aktiivisuutta jatkuvana signaalina ja 

rekisteröi fyysisen aktiivisuuden määrän ja intensiteetin energiankulutuksen 

perusaineenvaihdunnan kerrannaista kuvaavana MET-arvona 30 sekunnin välein 

(Hautala ym., 2012). Polar Activen mittaaman energiankulutuksen on osoitettu 

korreloivan hyvin epäsuoralla kalorimetrillä (r=0,987) (Brugniaux ym., 2010) ja 

kaksoismerkityllä vedellä (r=0,86) (Kinnunen ym., 2012) mitatun 

energiankulutuksen kanssa.  

Polar Active jaottelee kerätyn fyysisen aktiivisuuden datan MET-arvojen 

perusteella viiteen eri intensiteettiluokkaan: 1,00–1,99 MET erittäin kevyt 

aktiivisuus, 2,00–3,49 MET kevyt aktiivisuus, 3,50–4,99 MET 

kohtuukuormitteinen aktiivisuus, 5,00–7,99 MET raskas aktiivisuus ja ≥ 8,00 MET 

erittäin raskas fyysinen aktiivisuus.  

Analyyseissa kaikki 1,00–1,99 MET:n aktiivisuus käsiteltiin 

paikallaanoloaikana (sedentary time, ST) ja 2,00–3,49 MET kevyenä 

aktiivisuutena (light physical activity, LPA) ja kaikki ≥3,50 MET:n aktiivisuus 

yhdistettiin kohtuukuormitteiseksi ja raskaaksi aktiivisuudeksi (moderate to 

vigorous physical activity, MVPA). Jokaiselle tutkittavalle laskettiin päivittäisen 

fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanoloajan keskiarvo (min/päivä) eri 

intensiteettitasoilla. Polar Activen mittaaman fyysisen aktiivisuuden ja 

paikallaanolon määrän on havaittu korreloivan paremmin lantiolla pidettävien 

mittareiden kanssa käytettäessä Polar Activen valmistajan määrittelemiä raja-

arvoja yleisesti käytettyjen paikallaanolon ja fyysisen aktiivisuuden intensiteetin 

raja-arvojen sijaan (Leinonen ym., 2017). 

Kaikki vähintään 1 MET:n aktiivisuus laskettiin mukaan mittarin käyttöajaksi 

(hereilläoloajan käyttöaika). Mikäli mittaria oli kannettu vähintään 600 min/vrk 

(Skender ym., 2016) hereilläoloaikana, mittausvuorokausi otettiin mukaan 

analyyseihin. Mittausjakson ensimmäinen ja viimeinen mittauspäivä jätetiin pois 

analyyseista. Analyyseihin otettiin mukaan kaikki tutkittavat, joilla oli vähintään 

neljä mittausvuorokautta (Skender ym., 2016), joilta mittausaikaa oli kertynyt 

vähintään 600 minuuttia. Keskimääräinen mittarin käyttöaika tutkittavilla oli 997 

(standard deviation, SD 81) minuuttia vuorokaudessa. Onnistuneiden 

mittausvuorokausien määrä oli keskimäärin 13 (vaihteluväli 6–26). Yksittäisten 

tutkittavan mittausvuorokausien määrä saattoi ylittää kahden viikon mittausjakson 

pituuden, mikäli tutkimuskäyntiä millä mittari palautettiin, jouduttiin siirtämään 

esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Ne tutkittavat, jotka käyttivät mittaria 

hyväksytysti (≥ 600 minuuttia vuorokaudessa vähintään 4 vuorokauden ajan), eivät 
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eronneet sukupuolen, sosioekonomisen tilanteen, mitatun tai koetun terveyden 

suhteen niistä tutkittavista, jotka käyttivät mittaria vähemmän (tuloksia ei esitetty). 

Liikkujaprofiilit 

Osajulkaisussa I muodostettiin neljä liikkujaprofiilia (Maddison ym., 2016) 

perustuen kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden sekä 

paikallaanoloajan mediaaneihin: 

1. Sohvaperunat (MVPA < 35 min/päivä; ST ≥ 708 min/päivä) 

2. Puuhastelijat (MVPA < 35 min/päivä; ST < 708 min/päivä) 

3. Liikkuvat istujat (MVPA ≥ 35 min/päivä; ST ≥ 708 min/päivä) 

4. Aktiiviset (MVPA ≥ 35 min/päivä; ST < 708 min/päivä) 

4.3.4 Sydän- ja verisuonisairauksien riski ja kuolleisuus 

Sydän- ja verisuonisairauksien riski mitattiin tässä tutkimuksessa käyttäen 

Framinghamin riskipisteitä, jotka kuvaavat henkilön riskiä sairastua tulevan 

kymmenen vuoden aikana sepelvaltimoperäiseen kuolemaan, sydäninfarktiin, 

sydämen vajaatoimintaan, sepelvaltimoiden vajaatoimintaan, rasitusrintakipuun, 

katkokävelyyn, iskeemiseen tai verenvuodosta aiheutuvaan aivoinfarktiin tai 

ohimenevään aivoverenkierron häiriöön. Riskipisteet huomioivat myös sairaudet, 

jotka eivät välttämättä ole edellyttäneet sairaalahoitoa. (D’Agostino ym., 2008). 

Framinghamin riskipisteet laskettiin prosentteina erikseen miehille ja naisille. 

Riskipisteiden laskennassa huomioitiin tutkittavan ikä, HDL-kolesteroli, 

kokonaiskolesteroli, systolinen verenpaine (lääkitys / ei lääkitystä), tupakointi (ei/ 

kyllä) ja diabetes (aiemmin todettu diabetes tai tutkimuskäynnillä todettu diabetes) 

(ei/kyllä) (D’Agostino ym., 2008). 

Tiedot tutkittavien kuolinpäivästä kerättiin Digi- ja väestötietovirastosta 

14.10.2020 saakka. Kuolleisuuden seuranta-aika laskettiin seurantamittausten 

ensimmäisestä tutkimuskäynnistä kuolinpäivään tai 14.10.2020 saakka, mikäli 

tutkittava oli elossa. Tutkittavien seuranta-aika oli keskimäärin 6,2 (vaihteluväli 

0,6–7,7) vuotta. 
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4.4 Tilastolliset menetelmät 

Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS for Windows -ohjelman 24- ja 27-versioilla 

(SPSS for Windows, SPSS Inc., Chicago, Illinois). Tilastollisen merkitsevyyden 

raja-arvona käytettiin arvoa p< 0,05. Kuvattaessa muuttujien jakaumaa, normaalisti 

jakautuneille muuttujille käytettiin keskiarvoa (ka) ja keskihajontaa (SD) ja vinoille 

muuttujille mediaania (Md) ja kvartiiliväliä (interquartile range, IQR). Tutkittaessa 

normaalisti jakautuneiden muuttujien eroja ryhmien välillä suoritettiin 

yksisuuntainen varianssianalyysi ja parittainen vertailu suoritettiin Tukeyn post hoc 

-testillä.  

Osajulkaisujen monimuuttujamallinnuksissa vakioitiin muuttujat, jotka olivat 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä vastemuuttujiin yksiulotteisten analyysien 

perusteella. Määrää mittaavien muuttujien välistä yhteyttä tarkasteltiin Pearsonin 

korrelaatiokertoimen avulla, mikäli muuttuja oli normaalijakautunut. Spearmanin 

korrelaatiokerrointa käytettiin vinosti jakautuneille muuttujille. Luokkamuuttujien 

ja vastemuuttujan yhteyden tilastollista merkitevyyttä tarkasteltiin t-testin 

(normaalijakautuneet muuttujat) tai Mann-Whitneyn -testin (vinosti jakautuneet 

muuttujat) avulla. Muut käytetyt tilastolliset menetelmät on kuvattu 

osajulkaisuittain.  

Osajulkaisussa I ja II, miehiä ja naisia tarkasteltiin yhdessä, koska jako 

liikkujaprofiileihin tai vyötärönympäryksen mukaisiin tertiileihin sekä lisäksi 

sukupuolittain olisi tehnyt tarkasteltavista ryhmistä varsin pieniä. Osajulkaisussa 

III miehiä ja naisia ei tarkasteltu erikseen, koska Framinghamin riskipisteet 

huomioivat miesten korkeamman sairastumisriskin sydän- ja verisuonisairauksiin. 

Osajulkaisu I 

Tutkittavat, joilla oli aiemmin todettu diabetes, jätettiin pois analyyseista 

tutkittaessa liikkujaprofiilin yhteyttä sokeriaineenvaihduntaan. 

Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden esiintymistä liikkujaprofiileittain tutkittiin 

ristiintaulukoinnin ja χ2-testin avulla. Jos χ2-testin p-arvo ei eronnut tilastollisesti 

merkitsevästi liikkujaprofiilien välillä, käytettiin Mantel-Haenszelin testiä 

arvioimaan trendin tilastollista merkitsevyyttä. Sokerirasituskokeessa eri 

aikapisteissä mitattujen glukoosiarvojen välisiä eroja liikkujaprofiileittain tutkittiin 

yksisuuntaisella varianssianalyysilla ja parittainen vertailu suoritettiin Tukeyn post 

hoc -testillä. Sokerirasituskokeessa mitattujen insuliiniarvojen välisiä eroja 

liikkujaprofiilien välillä tutkittiin Kruskal-Wallisin testillä.  
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Liikkujaprofiilin yhteyttä sokerirasituskokeessa mitattuihin glukoosi- ja 

insuliiniarvoihin analysoitiin lineaarisella monimuuttujamallinnuksella 

(Multivariable linear regression, MLR). Sohvaperunat-ryhmä oli mallissa 

vertailuryhmänä. Vyötärönympärys, sukupuoli, verenpainetauti (kyllä/ei), 

tupakointi (kyllä/ei), alkoholinkäyttö (AUDIT ≥ 8 tai AUDIT < 8), diagnoosien 

määrä ja tyytyväisyys taloustilanteeseen (tyytyväinen/tyytymätön) vakioitiin 

monimuuttujamalleissa. Muuttujien välinen keskinäinen riippuvuus testattiin VIF 

(variance inflation factor) -arvolla. VIF-arvoa < 5 pidettiin rajana, että muuttujien 

välillä ei esiintynyt haitallista keskinäistä riippuvuutta. Koska insuliiniarvot olivat 

vinosti jakautuneet, analyyseissa käytettiin arvojen luonnollista logaritmia.  

Osajulkaisu II 

Analysoitaessa glukoosi- ja insuliinimuuttujia analyyseista poistettiin ne 

tutkittavat, joilla oli aiemmin todettu diabetes. Vyötärötertiilien välisiä eroja 

sokerirasituskokeessa eri aikapisteissä mitattujen glukoosiarvojen välillä 

analysoitiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla (parittainen vertailu Tukeyn 

post hoc -testillä) ja insuliiniarvojen välisiä eroja Kruskal-Wallisin testillä.  

Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteyksiä sokeriaineenvaihduntaan 

analysoitiin lineaarisella monimuuttujamallinnuksella (Multivariable general linear 

regression model, GLM) vyötärönympäryksen mukaisissa tertiileissä. 

Monimuuttujamallit rakennettiin sokerirasituskokeessa mitatuille glukoosi- ja 

insuliiniarvoille sekä insuliini-indekseille (HOMA-IR, HOMA-, Matsuda-

indeksi), jotka korreloivat tilastollisesti merkitsevästi kohtuukuormitteisen ja 

raskaan fyysisen aktiivisuuden, kevyen fyysisen aktiivisuuden tai 

paikallaanoloajan kanssa. Koska insuliiniarvot ja Matsuda-indeksin arvot olivat 

vinosti jakautuneita, niistä käytettiin analyyseissa luonnollista logaritmia. Fyysisen 

aktiivisuuden ja paikallaanolon määrän yhteyttä vastemuuttujiin tarkasteltiin 

kunkin fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon 30 minuutin lisääntymistä kohti. 

Mallin selitysastetta kuvattiin R2-kertoimella. 

Kohtuukuormitteinen ja raskas fyysinen aktiivisuus, kevyt fyysinen 

aktiivisuus, paikallaanoloaika, sukupuoli, diagnosoitu verenpainetauti (kyllä/ei), 

tupakointi (kyllä/ei) ja alkoholinkulutus (g/viikossa) vakioitiin malleissa 

samanaikaisesti. Muuttujien välinen keskinäinen riippuvuus testattiin variance 

inflation factor (VIF) -testillä. Yksikään VIF-arvo ei ylittänyt lukua 5, mikä osoitti, 

ettei malliin lisätyillä muuttujilla ollut liiallista keskinäistä riippuvuutta. 

Kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden, kevyen fyysisen 
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aktiivisuuden ja paikallaanoloajan välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteisvaikutusta.  

Osajulkaisu III 

Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteyttä Framinghamin riskipisteisiin 

tarkasteltiin lineaarisella monimuuttujamallinnuksella (MLR). Analyysit 

suoritettiin erikseen kohtuukuormitteiselle ja raskaalle fyysiselle aktiivisuudelle, 

kevyelle fyysiselle aktiivisuudelle ja paikallaanoloajalle. Analysoitaessa fyysisen 

aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteyksiä Framinghamin riskipisteisiin 

analyyseista jätettiin pois ne tutkittavat, joilla oli aiemmin todettu sepelvaltimotauti. 

Ensimmäisessä lineaarisessa monimuuttujamallissa vakioitiin AUDIT-pisteet, 

asumismuoto (yksin / jonkun kanssa) ja aktiivisuusmittarin käyttöaika. 

Jatkoanalyyseissa ensimmäiseen malliin lisättiin enter-menetelmällä 

samanaikaisesti ST ja MVPA sekä ST ja LPA. Seuraavassa mallissa vakioitiin 

AUDIT-pisteiden, asumismuodon ja aktiivisuusmittarin käyttöajan lisäksi 

vyötärönympärys. VIF-arvo <5 asetettiin rajaksi tarkasteltaessa selittävien 

muuttujien välistä keskinäistä riippuvuutta. 

Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteyttä kuolleisuuteen analysoitiin 

Coxin regressioanalyysilla. Coxin regressioanalyysi toteutettiin erikseen kevyelle 

fyysiselle aktiivisuudelle ja paikallaanoloajalle. Perustuen yksiulotteisiin 

analyyseihin, mallit vakioitiin Framinghamin riskipisteillä ja aktiivisuusmittarin 

käyttöajalla.  

Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanoloajan määrän yhteyttä Framinghamin 

riskipisteisiin ja kuoleman riskiin tarkasteltiin ennustavissa monimuuttujamalleissa 

kunkin kymmenen minuutin ja 30 minuutin fyysisen aktiivisuuden tai 

paikallaanoloajan lisääntymistä kohti. 
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5 Tulokset 

5.1 Kehonkoostumuksen yhteys sokeriaineenvaihduntaan ja 

sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin 

Kaikista tutkimukseen osallistuneista henkilöistä (n = 714) miehiä oli 298 (41,7 %) 

ja naisia 416 (58,3 %). Seurantatutkimuksessa tutkittavat olivat keskimäärin 68,9-

vuotiaita (vaihteluväli 67,5–70,2). Tutkittavien kehonkoostumus, 

sokeriaineenvaihdunta ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden esiintyvyys 

on esitetty taulukossa 3. 

 Iäkkäiden oululaisten kehonkoostumus, sokeriaineenvaihdunta sekä 

sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät. Luvut ovat ka. (SD), mikäli muuta ei ole 

ilmoitettu. 

Muuttuja Osajulkaisu I ja III (n = 660) Osajulkaisu II (n = 702) 

Painoindeksi, kg/m2 27,6 (4,7) 27,7 (4,7) 

Vyötärönympärys, cm, naiset 90 (13) 90 (13) 

Vyötärönympärys, cm, miehet 100 (12) 100 (12) 

Lihasmassa-% 36,4 (5,2) 36,4 (5,1) 

Viskeraalisen rasvan määrä, cm2 150 (36) 150 (36) 

Systolinen verenpaine 148 (20) 148 (20) 

Diastolinen verenpaine 87 (11) 87 (11) 

Paastoglukoosi (mmol/l) 5,7 (0,5) 5,7 (0,6) 

30 min glukoosi (mmol/l) 8,8 (1,6) 8,8 (1,6) 

60 min glukoosi (mmol/l) 8,8 (2,7) 8,8 (2,7) 

120 min glukoosi (mmol/l) 6,9 (2,0) 6,9 (2,0) 

Paastoinsuliini (mU/l), Md (Q1; Q3) 11,6 (8,3; 15,8) 11,7 (8,3; 15,9) 

30 min insuliini (mU/l), Md (Q1; Q3) 62,1 (43,1-103,7) 62,5 (43,1-104,4) 

60 min insuliini (mU/l), Md (Q1; Q3) 80,6 (52,8; 148,5) 80,9 (52,8; 148,7) 

120 min insuliini (mU/l), Md (Q1; Q3) 60,2 (41,5; 120,0) 60,5 (41,5; 121,0) 

HOMA-IR 1,8 (1,1) 1,8 (1,1) 

HOMA- 108,0 (41,4) 109,5 (38,8) 

Matsuda-indeksi, Md (Q1; Q3) 61,6 (39,1; 93,2) 59,0 (38,7; 88,5) 

Kokonaiskolesteroli, mmol/l 5,3 (1,2) 5,3 (1,2) 

LDL-kolesteroli, mmol/l 3,3 (1,1) 3,4 (1,1) 

HDL-kolesteroli, mmol/l 1,6 (0,5) 1,6 (0,5) 

Triglyseridit, mmol/l 1,3 (0,8) 1,3 (0,8) 

Framinghamin riskipisteet, miehet 32 (14) 32 (14) 

Framinghamin riskipisteet, naiset 17 (10) 17 (10) 

Md = mediaani, Q1 = alaneljännes, Q3 = yläneljännes 
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5.2 Kiihtyvyysanturilla mitattu fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo 

Tutkittavien kiihtyvyysanturilla mitattu keskimääräinen päivittäinen fyysinen 

aktiivisuus eri intensiteettiluokissa sekä paikallaanoloaika on kuvattu 

sukupuolittain taulukossa 4. Miehillä oli hieman naisia enemmän 

kohtuukuormitteista ja raskasta fyysistä aktiivisuutta, mutta sukupuolten välinen 

ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,071). Naisilla puolestaan oli keskimäärin 

enemmän kevyttä fyysistä aktiivisuutta (p = 0,034) ja vähemmän 

paikallaanoloaikaa (p < 0,001) kuin miehillä. 

 Iäkkäiden oululaisten kiihtyvyysanturilla mitattu keskimääräinen (SD) 

päivittäinen fyysinen aktivisuus ja paikallaanolo (min/vrk) sukupuolittain. Uudelleen 

julkaistu (mukautettu) CC BY 4.0 -lisenssin alainen taulukko osajulkaisun III taulukosta 

2 © 2022 Authors. 

Fyysinen aktiivisuus Miehet 

n = 277 (42,0 %) 

Naiset 

n = 383 (58,0 %) 

Kaikki 

n = 660  

p-arvo* 

MVPA, min (vrk) 43 (30) 39 (28) 41 (29) 0,071 

LPA, min (vrk) 246 (80) 259 (79) 254 (80)  0,034 

ST, min (vrk) 727 (113) 685 (99) 703 (107)  < 0,001 

MVPA: moderate to vigorous physical activity, kohtuukuormitteinen ja raskas fyysinen aktiivisuus; LPA: 

light physical activity, kevyt fyysinen aktiivisuus; ST: sedentary time, paikallaanoloaika. Sukupuolten 

välisiä fyysisen aktiivisuuden eroja tarkasteltiin t-testillä. *p-arvo kuvaa tilastollista merkitsevyyttä 

sukupuolten välillä. 

Kiihtyvyysanturilla mitatun kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden 

sekä paikallaanoloajan mediaaneihin perustuen iäkkäistä tunnistettiin neljä erilaista 

liikkujaprofiilia: Sohvaperunat, Puuhastelijat, Liikkuvat istujat ja Aktiiviset. 

Tutkittavien fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo on esitetty liikkujaprofiileittain 

taulukossa 5. Aktiivisilla oli keskimäärin 50 minuuttia (95 % LV 45–55) 

vuorokaudessa enemmän kohtuukuormitteista ja raskasta fyysistä aktiivisuutta ja 

105 (95 % LV 89–123) minuuttia enemmän kevyttä aktiivisuutta kuin 

Sohvaperunoilla. Sohvaperunat olivat vuorokaudessa paikallaan keskimäärin 193 

minuuttia (3,2 tuntia) (95 % LV 176–209) enemmän kuin Aktiiviset. 

Sohvaperunoista 45,8 %, Puuhastelijoista 31,0 %, Liikkuvista istujista 58,7 % ja 

Aktiivisista 34,7 % oli miehiä (p < 0,001). 
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 Iäkkäiden oululaisten kiihtyvyysanturilla mitattu keskimääräinen fyysinen 

aktiivisuus (min/vrk) liikkujaprofiileittain. Uudelleen julkaistu (mukautettu) CC BY 4.0 -

lisenssin alainen taulukko osajulkaisun I taulukosta 1 © 2021 Authors. 

Fyysinen aktiivisuus Sohvaperunat 

n = 203 (30,8 %) 

Puuhastelijat 

n = 129 (19,5 %) 

Liikkuvat istujat 

n = 126 (19,1 %) 

Aktiiviset  

n = 202 (30,6 %) 

MVPA, min (vrk) 18 (9) 22 (9) 54 (18) 68 (28)* 

LPA, min (vrk) 205 (61) 274 (79) 222 (47) 310 (72)* 

ST, min (vrk) 800 (68) 637 (59) 766 (45) 607 (73)* 

MVPA: moderate to vigorous physical activity, kohtuukuormitteinen ja raskas fyysinen aktiivisuus; LPA: 

light physical activity, kevyt fyysinen aktiivisuus; ST: sedentary time, paikallaanoloaika. Liikkujaprofiilien 

välisiä fyysisen aktiivisuuden eroja tarkasteltiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. *p < 0,001. p-arvo 

kuvaa tilastollista merkitsevyyttä liikkujaprofiilien välillä. 

5.3 Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon mukaisen 

liikkujaprofiilin yhteys sokeriaineenvaihduntaan (I) 

Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden esiintyvyys sokerirasituskokeessa 

liikkujaprofiileittain on esitetty kuviossa 4. Heikentynyt sokerinsieto (IGT) oli 

yleisintä Sohvaperunoilla (32,4 %) ja vähiten yleistä Aktiivisilla (20,5%) (trendin 

p-arvo 0,009). Heikentynyt paastosokeri (IFG) todettiin 26,1 prosentilla 

Sohvaperunoista, 23,3 prosentilla Puuhastelijoista, 25,5 prosentilla Liikkuvista 

istujista ja 13,3 prosentilla Aktiivisista (p = 0,021). Aiemmin diagnosoimaton 

tyypin 2 diabetes havaittiin yleisemmin Sohvaperunoilla (11,8 %) ja vähiten uusia 

diabetestapauksia havaittiin Liikkuvilla istujilla (3,6 %) (p = 0,034). 

Sohvaperunoista joka toisella (50,3 %) ja Aktiivisista joka kolmannella (32,8 %) 

oli havaittavissa joko esidiabetes tai diabetes (p = 0,005) (kuvio 4). Sekä IGT ja 

IFG todettiin yleisimmin Sohvaperunoilla (14,8 %) ja Liikkuvilla istujilla (12,3 %) 

vastaavien osuuksien ollessa 8,7 prosenttia Puuhastelijoilla ja 5,4 prosenttia 

Aktiivisilla (p = 0,042). 
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Kuvio 4. Sokerirasituskokeessa todetut sokeriaineenvaihdunnan häiriöt 

liikkujaprofiileittain iäkkäillä, joilla ei ollut aiemmin todettua diabetesta (n = 577). OGTT 

= Oral glucose tolerance test, IFG = Impaired fasting glucose, IGT = Impaired glucose 

tolerance, T2DM = Type 2 diabetes. Liikkujaprofiilien välisiä eroja tarkasteltiin 

ristiintaulukoinnin ja χ2-testin avulla. Jos χ2-testin p-arvo ei eronnut tilastollisesti 

merkitsevästi liikkujaprofiilien välillä, käytettiin Mantel-Haenszelin testiä arvioimaan 

trendin tilastollista merkitsevyyttä. *p < 0,05, **p < 0,01. p-arvo kuvaa liikkujaprofiilien 

välisiä eroja sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden esiintyvyydessä. IFG / IGT / T2DM 

palkissa on kuvattu tutkittavien osuus, joilla todettiin IFG, IGT tai T2DM. Uudelleen 

julkaistu (mukautettu) CC BY 4.0 -lisenssin alainen kuvio osajulkaisun I kuviosta 1 © 

2021 Authors.  

Plasman glukoosi- ja seerumin insuliinipitoisuudet sokerirasituskokeen aikana on 

kuvattu liikkujaprofiileittain kuvioissa 5 ja 6. Mitatut glukoosi- ja 

insuliinipitoisuudet olivat koko sokerirasituskokeen ajan alhaisemmat 

aktiivisimmilla liikkujaprofiileilla verrattuna vähemmän aktiivisiin 

liikkujaprofiileihin.  
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Kuvio 5. Plasman glukoosiarvot (keskiarvo) sokerirasituskokeessa liikkujaprofiileittain 

iäkkäillä, joilla ei ollut aiemmin todettua diabetesta (n = 577). *p < 0,05, **p < 0,01, p < 

0,001. Liikkujaprofiilien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä eri aikapisteissä 

mitattujen glukoosiarvojen välillä testattiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla 

(parittainen vertailu Tukeyn post hoc -testillä). p-arvo kuvaa glukoosiarvojen välisiä 

eroja liikkujaprofiilien välillä kussakin aikapisteessä. a Sohvaperunat verrattuna 

Aktiivisiin, b Sohvaperunat verrattuna Liikkuviin istujiin, c Puuhastelijat verrattuna 

Aktiivisiin. Uudelleen julkaistu (mukautettu) CC BY 4.0 -lisenssin alainen kuvio 

osajulkaisun I kuviosta 2 © 2021 Authors. 
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Kuvio 6. Seerumin insuliiniarvot (mediaani) sokerirasituskokeessa liikkujaprofiileittain 

iäkkäillä, joilla ei ollut aiemmin todettua diabetesta (n = 577). *p < 0,05, **p < 0,01, p < 

0,001. Liikkujaprofiilien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä eri aikapisteissä 

mitattujen insuliiniarvojen välillä testattiin Kruskal-Wallisin testillä. p-arvo kuvaa 

insuliiniarvojen välisiä eroja liikkujaprofiilien välillä kussakin aikapisteessä. a 

Sohvaperunat verrattuna Aktiivisiin, b Sohvaperunat verrattuna Liikkuviin istujiin, c 

Puuhastelijat verrattuna Aktiivisiin, d Puuhastelijat verrattuna Liikkuviin istujiin. 

