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TIIVISTELMÄ 
 
 
Fysioakustisen hoidon vaikutukset ikääntyneiden liikkumiskykyyn. Sanna Rinne. Jyväskylän yliopisto, 
Terveystieteiden laitos, 2009. 42 sivua, 2 liitettä. 
 

 
Ikääntyneiden itsenäinen selviytyminen omassa elinympäristössään edellyttää liikkumiskyvyn säilymis-
tä. Liikkumiskyvyn heikentymisen on havaittu lisäävän toiminnanvajausten, laitokseen joutumisen ja 
kuoleman vaaraa. Ikääntyneiden määrän kasvaessa on tärkeää tutkia keinoja, joiden avulla liikkumis-
kyky voi säilyä vanhuudessa. Liikkumiskyvyn heikentymisen on havaittu olevan yhteydessä vähäiseen 
fyysiseen aktiivisuuteen, ja erilaisten liikuntainterventioiden avulla on kyetty kohentamaan ikääntynei-
den liikkumiskykyä. Ikäihmisten toimintakyvyn parantamisessa ja heidän itsenäisen selviytymisensä 
tukemisessa tarvitaan myös uusia toimintamalleja. Esimerkiksi koko kehoon kohdistetulla, mekaanisel-
la vibraatioharjoittelulla, yhdistettynä liikuntaharjoitteisiin, on havaittu suotuisia vaikutuksia ikääntynei-
den liikkumiskykyyn. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko fysioakustisessa tuolissa 
annetulla matalataajuisella (27-86 Hz) ääniaaltohoidolla vaikutusta ikääntyneiden liikkumiskykyyn. 
Fysioakustinen hoitomenetelmä pohjautuu matalataajuiseen siniääneen, ja menetelmällä on havaittu 
suotuisia vaikutuksia erilaisiin fyysisiin ja psyykkisiin vaivoihin, kuten kipuun, spastisuuteen, korkeaan 
verenpaineeseen ja jännittyneisyyteen. Menetelmän vaikutuksista ikääntyneiden liikkumiskykyyn ei ole 
aiempaa tutkimustietoa.  
 
Tutkimukseen osallistui 49 iältään 62-93 –vuotiasta, kahdessa jyväskyläläisessä palvelutalossa tai 
niiden lähistöllä asuvaa henkilöä, jotka lohkottiin ja satunnaistettiin koeryhmään (n=30) ja kontrolliryh-
mään (n=19). Koeryhmän jäsenet istuivat fysioakustisessa tuolissa 3-5 kertaa viikossa, 30 minuuttia 
kerrallaan puolen vuoden ajan, ja kontrolliryhmä jatkoi elämäänsä kuten aiemminkin. Liikkumiskykyä 
tutkittiin tutkimuksen alussa ja lopussa 10 metrin kävelytestin ja tuolilta ylösnousu -testin avulla. Fysio-
akustisen hoidon vaikutuksia analysoitiin toistomittausten varianssianalyysillä. 
 
Kävelynopeus parani tutkimuksen aikana koko ryhmällä (p=0,024), mutta muutos oli samanlainen 
(keskimäärin 6 %) sekä koe- että kontrolliryhmässä. Tuoliltanousuajassa ei havaittu merkitseviä muu-
toksia kummassakaan ryhmässä.    
 
Tutkimuksen tulosten perusteella fysioakustinen hoito ei paranna toimintatestien avulla mitattua liik-
kumiskykyä ikääntyneillä. Tulosten luotettavuutta heikentää kuitenkin tutkittavien heterogeenisuus. 
Hoitomenetelmän vaikutuksia ikääntyneiden liikkumiskykyyn tulisi jatkossa tutkia suuremmalla otos-
koolla ja samankaltaisemmilla henkilöillä.   
 
 
 
ASIASANAT: fysioakustinen menetelmä, ikääntyneet, liikkumiskyky 
 



SUMMARY 
 
Effects of physioacoustic treatment on mobility in elderly people. Sanna Rinne. University of Jy-
väskylä, Department of Health Sciences, 2009. 42 pages, 2 appendices.   
 