Uudelleen julkaistu (mukautettu) CC BY 4.0 -lisenssin alainen kuvio osajulkaisun I 

kuviosta 3 © 2021 Authors. 

Tutkittavien keskimääräinen kehonkoostumus ja insuliiniresistenssiä kuvaavat 

muuttujat liikkujaprofiileittain on kuvattu taulukossa 6. Aktiivisten 

vyötärönympärys oli pienempi kuin Liikkuvien istujien, Puuhastelijoiden tai 

Sohvaperunoiden. Aktiivisilla ja Liikkuvilla istujilla lihasmassan suhteellinen 

osuus (%) oli suurempi kuin Puuhastelijoilla ja Sohvaperunoilla. Lihasten 

insuliiniresistenssiä kuvaava HOMA-IR-arvo oli Sohvaperunoilla korkein ja 

Aktiivisilla matalin. Koko kehon insuliiniherkkyyttä kuvaava Matsuda-indeksi 

puolestaan oli Sohvaperunoilla matalin ja Aktiivisilla korkein. 
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 Iäkkäiden oululaisten keskimääräinen kehonkoostumus ja 

insuliiniresistenssiä kuvaavat muuttujat liikkujaprofiileittain. Uudelleen julkaistu 

(mukautettu) CC BY 4.0 -lisenssin alainen taulukko osajulkaisun I taulukoista 1 ja 2 © 

2021 Authors. 

Muuttuja Sohvaperunat 

n = 203 (30,8 %) 

Puuhastelijat 

n = 129 (19,5 %) 

Liikkuvat istujat 

n = 126 (19,1 %) 

Aktiiviset  

n = 202 (30,6 %) 

Vyötärönympärys, cm 99,4 (14,4) 95,7 (13,1) 93,0 (11,4) 88,5 (11,7)* 

Lihasmassa-% 34,6 (4,8) 34,8 (4,7) 38,1 (5,3) 38,1 (4,9)* 

HOMA-IR 2,2 (1,4) 1,9 (1,1) 1,7 (0,8) 1,5 (0,8)* 

Matsuda indeksi 58,0 (35,9) 63,4 (43,2) 67,9 (33,4) 78,4 (38,4)* 

HOMA-IR: Homeostasis model assessment for insulin resistance. Liikkujaprofiilien välisiä 

kehonkoostumuksen ja insuliini-indeksien eroja tarkasteltiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä.  

*p < 0,001. p-arvo kuvaa tilastollista merkitsevyyttä liikkujaprofiilien välillä. 

Lineaarisessa monimuuttujamallissa Aktiivisten 120 minuutin glukoosi ( = -0,459, 

95 % LV -0,900 – -0,019), 120 minuutin insuliini- ( = -0,210, 95 % LV -0,372 – -

0,049) sekä HOMA-IR ( = -0,239, 95 % LV -0,456 – -0,022) -arvot olivat 

Sohvaperunoiden arvoja pienempiä, kun vyötärönympärys, sukupuoli, 

verenpainetauti, tupakointi, alkoholinkäyttö, diagnoosien määrä ja tyytyväisyys 

taloustilanteeseen oli vakioitu.  

5.4 Fyysisen aktiivisuuden, paikallaanolon ja vyötärönympäryksen 

yhteys sokeriaineenvaihduntaan (II) 

Tutkittavien fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo on esitetty 

vyötärötertiiliryhmittäin taulukossa 7. Ylimpään vyötärötertiiliryhmään kuuluvilla 

iäkkäillä oli 20 (95 % LV 15–27) minuuttia vähemmän kohtuukuormitteista ja 

raskasta sekä 28 (95 % LV 10–45) minuuttia vähemmän kevyttä fyysistä 

aktiivisuutta kuin alimpaan vyötärötertiiliryhmään kuuluvilla iäkkäillä. Ylimpään 

vyötärötertiiliryhmään kuuluvat iäkkäät olivat hereilläoloaikanaan keskimäärin 52 

(95 % LV 29–75) minuuttia enemmän paikallaan vuorokaudessa kuin alimpaan 

vyötärötertiiliryhmään kuuluvat iäkkäät.  
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 Iäkkäiden oululaisten kiihtyvyysanturilla mitattu keskimääräinen (SD) 

fyysinen aktiivisuus (min/vrk) vyötärönympäryksen mukaan. Uudelleen julkaistu 

(mukautettu) CC BY 4.0 lisenssin alainen taulukko osajulkaisun II taulukosta 2 © 2021 

Authors. 

Fyysinen aktiivisuus Vyötärönympärys p-arvo 

 Alin kolmannes 

n = 227 (34,4 %) 

Keskimmäinen 

kolmannes 

n = 207 (31,4 %) 

Ylin kolmannes 

n = 225 (34,1 %) 

 

MVPA, min/vrk 51 (32) 40 (26) 31 (24) < 0,001 

LPA, min/vrk 266 (76) 257 (73) 238 (86) 0,001 

ST, min/vrk 677 (99) 703 (93) 729 (120) < 0,001 

Alin kolmannes: miehet ≤ 93,5 cm; naiset ≤ 84,0 cm. Keskimmäinen kolmannes: miehet 93,6–103,9 cm; 

naiset 84,1–93,9 cm. Ylin kolmannes ≥ 104,0 cm; naiset ≥ 94,0 cm. MVPA: moderate to vigorous physical 

activity, kohtuukuormitteinen ja raskas fyysinen aktiivisuus; LPA: light physical activity, kevyt fyysinen 

aktiivisuus, ST: sedentary time, paikallaanoloaika. Vyötärötertiilryhmien välisiä fyysisen aktiivisuuden eroja 

tarkasteltiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. p-arvo kuvaa tilastollista merkitsevyyttä 

vyötärötertiiliryhmien välillä. 

Plasman keskimääräiset glukoosi- ja seerumin insuliinipitoisuudet on kuvattu 

vyötärötertiiliryhmittäin kuvioissa 7 ja 8. Niillä iäkkäillä, joilla vyötärönympärys 

oli suurin, plasman glukoosi- ja seerumin insuliinipitoisuudet olivat korkeammat 

kuin muissa vyötärötertiiliryhmissä koko sokerirasituskokeen ajan. 
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Kuvio 7. Plasman glukoosiarvot (keskiarvo) vyötärötertiiliryhmittäin iäkkäillä, joilla ei 

ollut aiemmin todettua diabetesta (n = 615). Alin kolmannes: miehet ≤ 93,5 cm; naiset ≤ 

84,0 cm. Keskimmäinen kolmannes: miehet 93,6–103,9 cm; naiset 84,1–93,9 cm. Ylin 

kolmannes ≥ 104,0 cm; naiset ≥ 94,0 cm. ***p < 0,001. Vyötärötertiiliryhmien välisten 

erojen tilastollista merkitsevyyttä eri aikapisteissä mitattujen glukoosiarvojen välillä 

testattiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla (parittainen vertailu Tukeyn post hoc 

-testillä). p-arvo kuvaa glukoosiarvojen välisiä eroja vyötärötertiiliryhmien välillä 

kussakin aikapisteessä. a Alin kolmannes verrattuna keskimmäiseen kolmannekseen, b 

alin kolmannes verrattuna ylimpään kolmannekseen, c keskimmäinen kolmannes 

verrattuna ylimpään kolmannekseen.  
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Kuvio 8. Seerumin insuliiniarvot (mediaani) vyötärötertiiliryhmittäin iäkkäillä, joilla ei 

ollut aiemmin todettua diabetesta (n = 615). Alin kolmannes: miehet ≤ 93,5 cm; naiset ≤ 

84,0 cm. Keskimmäinen kolmannes: miehet 93,6–103,9 cm; naiset 84,1–93,9 cm. Ylin 

kolmannes ≥ 104,0 cm; naiset ≥ 94,0 cm. Vyötärötertiiliryhmien välisten erojen 

tilastollista merkitsevyyttä eri aikapisteissä mitattujen insuliiniarvojen välillä testattiin 

Kruskal-Wallisin testillä. ***p < 0,001. p-arvo kuvaa insuliiniarvojen välisiä eroja 

vyötärötertiiliryhmien välillä kussakin aikapisteessä. a Alin kolmannes verrattuna 

keskimmäiseen kolmannekseen, b alin kolmannes verrattuna ylimpään kolmannekseen, 
c keskimmäinen kolmannes verrattuna ylimpään kolmannekseen. 

Tutkittavien keskimääräinen lihasmassan suhteellinen osuus (%) ja 

insuliiniresistenssiä kuvaavat muuttujat vyötärötertiiliryhmittäin on kuvattu 

taulukossa 8. Ylimpään vyötärötertiiliryhmään kuuluvien iäkkäiden lihasmassan 

suhteellinen osuus (%) oli pienempi kuin alimpaan ja keskimmäiseen 

vyötärötertiiliryhmään kuuluvien iäkkäiden. Insuliiniresistenssiä kuvaavat 

HOMA-IR ja HOMA- -arvot olivat ylimpään vyötärötertiiliryhmään kuuluvilla 

iäkkäillä korkeammat kuin keskimmäiseen ja alimmaiseen vyötärötertiiliryhmään 

kuuluvilla iäkkäillä. Insuliiniherkkyyttä kuvaava Matsuda-indeksi puolestaan oli 

keskimäärin matalampi ylimmällä vyötärötertiiliryhmällä kuin muilla 

vyötärötertiiliryhmillä.  
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 Iäkkäiden oululaisten keskimääräinen lihasmassa ja insuliiniresistenssiä 

kuvaavat muuttujat vyötärötertiiliryhmittäin. Uudelleen julkaistu (mukautettu) CC BY 4.0 

-lisenssin alainen taulukko osajulkaisun II taulukoista 1 ja 3 © 2021 Authors. 

Muuttuja Vyötärönympärys p-arvo 

 Alin kolmannes 

n = 227 (34,4 %) 

Keskimmäinen kolmannes 

n = 207 (31,4 %) 

Ylin kolmannes 

n = 225 (34,1 %) 

 

Lihasmassa-% 39,7 (4,4) 36,4 (4,3) 33,0 (4,2) <0,001 

HOMA-IR 1,3 (0,6) 1,8 (1,0) 2,5 (1,3) <0,001 

HOMA- 96,4 (29,6) 111,1 (39,7) 123,8 (42,6) <0,001 

Matsuda-indeksi, 

Md (Q1;Q3) 

83,9 (60,0; 106,9) 57,1 (40,5; 75,5) 37,1 (27,3; 54,8) <0,001 

Alin kolmannes: miehet ≤ 93,5 cm; naiset ≤ 84,0 cm. Keskimmäinen kolmannes: miehet 93,6–103,9 cm; 

naiset 84,1–93,9 cm. Ylin kolmannes ≥ 104,0 cm; naiset ≥ 94,0 cm. HOMA-IR: Homeostasis model 

assessment for insulin resistance, HOMA-: Homeostasis model assessment for pancreatic -cell 

function, Md = mediaani, Q1 = alaneljännes, Q3 = yläneljännes. Kehonkoostumuksen ja insuliini-indeksien 

välisiä eroja liikkujaprofiilien välillä tarkasteltiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä normaalisti 

jakautuneille muuttujien kohdalla ja Kruskall-Wallisin –testillä vinosti jakautuneen muuttujan kohdalla.   p-

arvo kuvaa kehonkoostumuksen ja insuliini-indeksien välisiä eroja vyötärötertiiliryhmien välillä. 

Lineaarisen monimuuttujaregressiomallinnuksen tulokset on esitetty 

vyötärötertiiliryhmittäin taulukossa 9. Alimmassa vyötärötertiiliryhmässä 

kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden määrä oli käänteisesti 

yhteydessä sokerirasituskokeessa mitattuun 30 minuutin insuliinipitoisuuteen sekä 

positiivisesti yhteydessä insuliiniherkkyyteen mitattuna Matsuda-indeksillä. 

Kevyen fyysisen aktiivisuuden määrä oli käänteisesti yhteydessä 

sokerirasituskokeessa 120 minuutin kohdalla mitattuun seerumin insuliiniarvoon. 

Ylimmässä vyötärötertiiliryhmässä suurempi paikallaanolon määrä oli 

positiivisesti yhteydessä 120 minuutin kohdalla sokerirasituskokeessa mitattuun 

plasman glukoosiarvoon, ja kevyen fyysisen aktiivisuuden määrä oli negatiivisesti 

yhteydessä paastoinsuliiniin sekä HOMA-IR- ja HOMA--arvoihin. (taulukko 9). 
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 Iäkkäiden oululaisten (n = 615) fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon 

yhteys sokeriaineenvaihduntaan vyötärötertiiliryhmittäin lineaarisen 

monimuuttujaregressioanalyysin mukaan. Uudelleen julkaistu (mukautettu) CC BY 

4.0 -lisenssin alainen taulukko osajulkaisun II taulukosta 4 © 2021 Authors. 

Muuttuja -kerroin (95 % LV) p-arvo 

Alin vyötärötertiili (n = 232) 

30 min insuliini Ln(x) (mU/l); Malli R2 = 0,065 

MVPA, per 30 min −0,086 (−0,168; −0,004) 0,040 

120 min insuliini Ln(x) (mU/l); Malli R2 = 0,107 

MVPA, per 30 min −0,160 (−0,257; −0,063) 0,001 

LPA, per 30 min −0,054 (−0,104; −0,005) 0,033 

Matsuda-indeksi Ln(x); Malli R2 = 0,072 

MVPA, per 30 min 0,076 (0,014; 0,139) 0,017 

Keskimmäinen vyötärötertiili (n = 194) 

0 min glukoosi (mmol/l); Malli R2 = 0,082 

MVPA, per 30 min 0,100 (0,010; 0,189) 0,029 

120 min glukoosi (mmol/l); Malli R2 = 0,105 

LPA, per 30 min −0,191 (−0,348; −0,035) 0,017 

Ylin vyötärötertiili (n = 189) 

120 min glukoosi (mmol/l); Malli R2 = 0,079 

ST, per 30 min 0,140 (0,021; 0,260) 0,022 

0 min insuliini Ln(x) (mU/l); Malli R2 = 0,156 

LPA, per 30 min −0,047 (−0,082; −0,012) 0,009 

HOMA-IR; Malli R2 = 0,184 

LPA, per 30 min −0,098 (−0,184; −0,012) 0,026 

HOMA-β; Malli R2 = 0,160 

LPA, per 30 min −3,677 (−6,570; −0,783) 0,013 

Alin kolmannes: miehet ≤ 93,5 cm; naiset ≤ 84,0 cm. Keskimmäinen kolmannes: miehet 93,6–103,9 cm; 

naiset 84,1–93,9 cm. Ylin kolmannes ≥ 104,0 cm; naiset ≥ 94,0 cm. LV: Luottamusväli, Ln(x): luonnollinen 

logaritmi, HOMA-IR: Homeostasis model assessment of insulin resistance; HOMA-: Homeostasis model 

assessment of -cell function; MVPA: moderate to vigorous physical activity, kohtuukuormitteinen ja raskas 

fyysinen aktiivisuus; LPA: light physical activity, kevyt fyysinen aktiivisuus; ST: Sedentary time, 

paikallaanoloaika. -kerroin ilmoittaa muutoksen jokaista MVPA:n, LPA:n tai ST:n 30 minuutin lisäystä 

kohden. Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon lisäksi kaikissa malleissa on vakioitu sukupuoli, kohonnut 

verenpaine, tupakointi ja alkoholin kulutus. Taulukossa on esitetty vastemuuttujat, joihin fyysinen aktiivisuus 

tai paikallaanolo ovat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä. Arvot on laskettu tutkittaville, joilla oli saatavilla 

arvo kaikille vakioitaville muuttujille. 
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5.5 Fyysisen aktiivisuuden yhteys sydän- ja verisuonisairauksien 

riskiin ja kokonaiskuolleisuuteen (III) 

Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteys sydän- ja verisuonisairauksien 

riskiin mitattuna Framinghamin riskipisteillä ja vakioituna aktiivisuusmittarin 

käyttöajalla, yksin asumisella ja AUDIT-pisteillä on esitetty kuviossa 9. Kutakin 

kymmenen minuutin paikallaanoloajan lisäystä kohti sairastumisriski kasvoi ( = 

0,290, 95 % LV 0,158 – 0,421) ja kutakin kymmenen minuutin kevyen fyysisen 

aktiivisuuden ( = -0,293, 95 % LV -0,448 – -0,138) tai kohtuukuormitteisen ja 

raskaan fyysisen aktiivisuuden ( = -0,779, 95 % LV -1,186 – -0,371) lisäystä kohti 

sairastumisriski pieneni. Vastaava yhteys havaittiin tarkasteltaessa 

paikallaanoloaikaa, kevyttä sekä kohtuukuormitteista ja raskasta fyysistä 

aktiivisuutta 30 minuutin jaksoissa.  

Kuvio 9. Fyysisen aktiivisuuden eri intensiteettitasojen ja paikallaanoloajan yhteydet 

sydän- ja verisuonisairauksien riskin muutokseen mitattuna Framinghamin 

riskipisteiden prosentuaalisella muutoksella lineaarisissa monimuuttujamalleissa 

iäkkäillä, joilla ei ollut aiemmin todettua sepelvaltimotautia (n = 565). Janat kuvaavat 

muutoksen -kerrointa ja sen luottamusväliä kutakin 30 tai 10 minuutin lisäystä 

paikallaanoloajan (ST), kevyen fyysisen aktiivisuuden (LPA) sekä kohtuukuormitteisen 

ja raskaan fyysisen aktiivisuuden (MVPA) määrässä. Monimuuttujamallit on vakioitu 

aktiivisuusmittarin käyttöajalla, yksin asumisella ja AUDIT-pisteillä. Uudelleen julkaistu 

CC BY 4.0 -lisenssin alainen kuvio osajulkaisun III kuviosta 1 © 2022 Authors. 
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Jatkoanalyyseissa paikallaanoloa ja kevyttä fyysistä aktiivisuutta tarkastelevissa 

malleissa vakioitiin aktiivisuusmittarin käyttöajan, yksin asumisen ja AUDIT-

pisteiden lisäksi myös kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden 

määrä. Mallissa, jossa paikallaanoloaika sekä kohtuukuormitteinen ja raskas 

fyysinen aktiivisuus oli vakioitu samanaikaisesti (10 minuutin lisäys molemmissa), 

paikallaanoloajan yhteys Framinghamin riskipisteisiin säilyi samankaltaisena ( = 

0,216, 95 % LV 0,054 – 0,378), mutta kohtuukuormitteinen ja raskas fyysinen 

aktiivisuus ei enää ollut yhteydessä Framinghamin riskipisteisiin. Analysoitaessa 

kevyttä ( = -0,233, 95 % LV -0,385 – -0,061) sekä kohtuukuormitteista ja raskasta 

fyysistä aktiivisuutta ( = -0,598, 95 % LV -1,024 – -0,172) samassa mallissa, 

havaittiin, että molemmat olivat yhteydessä Framinghamin riskipisteisiin. 

(Jatkoanalyyseja ei esitetä kuviossa). 

Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteys Framinghamin riskipisteisiin 

mallissa, jossa aktiivisuusmittarin käyttöaika, yksin asuminen, AUDIT-pisteet ja 

vyötärönympärys oli vakioitu, esitetään kuviossa 10. Jokainen kymmenen ( = 

0,131, 95 % LV 0,003 – 0,260) ja 30:n ( = 0,394, 95 % LV 0,008 – 0,781, p = 

0,046) minuutin lisäys paikallaanoloaikaa oli positiivisesti yhteydessä 

Framinghamin riskipisteisiin. Kohtuukuormitteisen ja raskaan sekä kevyen 

fyysisen aktiivisuuden sekä Framinghamin riskipisteiden välillä ei havaittu 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, kun vyötärönympärys vakioitiin mallissa, mutta 

kevyt aktiivisuus oli lähellä tilastollisen merkitsevyyden raja-arvoa (p = 0,052).  
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Kuvio 10. Fyysisen aktiivisuuden eri intensiteettitasojen ja paikallaanoloajan yhteydet 

sydän- ja verisuonisairauksien riskin muutokseen mitattuna Framinghamin 

riskipisteiden prosentuaalisella muutoksella lineaarisissa monimuuttujamalleissa 

iäkkäillä, joilla ei ollut aiemmin todettua sepelvaltimotautia (n = 565). Janat kuvaavat 

muutoksen -kerrointa ja sen luottamusväliä kutakin 30 tai 10 minuutin lisäystä 

paikallaanoloajan (ST), kevyen fyysisen aktiivisuuden (LPA) sekä kohtuukuormitteisen 

ja raskaan fyysisen aktiivisuuden (MVPA) määrässä. Monimuuttujamallit on vakioitu 

vyötärönympäryksellä, aktiivisuusmittarin käyttöajalla, yksin asumisella ja AUDIT-

pisteillä. Uudelleen julkaistu CC BY 4.0 -lisenssin alainen kuvio osajulkaisun III kuviosta 

2 © 2022 Authors. 

Tutkittavien kuolleisuustiedot kerättiin keskimäärin 6,2:n (min. 0,6; maks. 7,7) 

vuoden ajalta tutkimuskäynnin jälkeen, ja 29 tutkittavaa kuoli seurantajakson 

aikana. Coxin regressioanalyysin perusteella kutakin kymmenen minuutin 

päivittäisen paikallaanoloajan lisäystä kohti kuoleman riski kasvoi 5,6 prosenttia (p 

= 0,025) ja kutakin kymmenen minuutin päivittäisen kevyen fyysisen aktiivisuuden 

lisäystä kohti kuoleman riski laski 6,5 prosenttia (p = 0,020). Vastaavasti 30 

minuutin paikallaanoloajan lisäys oli yhteydessä 17,8 prosenttia (p = 0,025) 

korkeampaan kuoleman riskiin ja 30 minuutin kasvu kevyessä fyysisessä 

aktiivisuudessa oli yhteydessä 18,1 prosenttia (p = 0.020) pienempään kuoleman 

riskiin (Kuvio 11.). Kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden määrä 

ei eronnut elossa olevien ja kuolleiden välillä t-testillä tarkasteltuna (p = 0,440). 
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Kuvio 11. Kevyen fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteydet 

kokonaiskuolleisuuteen Coxin regressioanalyyseissa (n = 660). Janat kuvaavat 

riskisuhdetta ja sen luottamusväliä kutakin 30:n tai 10 minuutin lisäystä paikallaanolon 

(ST) ja kevyen fyysisen aktiivisuuden (LPA) määrässä. Monimuuttujamallit on vakioitu 

Framinghamin riskipisteillä ja aktiivisuusmittarin käyttöajalla. Uudelleen julkaistu CC 

BY 4.0 -lisenssin alainen kuvio osajulkaisun III kuviosta 3 © 2022 Authors. 
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65 

6 Pohdinta 

6.1 Iäkkäiden kiihtyvyysanturilla mitattujen liikkujaprofiilien yhteys 

sokeriaineenvaihduntaan (I) 

Tässä väestöpohjaisessa väitöskirjatutkimuksessa tunnistettiin iäkkäiden neljä 

erilaista liikkujaprofiilia, jotka perustuivat kiihtyvyysanturilla mitattuun 

kohtuukuormitteiseen ja raskaaseen fyysiseen aktiivisuuteen ja 

paikallaanoloaikaan: Sohvaperunat, Puuhastelijat, Liikkuvat istujat ja Aktiiviset. 

Tutkimuksen tulosten mukaan aktiivisempi liikkujaprofiili oli yhteydessä 

pienempään sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden esiintyvyyteen, parempaan 

sokeriaineenvaihduntaan sekä vähäisempään insuliiniresistenssiin.  

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aiemman tutkimuksen havaintoa, että 

tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys eniten paikallaan olevilla iäkkäillä on 

kaksinkertainen verrattuna vähiten paikallaan oleviin iäkkäisiin (Bellettiere ym., 

2019). Heikentyneen sokerinsiedon (IGT) esiintyvyys oli vähäisempää 

aktiivisemmissa liikkujaprofiileissa. Heikentynyt paastosokeri (IFG) tai IGT ja IFG 

esiintyivät samanaikaisesti yleisimmin liikkujaprofiileissa, joissa 

paikallaanoloaika oli runsasta.  

IGT:n ensisijainen patofysiologinen mekanismi on lihasten vähentynyt 

insuliiniherkkyys, kun taas IFG:n taustalla on maksan vähentynyt insuliiniherkkyys 

ja haiman -solujen heikentynyt toiminta. Koska IGT:n ja IFG:n patofysiologia 

poikkeavat toisistaan, fyysinen aktiivisuus ja liiallisen paikallaanolon välttäminen 

tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä voi olla merkityksellisempää iäkkäillä, joilla on 

havaittu heikentynyt sokerinsieto. (Faerch ym., 2009). Riski sairastua tyypin 2 

diabetekseen on aiempien tutkimusten perusteella kaksinkertainen henkilöillä, 

joilla on sekä IFG ja IGT samanaikaisesti, verrattuna henkilöihin, joilla on 

ainoastaan IFG tai IGT (Nathan ym., 2007). 

Aiemmassa kirjallisuudessa on esitetty, että kevyt liikkuminen pitkin päivää 

voi kuluttaa enemmän energiaa kuin liikunnan harrastaminen, mikäli muu päivä 

liikuntaharrastuksen ohella koostuu lähinnä paikallaanolosta (Pate ym., 2008). 

IFG:n sekä IFG:n ja IGT:n yhdistelmän alhaisempi esiintyvyys Puuhastelijoilla 

verrattuna Liikkuviin istujiin voikin selittyä Puuhastelijoiden mahdollisesti 

suuremmalla fyysisen aktiivisuuden aiheuttamalla energiankulutuksella verrattuna 

Liikkuviin istujiin. Laajassa, yli miljoonan henkilön meta-analyysissa on kuitenkin 

osoitettu, että runsaalla, yli tunnin päivässä kestävällä vapaa-ajan liikunnalla 
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voidaan kumota istumisen haitat tarkasteltaessa istumisen ja kuolleisuuden välisiä 

yhteyksiä (Ekelund ym., 2016). 

Sokerirasituskokeessa plasman glukoosipitoisuus oli Aktiivisilla iäkkäillä 

korkein 30 minuutin kohdalla, kun taas muilla liikkujaprofiileilla korkein arvo 

saavutettiin 60 minuutin aikapisteessä. Nuorilla aikuisilla tehdyssä tutkimuksessa 

havaittiin, että itseraportoidun fyysisen aktiivisuuden määrä oli yhteydessä 

aikaisempaan glukoosin huippuarvoon sokerirasituskokeessa (Simper ym., 2017). 

Myöhäisemmän glukoosin huippuarvon sokerirasituskokeessa on osoitettu olevan 

yhteydessä suurempaan diabeteksen ja esidiabeteksen esiintyvyyteen (Chung ym., 

2017; Kramer ym., 2014) sekä vähäisempään insuliiniherkkyyteen (Hulman ym., 

2018).  

Tässä tutkimuksessa eri liikkujaprofiilien seerumin insuliiniarvot laskivat 

sokerirasituskokeessa samalla nopeudella 6o minuutin seurannan jälkeen. 

Aiemmassa tutkimuksessa havaittiin, että insuliiniarvot kääntyivät laskuun 60 

minuutin jälkeen iäkkäillä joilla sokerinsieto oli normaali, ja 90 minuutin jälkeen 

iäkkäillä, joilla oli IFG, kun taas insuliiniarvojen havaittiin jatkavan nousuaan koko 

kahden tunnin sokerirasituskokeen ajan, mikäli iäkkäällä oli IGT (Fiorentino ym., 

2019). 

Alhaisemmat sokerirasituskokeen aikaiset glukoosi- ja insuliiniarvot 

aktiivisimmilla liikkujaprofiileilla voivat selittyä lihasten paremmalla 

insuliiniherkkyydellä. Iäkkäiden liikuntainterventioissa on aiemmin havaittu, että 

liikuntasuositusten mukainen kohtuukuormitteinen ja raskas fyysinen aktiivisuus 

on yhteydessä parempaan insuliiniherkkyyteen (Bird & Hawley, 2017). 

Lihasmassan suhteellinen osuus oli tässä tutkimuksessa korkeampi 

liikkujaprofiileilla, joilla kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden 

määrä oli suuri (Aktiiviset ja Liikkuvat istujat), verrattuna liikkujaprofiileihin, 

joilla kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden määrä oli vähäinen 

(Sohvaperunat ja Puuhastelijat). Laajassa amerikkalaisessa väestötutkimuksessa on 

aiemmin osoitettu, että suurempi lihasmassan määrä on yhteydessä lihasten 

vähäisempään insuliiniresistenssiin sekä alhaisempaan esidiabeteksen 

esiintyvyyteen (Srikanthan & Karlamangla, 2011).  

Aktiivisten 120 minuutin kohdalla mitatut plasman glukoosi- ja seerumin 

insuliiniarvot sekä HOMA-IR-arvo olivat matalammat kuin Sohvaperunoilla 

muiden selittävien muuttujien vakioimisen jälkeen lineaarisessa 

monimuuttujamallissa. Aiemmassa japanilaisilla iäkkäillä tehdyssä tutkimuksessa 

havaittiin yhteys kevyen fyysisen aktiivisuuden ja HOMA-IR-arvon välillä, mutta 

vastaavaa yhteyttä ei havaittu kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen 
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aktiivisuuden ja insuliiniresistenssin välillä (Umegaki ym., 2018). On kuitenkin 

huomioitava, että sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden esiintyvyys vaihtelee 

etnisestä taustasta riippuen (Cho ym., 2018), joten esimerkiksi japanilaisessa ja 

suomalaisessa väestössä tehdyt tutkimukset eivät ole täysin vertailukelpoisia 

keskenään. Iäkkäillä tyypin 2 diabetesta sairastavilla tehdyssä satunnaistetussa, 

kontrolloidussa, vaihtovuoroisessa tutkimuksessa puolestaan havaittiin, että 

istumisen korvaaminen seisomisella tai kevyellä fyysisellä aktiivisuudella vähensi 

insuliiniresistenssiä HOMA-IR-arvolla mitattuna (Duvivier ym., 2017). Myös 

tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että keski-ikäisillä vähän 

liikkuvilla ja metabolista oireyhtymää sairastavilla henkilöillä runsaampi 

seisominen oli yhteydessä vähäisempään insuliiniresistenssiin ja matalampaan 

paastoinsuliini -pitoisuuteen riippumatta fyysisen aktiivisuuden määrästä, kehon 

rasvaprosentista tai fyysisestä suorituskyvystä (Garthwaite ym., 2021). 

Liikkujaprofiileilla tarkasteltuna kuitenkin näyttäisi siltä, että iäkkäiden 

insuliiniresistenssin vähentämiseksi tarvitaan myös kohtuukuormitteista ja raskasta 

fyysistä aktiivisuutta. Vastaava havainto kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen 

aktiivisuuden tärkeydestä insuliiniresistenssin vähentämiseksi on tehty aikuisilla, 

jotka ovat suuressa riskissä sairastua tyypin 2 diabetekseen johtuen 

sukurasitteestaan (Ekelund ym., 2009).   

Tässä tutkimuksessa miesten osuus korostui niissä liikkujaprofiileissa, joissa 

paikallaanoloajan määrä oli suuri. Aiemmassa eurooppalaisilla iäkkäillä tehdyssä 

tutkimuksessa havaittiin, että naisilla oli enemmän kevyttä fyysistä aktiivisuutta ja 

miehillä enemmän kohtuukuormitteista ja raskasta fyysistä aktiivisuutta (Giné-

Garriga ym., 2020). Suomalaisessa väestötutkimuksessa puolestaan havaittiin, että 

miehillä oli naisia enemmän paikallaanoloaikaa (Husu ym., 2016), mikä tukee 

tämän tutkimuksen tuloksia sukupuolten eroista fyysisen aktiivisuuden ja 

paikallaanolon määrässä. 

Tutkimuksemme osoitti (tulokset on esitetty alkuperäisartikkelissa), että 

liikkujaprofiilit erosivat toisistaan myös koetun terveyden ja terveyskäyttäytymisen 

suhteen. Aktiivisempiin liikkujaprofiileihin kuuluvat iäkkäät kokivat terveytensä, 

fyysisen toimintakykynsä ja mielenhyvinvointinsa paremmiksi kuin vähemmän 

liikkuviin liikkujaprofiileihin kuuluvat tutkittavat. Tupakoivien henkilöiden määrä 

oli yli kaksi kertaa suurempi Sohvaperunoilla verrattuna Aktiivisiin. Alkoholin 

riskikäyttö puolestaan oli yleisempää niissä liikkujaprofiileissa, joissa 

paikallaanoloajan määrä oli suurempi. Motivoitaessa vähiten liikkuvia iäkkäitä 

lisäämään fyysistä aktiivisuutta tulisikin huomioida iäkkään henkilön terveyteen 

liittyvät tekijät ja muut elintavat elintapaohjauksessa. 
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6.2 Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteys 

keskivartalohoikkien ja keskivartalolihavien iäkkäiden 

sokeriaineenvaihduntaan (II) 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden ja 

paikallaanolon yhteys sokeriaineenvaihduntaan riippuu vyötärönympäryksestä. 

Kevyen fyysisen aktiivisuuden suurempi määrä ja vähäisempi paikallaanoloaika 

olivat yhteydessä keskivartalolihavien iäkkäiden parempaan 

sokeriaineenvaihduntaan ja vähäisempään insuliiniresistenssiin. 

Keskivartalohoikilla iäkkäillä sen sijaan kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen 

aktiivisuuden määrä oli voimakkaimmin yhteydessä sokeriaineenvaihduntaan. 

Fyysisen aktiivisuuden määrän on aiemmin osoitettu olevan negatiivisesti 

(Figueiro ym., 2019; Gennuso ym., 2013; LaMonte ym., 2017; Umegaki ym., 2018) 

ja paikallaanoloajan positiivisesti (Stamatakis ym., 2012) yhteydessä iäkkäiden 

vyötärönympärykseen, ja tutkimuksemme havainnot ovat samansuuntaisia. Tässä 

tutkimuksessa ylimpään vyötärötertiiliryhmään kuuluvat iäkkäät olivat 

keskimäärin 52 minuuttia vuorokaudessa enemmän paikallaan kuin alimpaan 

vyötärötertiiliryhmään kuuluneet iäkkäät. Ruotsalaisessa väestötutkimuksessa 

havaittiin, että lihavat (BMI ≥ 30 kg/m2) iäkkäät henkilöt olivat keskimäärin 40 

minuuttia enemmän paikallaan vuorokaudessa kuin normaalipainoiset (Dohrn ym., 

2020). Vyötärötertiilien välillä havaittu ero tarvittavan fyysisen aktiivisuuden 

intensiteetissä voikin osittain selittyä vyötärönympäryksen lisäksi myös erolla 

fyysisen aktiivisuuden määrässä. 

Suomalaisessa väestötasoisessa pitkittäistutkimuksessa seurattiin tutkittavien 

fyysistä aktiivisuutta ja painoindeksiä 35 vuoden ajan (Piirtola ym., 2017). 

Tutkimuksessa havaittiin, että painoindeksi nousi enemmän niillä tutkittavilla, 

jotka olivat inaktiivisia koko seurannan ajan tai jotka vähensivät vapaa-ajan 

liikunnan määrää seurannan aikana verrattuna aktiivisina pysyviin tutkittaviin. 

Omassa tutkimuksessamme (tulokset on esitetty alkuperäisartikkelissa) emme 

havainneet eroa eri vyötärötertiileihin kuuluvien tutkittavien elinikäisessä 

fyysisessä aktiivisuudessa. Tässä tutkimuksessa tutkittavien eri ikäkausina 

tapahtunutta fyysistä aktiivisuutta kuitenkin kysyttiin tutkimuskäynnillä 

jälkikäteen, joten tulokseen voi vaikuttaa myös muistiharha. On mahdollista, että 

vyötärölihavien iäkkäiden fyysinen aktiivisuus on ollut vyötäröhoikkia iäkkäitä 

vähäisempää jo muissa ikävaiheissa. 

Kohorttiaineistoista tehdyn meta-analyysin mukaan suurimmassa 

sairastumisriskissä tyypin 2 diabetekseen saattavat olla lihavat aikuiset, joiden 
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itseraportoitu fyysinen aktiivisuus on vähäistä (Cloostermans ym., 2015). Tässä 

tutkimuksessa havaitsimme, että ylimpään vyötärötertiiliryhmään kuuluvien ja 

kaikkein vähiten liikkuvien iäkkäiden, joiden riski sairastua tyypin 2 diabetekseen 

on korkea, sokeriaineenvaihduntaan ja insuliiniresistenssiin voisi mahdollisesti 

vaikuttaa suotuisasti jo kevyellä fyysisellä aktiivisuudella ja liiallisen 

paikallaanolon välttämisellä. Tuloksemme tukevat aiempaa tutkimusta, jossa 

todettiin vähäisenkin fyysisen aktiivisuuden lisäyksen pienentävän tyypin 2 

diabeteksen riskiä etenkin aiemmin vähän liikkuneilla (Aune ym., 2015). Tuoreessa 

suomalaisessa satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa puolestaan todettiin 

metabolista oireyhtymää sairastavilla keski-ikäisillä, että jo 50 minuutin istumisen 

korvaaminen kevyellä sekä kohtuukuormitteisella ja raskaalla fyysisellä 

aktiivisuudella vähentää insuliiniresistenssiä sekä madaltaa paastoglukoosi- ja 

sokerihemoglobiini-pitoisuutta (Garthwaite ym., 2022). Myös tuore meta-analyysi 

osoitti, että istumisen tauottaminen madaltaa aterianjälkeisiä sokeri- ja 

insuliiniarvoja etenkin ylipainoisilla henkilöillä (Loh ym., 2020). Tämän 

tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä huomioida, että 

tarkasteltaessa kevyttä fyysistä aktiivisuutta ja paikallaanoloa 30 minuutin 

jaksoissa, vaikutus vastemuuttujiin on oikean suuntainen, joskin melko pieni. 

Kliinisen merkitsevyyden näkökulmasta tarkasteltuna voikin olla, että 

vyötärölihava iäkäs henkilö tarvitsee arjessa 30 minuuttia suurempia muutoksia 

liikkumiseen ja paikallaanoloon sokeriaineenvaihdunnan edistämiseksi. Iäkkäiden 

olisi kuitenkin hyvä aloittaa fyysisen aktiivisuuden lisääminen asteittain, jolloin 

fyysiseen aktiivisuuteen liittyvät mahdolliset terveysriskit vähenisivät ja 

esimerkiksi lihasten kipeytyminen ei aiheuttaisi liikkumisen lopettamista. 

Tutkimuksessamme plasman glukoosi- ja seerumin insuliinipitoisuudet olivat 

ylimmässä vyötärötertiilissä korkeammat koko sokerirasituskokeen ajan verrattuna 

muihin vyötärönympärysryhmiin. Niillä tutkittavilla, jotka kuuluivat 

vyötärönympärykseltään pienimpään kolmannekseen, plasman glukoosipitoisuus 

oli sokerirasituskokeessa korkeimmillaan 30 minuutin aikapisteessä ja suurimman 

vyötärönympäryksen ryhmään kuuluvilla 60 minuutin aikapisteessä. 

Sokerirasituskokeessa havaitun, 30 minuuttia myöhäisemmän glukoosin 

huippuarvon on osoitettu olevan yhteydessä heikentyneeseen -solujen toimintaan 

ja esidiabeteksen suurempaan riskiin (Chung ym., 2017).  

Vyötärötertiilien välisiä eroja voi mahdollisesti selittää viskeraalisen rasvan 

aiheuttama matala-asteinen tulehdus, mikä on riskitekijä tyypin 2 diabetekselle 

(van Greevenbroek ym., 2013). Juuri julkaistu tutkimus osoitti, että runsaampi 

fyysisen aktiivisuuden määrä, riippumatta fyysisen aktiivisuuden intensiteettistä ja 
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vähäisempi paikallaanoloaika ovat yhteydessä vähäisempään matala-asteiseen 

tulehdukseen (Vandercappellen ym., 2022). Tämän tutkimuksen tuloksia voi 

osaltaan selittää myös erot lihasmassan määrässä vyötärötertiilien välillä. 

Lihasmassan suhteellinen osuus oli alhaisin ylimmässä vyötärötertiiliryhmässä, 

mikä on aiemmin yhdistetty iäkkäiden suurempaan insuliiniresistenssin (HOMA-

IR) (Srikanthan & Karlamangla, 2011) ja tyypin 2 diabeteksen riskiin (Leenders 

ym., 2013; Park ym., 2007). 

Koko kehon insuliiniherkkyyttä kuvaava Matsuda-indeksi oli alhaisempi ja 

insuliiniresistenssiä kuvaavat HOMA-IR- ja HOMA--arvot olivat korkeammat 

niillä tutkittavilla, jotka kuuluivat ylimpään, vähiten liikkuvaan 

vyötärönympärysryhmään. Suomalaisessa ylipainoisilla aikuisilla tehdyssä 

tutkimuksessa havaittiin, että kiihtyvyysanturilla mitattu kohtuukuormitteinen ja 

raskas fyysinen aktiivisuus sekä kevyt fyysinen aktiivisuus olivat negatiivisesti 

yhteydessä HOMA-IR-arvoon ja paikallaanoloaika oli positiivisesti yhteydessä 

HOMA-IR-arvoon (Sjöros ym., 2020). Laajassa amerikkalaisessa 

väestötutkimuksessa havaittiin, että suurempi kyselytutkimuksella mitattu fyysisen 

aktiivisuuden kokonaismäärä oli yhteydessä alhaisempaan HOMA-IR-arvoon 

vyötärölihavilla, mutta ei hoikemmilla tutkittavilla (Fowler ym., 2020), mikä tukee 

tämän tutkimuksemme havaintoja.  

Käytettäessä MET-arvoja fyysisen aktiivisuuden kuormittavuuden arviointiin 

on kuitenkin huomioitava, että fyysisen aktiivisuuden kuormittavuus riippuu 

yksilön ominaisuuksista, kuten kehonkoostumuksesta, iästä, sukupuolesta ja 

hapenottokyvystä (Byrne ym., 2005; Howley, 2001). Vyötärölihavilla iäkkäillä voi 

olla painoon suhteutettuna heikompi hapenottokyky kuin vyötäröltään hoikilla, 

mikä voi osittain selittää tässä tutkimuksessa havaittuja eroja tarvittavan fyysisen 

aktiivisuuden intensiteetistä vyötäröhoikilla ja vyötärölihavilla. Suhteutettuna 

hapenottokykyyn osa kevyestä fyysisestä aktiivisuudesta voi olla 

kohtuukuormitteista vyötärölihaville iäkkäille. Aiemmassa tutkimuksessa 

havaittiin, että ylipainoisilla henkilöillä fyysisen aktiivisuuden aiheuttama 

hapenkulutus on keskimääräistä suurempi, johtuen suuremman kehon painon 

liikuttamiseen tarvittavasta suuremmasta energiamäärästä.  (Byrne ym., 2005; 

Tompuri, 2015). Tyypin 2 diabetesta sairastavilla iäkkäillä puolestaan havaittiin, 

että käytettäessä tutkittavien mitattuun hapenottokykyyn perustuvia raja-arvoja 

fyysiselle aktiivisuudelle kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden 

määrä oli suurempi kuin käytettäessä kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen 

aktiivisuuden yleisiä raja-arvoja (Welch ym., 2017). Aiemmissa tutkimuksissa on 

kuitenkin osoitettu, että fyysinen suorituskyky ennustaa paremmin sydän- ja 
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verisuonielimistön terveyttä kuin fyysinen aktiivisuus. Hyvä fyysinen suorituskyky 

voi myös osittain kumota lihavuuden aiheuttamia terveyshaittoja (Lavie ym., 2019).  

6.3 Iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteys 

sydän- ja verisuonisairauksien riskiin (III) 

Tässä väitöskirjatutkimuksessa osoitettiin, että kiihtyvyysanturilla mitattu kevyt 

sekä kohtuukuormitteinen ja raskas fyysinen aktiivisuus sekä paikallaanoloaika 

ovat yhteydessä iäkkäiden henkilöiden Framinghamin riskipisteillä arvioituun 

sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. Kevyen fyysisen aktiivisuuden ja 

paikallaanoloajan yhteys sydän- ja verisuonisairauksien riskiin on itsenäinen ja 

riippumaton kohtuukuormitteisen ja raskaan liikkumisen määrästä. Kun 

vyötärönympärys vakioitiin malleissa, ainoastaan paikallaanoloaika oli yhteydessä 

iäkkäiden sydän- ja verisuonisairauksien riskiin.  

Aiemmassa tutkimuksessa havaittiin, että kohtuukuormitteinen ja raskas sekä 

kevyt fyysinen aktiivisuus olivat yhteydessä iäkkäiden naisten pienempään sydän- 

ja verisuonisairauksien riskiin Reynoldsin riskifunktiolla arvioituna (LaMonte ym., 

2017). Nuoremmilla aikuisilla puolestaan kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen 

aktiivisuuden on havaittu olevan negatiivisesti (Glazer ym., 2013; Vasankari ym., 

2018) sekä paikallaanoloajan positiivisesti (Vasankari ym., 2018; Wennman ym., 

2016) yhteydessä Framinghamin riskipisteisiin. Kyseiset tutkimustulokset tukevat 

tässä tutkimuksessa tehtyä havaintoa kohtuukuormitteisen ja raskaan sekä kevyen 

fyysisen aktiivisuuden suuremman määrän sekä pienemmän paikallaanoloajan 

yhteydestä iäkkäiden alhaisempaan Framinghamin riskipisteillä arvioituun sydän- 

ja verisuonisairauksien riskiin. 

Tässä tutkimuksessa havaitsimme, että kevyt fyysinen aktiivisuus oli 

yhteydessä iäkkäiden pienempään sydän- ja verisuonisairauksien riskiin 

riippumatta kohtuukuormitteisen fyysisen aktiivisuuden määrästä. Tuore iäkkäillä 

naisilla tehty tutkimus erotteli koneoppimisen menetelmiä hyödyntäen 

kiihtyvyysanturilla mitatusta fyysisestä aktiivisuudesta arkiliikunnan, kuten 

kotityöt. Tutkimuksessa havaittiin, että runsas arkiliikunta oli yhteydessä iäkkäiden 

henkilöiden alhaisempaan sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. (Nguyen ym., 

2022). Tässä tutkimuksessamme kiihtyvyysanturilla mitattu kevyt fyysinen 

aktiivisuus vastaa intensiteetiltään arkiliikuntaa, joten tutkimustulokset tukevat 

tältä osin toisiaan. Nykyiset liikkumisen suositukset pohjautuvat fyysisen 

aktiivisuuden määrän ja intensiteetin tarkasteluun, mutta konkreettiset esimerkit 

arkiliikunnasta voivat auttaa iäkkäitä lisäämään liikkumistaan (Nguyen ym., 2022). 
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Etenkin aiemmin vähän liikkunut iäkäs henkilö voi kokea liikunnan lisäämisen 

haastavaksi, joten kannustaminen arkiliikuntaan voikin olla iäkkäälle 

motivoivampi tavoite. Onnistuminen paikallaanolon vähentämisessä ja 

arkiliikunnan lisäämisessä voi edistää iäkkään minäpystyvyyttä, minkä 

seurauksena iäkäs henkilö voi mahdollisesti jatkossa lisätä myös 

kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden määrää. 

Tämän tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että 

kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden yhteys Framinghamin 

riskipisteisiin oli vahvempi kuin kevyen fyysisen aktiivisuuden, kun 

kohtuukuormitteinen ja raskas sekä kevyt fyysinen aktiivisuus vakioitiin 

samanaikaisesti. Tämän perusteella iäkäs henkilö voikin saavuttaa suurempia 

hyötyjä sydän- ja verisuoniriskin pienentämiseksi liikkumalla myös 

kohtuukuormitteisella ja raskaalla teholla. 

Tutkimustulosten mukaan runsas paikallaanoloaika on itsenäinen ja merkittävä 

sydän- ja verisuonisairauksien riskiä lisäävä tekijä iäkkäillä. Tässä tutkimuksessa, 

kun vakioimme paikallaanoloajan sekä kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen 

aktiivisuuden samassa mallissa, ainoastaan paikallaanoloaika oli tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä Framinghamin riskipisteisiin. Aiemmassa tutkimuksessa 

havaittiin, että runsas paikallaanoloaika oli yhteydessä suurempaan metabolisen 

oireyhtymän riskiin myös henkilöillä, joiden sydän- ja verenkiertoelimistön 

suorituskyky oli hyvä (van der Velde ym., 2018), mikä tukee tämän tutkimuksen 

havaintoja.  

Kun vakioimme vyötärönympäryksen, paikallaanoloaika oli yhteydessä sydän- 

ja verisuonisairauksien riskiin, mutta yhteys fyysisen aktiivisuuden ja sydän- ja 

verisuonisairauksien riskin välillä ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä. 

Aiemmassa tutkimuksessa osoitettiin, että paikallaanoloaika lisäsi sydän- ja 

verisuoniriskiä myös iäkkäillä, joilla oli toimintakykyrajoitteita (Fitzgerald ym., 

2015). Tuore katsausartikkeli toteaakin, että kehotus vähentää istumista ja lisätä 

liikkeellä oloa voi olla tehokas neuvo aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien 

ehkäisemiseksi (Dunstan ym., 2021), ja tämän tutkimuksen tulokset tukevat 

vastaavaa kehotusta myös iäkkäille. Iäkkäiden, joiden fyysisen aktiivisuuden määrä 

on vähäinen ja joilla voi olla toimintakyvyn rajoitteita, voi olla vaikeaa lisätä 

kohtuukuormitteista ja raskasta fyysistä aktiivisuutta, mutta paikallaanolon 

vähentäminen on mahdollista lähes kaikille. 
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6.4 Iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteys 

kokonaiskuolleisuuteen (III) 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella runsas kevyen fyysisen aktiivisuuden ja 

vähäinen paikallaanolon määrä ovat yhteydessä iäkkäiden pienempään kuoleman 

riskiin. Yhteys kevyen fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon sekä kuoleman 

riskin välillä oli riippumaton sydän- ja verisuonisairauksien riskiä kuvaavasta 

Framinghamin riskipistemäärästä. Tässä tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä 

kohtuukuormitteisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden ja kuolleisuuden välillä. 

Isommissa väestöpohjaisissa aineistoissa yhteys iäkkäiden kohtuukuormitteisen ja 

raskaan fyysisen aktiivisuuden sekä kuoleman riskin välillä on kuitenkin osoitettu 

(Ballin ym., 2021; Ekelund ym., 2019; Jefferis ym., 2019), joten myös sattuma voi 

vaikuttaa tämän otoskooltaan pienen tutkimuksen tuloksiin. Erot tämän 

tutkimuksen ja aiempien tutkimusten seuranta-ajoissa sekä tutkittavien iässä ja 

taustatekijöissä voivat myös vaikuttaa tutkimusten tuloksiin. 

Tässä tutkimuksessa havaittu yhteys iäkkäiden kevyen fyysisen aktiivisuuden, 

paikallaanoloajan ja kuoleman riskin välisistä yhteyksistä on havaittu myös 

aiemmissa tutkimuksissa (Ballin ym., 2021; Diaz ym., 2017; Ekelund ym., 2019; 

Jefferis ym., 2019; LaMonte ym., 2018). Tuoreessa laajassa iäkkäiden naisten 

väestötutkimuksessa paikallaanoloajan korvaaminen kevyellä fyysisellä 

aktiivisuudella pienensi kuoleman riskiä yhtä tehokkaasti kuin paikallaanolon 

korvaaminen kohtuukuormitteisella ja raskaalla fyysisellä aktiivisuudella 

(Migueles ym., 2021), mikä tukee tämän tutkimuksen tuloksia kevyen fyysisen 

aktiivisuuden merkityksestä kuoleman riskin vähentämiseksi. Aiemmassa 

tutkimuksessa osoitettiin, että liikuntasuositusten saavuttaminen myös 

myöhemmällä iällä, riippumatta aiemmasta fyysisen aktiivisuuden määrästä 

pienensi kuoleman riskiä (Moholdt ym., 2021), mikä on kannustava viesti aiemmin 

vähän liikkuneille henkilöille.  

Tarkastelimme tässä tutkimuksessa fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon 

yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksien sekä kuoleman riskiin kutakin 10 ja 30 

minuutin muutosta kohti tuottaaksemme konkreettista, käyttökelpoista tietoa 

kliiniseen työhön. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että jo 10 minuuttia 

enemmän päivittäistä fyysistä aktiivisuutta riippumatta fyysisen aktiivisuuden 

intensiteetistä ja 10 minuuttia vähemmän paikallaanoloaikaa ovat yhteydessä 

iäkkäiden parempaan sydän- ja verisuoniterveyteen sekä alhaisempaan kuoleman 

riskiin. Toisaalta tuloksista voidaan myös havaita, että fyysisen aktiivisuuden 
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terveyshyödyt lisääntyvät päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrän kasvaessa 

suuremmaksi. 

Tässä tutkimuksessa ei eroteltu kuolemansyitä. Runsaamman kevyen fyysisen 

aktiivisuuden ja liiallisen paikallaanolon välttämisen yhteys alhaisempaan 

kuoleman riskiin selittyy mahdollisesti muun muassa vähäisemmällä sydän- ja 

verisuonisairauksien ja tyypin 2 diabeteksen esiintyvyydellä, mitä tämän 

tutkimuksen tulokset tukevat. Aiemman kirjallisuuden perusteella sydän- ja 

verisuonisairaudet sekä etenkin huonossa hoitotasapainossa oleva tyypin 2 diabetes 

ovat merkittäviä ennenaikaisen kuoleman riskitekijöitä (Barquera ym., 2015; 

Rawshani ym., 2018). Toisaalta myös olemassa olevat sairaudet ja 

toimintakyvynrajoitteet voivat vuosien saatossa vähentää iäkkään liikkumista ja 

sitä kautta lisätä kuoleman riskiä. 

6.5 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitteet 

Tämän tutkimuksen yksi vahvuus oli kiihtyvyysanturin käyttö iäkkäiden fyysisen 

aktiivisuuden mittaamisessa. Toinen vahvuus oli väestöpohjainen, iäkkäiden 

henkilöiden syntymäkohorttiaineisto. Kiihtyvyysanturiin perustuvan fyysisen 

aktiivisuuden mittaamisen on osoitettu olevan subjektiivisia mittausmenetelmiä 

tarkempi tapa tarkastella väestön liikkumista (Prince ym., 2008) ja 

kiihtyvyysanturilla mitatun fyysisen aktiivisuuden on osoitettu olevan vahvemmin 

yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksien riskiin kuin kyselyillä mitatun liikunnan 

harrastamisen (Ramakrishnan ym., 2021).  

Tässä tutkimuksessa käytettiin ranteessa pidettävää kiihtyvyysanturia. 

Rannemittareiden helppokäyttöisyyden vuoksi niitä suositellaan käytettäväksi 

iäkkäiden väestötutkimuksissa (Keogh ym., 2020). Hyvän käytettävyyden vuoksi 

rannemittarin tuottama data on yleensä yhtenäistä ja laadukasta (Doherty ym., 

2017). Fyysisen aktiivisuuden mittausjakso oli tässä tutkimuksessa keskimäärin 13 

(vaihteluväli 6–26) vuorokautta yleisesti käytetyn yhden viikon sijaan, mikä voi 

antaa todellisemman kuvan tutkittavien fyysisestä aktiivisuudesta. Tutkimukseen 

osallistuneet iäkkäät myös käyttivät aktiivisuusmittaria erittäin tunnollisesti yötä 

päivää, mikä lisää tutkimustulosten luotettavuutta. Tutkimusmittauksia toteutettiin 

kaikkina vuodenaikoina, joten mahdolliset vuodenaikoihin liittyvät erot 

liikuntakäyttäytymisessä eivät vaikuttaneet tutkimustuloksiin.  

Tämän tutkimuksen vahvuutena on, että iäkkäiden sokeri- ja insuliiniarvoja 

tarkasteltiin sokerirasituskokeen aikana neljässä eri aikapisteessä. 

Terveydenhuollossa toteutettavassa sokerirasituskokeessa sokeriarvot mitataan 



75 

ainoastaan paastotilanteessa sekä 120 minuutin aikapisteessä. Eri aikapisteissä 

mitattuihin sokeri- ja insuliiniarvoihin vaikuttavat kuitenkin erilaiset fysiologiset 

mekanismit (Nathan ym., 2007), minkä vuoksi useamman aikapisteen 

hyödyntäminen antaa kattavamman kuvan fyysisen aktiivisuuden ja 

paikallaanoloajan yhteyksistä iäkkäiden sokeriaineenvaihduntaan. Erona 

terveydenhuollossa tehtävään sokerirasituskokeeseen, hyödynsimme myös 

tutkittavien sokerirasituskokeen aikaisia insuliiniarvoja. Sokeriaineenvaihdunnan 

häiriintyessä haima pyrkii alussa kompensoimaan kohonneet 

verensokeripitoisuudet lisäämällä insuliinin tuotantoa (DeFronzo, 2010). Lisäksi 

tässä tutkimuksessa käytettiin kolmea insuliiniresistenssiä kuvaavaa insuliini-

indeksiä. HOMA-IR kuvaa ensisijaisesti lihasten insuliiniresistenssiä, HOMA- 

haiman -solujen toimintaa (Song ym., 2007) ja Matsuda-indeksi kuvaa koko 

kehon insuliiniherkkyyttä (Matsuda & DeFronzo, 1999). Tämän tutkimuksen 

vahvuus on vyötärönympäryksen käyttö painoindeksin sijaan tarkasteltaessa 

fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteyksiä iäkkäiden metaboliseen 

terveyteen. Vyötärönympärys ennustaa painoindeksiä tarkemmin tyypin 2 

diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiä (Janssen ym., 2004; Siren ym., 

2012). 

Tutkittaessa fyysistä aktiivisuutta kiihtyvyysanturilla tulee kuitenkin muistaa 

kiihtyvyysanturimittaukseen liittyvät rajoitteet. Kiihtyvyysanturimittaukset 

aliarvioivat muun muassa kantamisen, nostamisen ja ylämäen aiheuttamaa 

energiankulutusta (K. Y. Chen & Basset, 2005; Trost & O’Neil, 2014). Tässä 

tutkimuksessa käytettiin yksiakselista kiihtyvyysanturia. Aiemmin on osoitettu, 

että yksiakselinen kiihtyvyysanturi mittaa enemmän paikallaanoloaikaa ja 

vähemmän kevyttä sekä kohtuukuormitteista ja raskasta fyysistä aktiivisuutta kuin 

kolmeen suuntaan kiihtyvyyttä mittaava kiihtyvyysanturi (Sagelv ym., 2019). 

Ranteessa käytettävien kiihtyvyysantureiden on osoitettu olevan epätarkempia 

mittamaan paikallaanoloaikaa (Marcotte ym., 2020) ja niiden on osoitettu 

mittaavan enemmän kohtuukuormitteista ja raskasta fyysistä aktiivisuutta 

(Leinonen ym., 2017) kuin lantiolla pidettävien mittareiden.  

Tässä tutkimuksessa käytettiin Polar Active -aktiivisuusmittarin valmistajan 

suosittelemia fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanoloajan intensiteetin raja-arvoja, 

jotka poikkeavat yleisesti käytössä olevista raja-arvoista (Bull ym., 2020; Piercy 

ym., 2018). Tässä tutkimuksessa käytetyt, yleisiä raja-arvoja korkeammat MET-

arvot paikallaanoloajalle ja fyysiselle aktiivisuudelle voivat yliarvioida 

paikallaanoloon käytettyä aikaa ja aliarvioida fyysisen aktiivisuuden määrää. Polar 

Active -aktiivisuusmittarin mittaustulosten on kuitenkin osoitettu olevan 



76 

vertailukelpoisemmat lantiolla pidettävien mittareiden mittaustulosten kanssa 

käytettäessä Polar Activen valmistajan suosittelemia raja-arvoja (Leinonen ym., 

2017). Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin syytä huomioida, että Polar 

Active aktiivisuusmittaria ei ole validoitu iäkkäillä henkilöillä tehdyissä 

tutkimuksissa. Suorituskykyyn suhteutettuna nuoremmille kehitetyt fyysisen 

aktiivisuuden intensiteetin raja-arvot voivat olla korkeat iäkkäille (Evenson ym., 

2012; Schrack ym., 2018). Kävelynopeus voi myös vaikuttaa ikääntyneiden 

kiihtyvyysanturimittausten luotettavuuteen etenkin hitaasti kävelevillä 

(Hergenroeder ym., 2019). 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden terveydentila oli oletettavasti 

parempi ja fyysisen aktiivisuuden määrä suurempi kuin koko syntymäkohortin 

johtuen tutkittavien valikoitumisesta. Todennäköisesti jo ensimmäisellä 

tutkimuskäynnillä vuosina 2001–2003 osa sairaimmista tai terveytensä 

huonoimmaksi kokevista vuonna 1945 syntyneistä oululaisista jätti tulematta 

tutkimuskäynnille. Seurantatutkimukseen kutsuttiin ainoastaan ensimmäiselle 

tutkimuskäynnille osallistuneet ja elossa olevat tutkittavat, joista mahdollisesti 

sairaimmat eivät osallistuneet myöskään seurantamittauksiin. Valikoitumisesta 

johtuen tämän väitöskirjan tuloksia ei voida yleistää monisairaisiin tai 

laitoshoidossa oleviin iäkkäisiin. Katoanalyysiä ensimmäisen ja toisen 

tutkimuskäynnin välillä ei kuitenkaan ole tehty, joten varmuutta valikoitumisesta 

ei ole.  

Tämän tutkimuksen seuranta-aikana kuoli 29 henkilöä. Mikäli seurantajakso 

olisi ollut pidempi tai tutkittavien määrä suurempi, yhteys kohtuukuormitteisen ja 

raskaan fyysisen aktiivisuuden sekä kuolleisuuden välillä olisi mahdollisesti 

vahvistunut. Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu miehiä ja naisia omina ryhminään 

tutkittaessa fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteyksiä 

sokeriaineenvaihduntaan, sydän- ja verisuonisairauksien ja kuoleman riskiin, mikä 

voi osaltaan vaikuttaa tutkimustulosten luotettavuuteen. 

Tämän tutkimuksen rajoitteena on poikkileikkausasetelma, jossa tiedot 

fyysisestä aktiivisuudesta, paikallaanolosta ja terveydestä kerättiin ainoastaan 

yhdessä aikapisteessä. Asetelmasta johtuen tuloksista ei voida päätellä syy-

seuraussuhdetta fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon sekä terveysmuuttujien 

välillä. Myös käänteinen kausaliteetti (Strain ym., 2020) voi vaikuttaa tuloksiin. 

Esimerkiksi sairaudet voivat vaikuttaa iäkkään henkilön liikuntakäyttäytymiseen, 

jolloin runsaasti paikallaanoloa sisältävä elämäntapa ei välttämättä ole yksilön 

itsensä valitsema.  
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Tutkimusaineiston heikkoutena voidaan pitää puuttuvaa tietoa tutkittavien 

sydän- ja verenkiertoelimistön suorituskyvystä. Aerobisen suorituskyvyn on 

aiemmin osoitettu ennustavan sydän- ja verisuonisairauksien riskiä fyysisen 

aktiivisuuden määrää tarkemmin (Lavie ym., 2019).  Tutkittavilta kysyttiin myös 

vain hyvin rajatusti sosioekonomisia muuttujia, joten esimerkiksi koulutustasoa ei 

voitu huomioida analyyseissa. Koulutustaso olisi mahdollisesti voinut olla 

yhteydessä sekä terveyskäyttäytymiseen, että koettuun ja mitattuun 

terveydentilaan. 

Tutkimushetkellä tutkittavat olivat olleet eläkkeellä muutamia vuosia ja 

eläkkeen mukanaan tuoma uusi arki oli tutkittavien kertoman mukaan jo 

vakiintunut. Tutkittavien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella eläköityminen 

voikin olla selkeä tienhaara liikuntakäyttäytymiselle. Osa tutkittavista kertoi, että 

eläkkeelle jäämisen jälkeen heillä oli enemmän aikaa liikkua. Toiset tutkittavat taas 

kokivat, että eläkkeelle jäädessä arjen rutiinit muuttuivat, minkä vuoksi myös 

liikkuminen vähentyi.  

6.6 Jatkotutkimustarpeet 

Tieto kiihtyvyysanturilla mitatun fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon 

yhteyksistä iäkkäiden sokeriaineenvaihduntaan on puutteellista, ja saadut tulokset 

ovat osittain ristiriitaisia johtuen muun muassa eroista käytetyissä vastemuuttujissa 

sekä tutkimusmenetelmissä. Vastaava havainto on tehty systemaattisessa 

katsauksessa, jossa selvitettiin askelmäärän yhteyttä aikuisten 

sokeriaineenvaihduntaan (Hall ym., 2020). Iäkkäät ovat useissa tutkimuksissa 

osana laajempaa kohdejoukkoa, mikä ei mahdollista iäkkäiden fyysisen 

aktiivisuuden ja sokeriaineenvaihdunnan erityispiirteiden huomioimista 

tutkimustuloksia tarkasteltaessa. Iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden ja 

paikallaanolon yhteyttä sokeriaineenvaihduntaan tulisikin jatkossa tutkia iäkkäiden 

laajoissa väestötutkimuksissa ja etniseltä taustaltaan erilaisissa väestöissä. 

Iäkkäiden kiihtyvyysanturilla mitatun fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon 

yhteydet sokerirasituskokeessa mitattuihin veren sokeri- ja insuliiniarvoihin 

tunnetaan puutteellisesti ja aiheesta tarvitaan lisää tutkimustietoa. Useimmat 

iäkkäillä tehdyt tutkimukset tarkastelevat vain paastoarvoja tai niistä laskettuja 

insuliini-indeksejä. Hyödyntämällä sokerirasituskoetta voidaan tunnistaa 

esidiabetesta sairastavat henkilöt, jotka ovat suuressa sairastumisriskissä tyypin 2 

diabetekseen ilman fyysisen aktiivisuuden lisäämistä (Nathan ym., 2007). 

Tutkittaessa fyysistä aktiivisuutta ja paikallaanoloa sekä sokerirasituskokeen 
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tuloksia saadaan tarvittavaa lisätietoa iäkkäiden, esidiabetesta sairastavien tai 

suuressa sairastumisriskissä olevien henkilöiden yksilöllisten liikkumisen 

suositusten tueksi. 

Tulevaisuudessa on tärkeää tutkia, miten fyysisen aktiivisuuden jaksot ja 

paikallaanolon tauottaminen vaikuttavat iäkkäiden sokeriaineenvaihduntaan, 

sydän- ja verisuonisairauksien riskiin sekä kuolleisuuteen. Jatkotutkimuksissa 

tulisi myös selvittää, miten paikallaanolon korvaaminen kevyellä fyysisellä 

aktiivisuudella vaikuttaa iäkkäiden terveyteen.  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan fyysisen aktiivisuuden ja 

paikallaanolon yhteyttä iäkkäiden sokeriaineenvaihduntaan, sydän- ja 

verisuonisairauksien sekä kuoleman riskiin. Tulevissa tutkimuksissa tulisi lisäksi 

pyrkiä selvittämään fyysisen suorituskyvyn ja kunnon sekä lihasmassan ja 

gerastenian yhteyksiä iäkkäiden metaboliseen terveyteen ja kuoleman riskiin. 

Etenkin iäkkäiden hauraus-raihnausoireyhtymää tutkittaessa myös iäkkäiden 

ravitsemukseen liittyvät tekijät tulisi huomioida jatkotutkimuksissa.  

Tieto iäkkäiden kiihtyvyysanturilla mitatun fyysisen aktiivisuuden, terveyden 

ja toimintakyvyn välisistä yhteyksistä on ylipäätään puutteellista ja kaipaa 

jatkotutkimuksia. Tulevaisuudessa pitkittäistutkimukset myös antaisivat tarkempaa 

tietoa syy-seuraussuhteista iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon sekä 

terveyden välisistä yhteyksistä. Käytännön sovellettavuuden kannalta 

tulevaisuudessa tulisi tutkia myös liikuntamotivaatioon ja liikkumisen esteisiin 

liittyviä tekijöitä iäkkäillä. Liikuntainterventioissa olisi hyvä myös tutkia, millä 

tekijöillä iäkkäiden fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä ja motivoiko esimerkiksi 

aktiivisuusmittari lisäämään liikkumista. 

Jatkotutkimuksissa tulisi pyrkiä huomioimaan ja vakioimaan myös 

mahdollinen perimän vaikutus sekä tyypin 2 diabetesriskiin että fyysiseen 

aktiivisuuteen sekä tutkia miehiä ja naisia omina ryhminään. Tutkimalla fyysisen 

aktiivisuuden yhteyksiä geneettisesti alttiiden henkilöiden 

sokeriaineenvaihduntaan ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiin, väestötason 

interventioita voidaan kohdentaa aiempaa tarkemmin henkilöille, jotka hyötyvät 

ennaltaehkäisystä ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä eniten. Myös 

terveydenhuollossa annettava ohjeistus liikkumisen lisäämiseksi voidaan myös 

kohdentaa aiempaa yksilöllisemmin, kun tieto perimän vaikutuksesta iäkkäiden 

fyysiseen aktiivisuuden ja sairauksien yhteyksistä lisääntyy. 
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7 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kiihtyvyysanturilla mitatun fyysisen 

aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteyttä 67–70-vuotiaiden 

sokeriaineenvaihduntaan, sydän- ja verisuonisairauksien riskiin sekä 

kokonaiskuolleisuuteen. Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset ovat seuraavat: 

1. Tutkimuksessa tunnistettiin iäkkäiden neljä erilaista liikkujaprofiilia, jotka 

perustuivat kiihtyvyysanturilla mitattuun kohtuukuormitteiseen ja raskaaseen 

fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanoloaikaan: Sohvaperunat, Puuhastelijat, 

Liikkuvat istujat ja Aktiiviset. Aktiivisempi liikkujaprofiili oli yhteydessä 

iäkkäiden henkilöiden vähäisempään sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden 

esiintyvyyteen, parempaan sokeriaineenvaihduntaan sekä vähäisempään 

insuliiniresistenssiin. 

2. Kevyt fyysinen aktiivisuus ja liiallisen paikallaanolon välttäminen olivat 

yhteydessä keskivartalolihavien iäkkäiden parempaan 

sokeriaineenvaihduntaan ja vähäisempään insuliiniresistenssiin. 

Keskivartalohoikilla iäkkäillä sen sijaan kohtuukuormitteisen ja raskaan 

fyysisen aktiivisuuden määrä oli voimakkaimmin yhteydessä 

sokeriaineenvaihduntaan.  

3. Suurempi fyysisen aktiivisuuden määrä riippumatta fyysisen aktiivisuuden 

intensiteetistä sekä vähäisempi paikallaanoloaika olivat yhteydessä iäkkäiden 

henkilöiden alhaisempaan sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. Kevyt 

fyysinen aktiivisuus ja runsaan paikallaanolon välttäminen pienensivät 

iäkkäiden kuoleman riskiä. 

Terveen ikääntymisen ja hyvän toimintakyvyn edistämiseksi olisi tärkeää välttää 

liiallista paikallaanoloa ja pysyä fyysisesti aktiivisena koko elämänkaaren ajan. 

Tämä tutkimus lisää tietoa iäkkäiden henkilöiden fyysisen aktiivisuuden ja 

paikallaanolon yhteyksistä sokeriaineenvaihduntaan sekä sydän- ja 

verisuonisairauksien ja kuoleman riskiin. Iäkkäiden henkilöiden, joiden fyysisen 

aktiivisuuden määrä on vähäinen, jotka ovat vyötäröltään lihavia tai joilla on 

toimintakyvyn rajoitteita tai sairauksia, voi olla vaikeaa saavuttaa nykyisen 

kohtuukuormitteiseen ja raskaaseen fyysiseen aktiivisuuteen pohjautuvan 

liikkumisen suosituksen mukainen määrä aktiivisuutta. Iäkkäiden väestötason 

terveyden edistämiseksi olisi tärkeää, että fyysisesti passiivisimmat iäkkäät 

henkilöt vähentäisivät paikallaanoloa ja lisäisivät vähintäänkin kevyttä liikkumista 

arjessaan. Tulevaisuudessa liikkumisen suositukset voivat olla aiempaa 
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yksilöllisemmät ja kehotus ”Vähennä istumista” voikin olla kannustavin ja 

helpoimmin saavutettavissa oleva liikkumisen suositus iäkkäälle henkilölle, jonka 

aiempi fyysisen aktiivisuuden määrä on vähäinen ja joka kokee rajoitteita 

terveydessään tai toimintakyvyssään. Tutkimuksen tietoa voidaan hyödyntää 

jatkossa kehitettäessä iäkkäiden liikkumisen suosituksia ja väestötason 

interventioita.  
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