 
Mobility is essential for independent coping in old age. Impaired mobility increases the risk of disabil-
ity, institutionalisation and death. With the continuing growth of elderly populations, it is important to 
look for ways to maintain mobility in older people. Earlier research has indicated that reduced mobility 
is associated with low physical activity, and various exercise interventions have improved mobility of 
the elderly. There is also need for new methods for improving functional ability and supporting inde-
pendent living. For example, there is evidence that whole-body vibration training, combined with 
physical exercise can have beneficial effects on mobility in the elderly. The purpose of this study was 
to find out whether low-frequency (27-86 Hz) sound wave therapy via physioacoustic chair has an 
effect on mobility of older people. This physioacoustic method is based on low-frequency sinusoidal 
sound, which has been shown to have beneficial effects on various physical and mental conditions, 
such as pain, spasticity, high blood pressure and tension. However, previous studies have not investi-
gated whether physioacoustic treatment has an effect on mobility. 
 
Forty-nine subjects aged 62-93 years and living in a service home or on their own in Jyväskylä partici-
pated in this study. They were randomized into intervention group (n=30) and control group (n=19). 
The intervention lasted for six months and the intervention group sat on a physioacoustic chair 3-5 
times a week, 30 minutes at a time. The control group continued their life like before. Mobility was 
assessed at baseline and in the end of the study with maximal walking speed test over 10 m and with 
sit-to-stand test. Repeated measures analysis of variance was used to analyse the effects of the inter-
vention.  
 
The whole group improved their walking speed during the study (p=0,024), but the improvement was 
similar (mean 6 %) in the intervention and control groups. There were no significant between-group 
differences for sit-to-stand performance.  
 
The physioacoustic treatment had no effects on the mobility of the elderly in this study. However, the 
heterogeneity of the participants may have affected the results. In future the effects of the physio-
acoustic method on mobility of the elderly should be investigated with larger sample size and more 
homogeneous group of participants.  
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1 JOHDANTO 
 
 
Ikääntymisen myötä monien elinten ja elinjärjestelmien rakenne ja toiminta heikkene-

vät vähitellen, ja elimistö altistuu aiempaa helpommin patologisille muutoksille ja sai-

rauksille. Näiden muutosten seurauksena liikkuminen ja arkielämän toiminnoista suo-

riutuminen voivat vaikeutua. Liikkumiskyvyllä tarkoitetaan muun muassa henkilön 

kykyä kävellä turvallisesti ja itsenäisesti. Liikkumiskykyä voidaan arvioida esimerkiksi 

objektiivisilla, alaraajojen toimintakykyä mittaavilla toimintatesteillä (Guralnik ym. 

1995), kuten aikana, joka henkilöltä kuluu tietyn matkan kävelyyn tai tiettyyn määrään 

tuolilta nousuja (Patel ym. 2006).  

 

Liikkumiskyvyn heikentymisen on havaittu lisäävän riskiä esimerkiksi toiminnanvaja-

usten kehittymiselle (Guralnik ym. 2000), laitokseen joutumiselle ja kuolemalle 

(Verghese ym. 2006). On siis tärkeää miettiä ja tutkia keinoja, joiden avulla liikkumis-

kyky voisi säilyä myös vanhuudessa, etenkin kun ikääntyvän väestön määrä kasvaa 

maailmanlaajuisesti (Patel ym. 2006). Tätä ajatusta tukevat monet kansalliset hank-

keet, kuten Sosiaali- ja terveysministeriön tuore kehittämisohjelma, jonka eräänä pai-

nopistealueena on vanhusten itsenäistä suoriutumista vähentävien toimintakyvyn 

ongelmien ehkäisy ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

(Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2008-2011). 

Myös Sosiaali- ja terveysministeriön Terveys 2015 –ohjelmaan sisältyy eräänä tavoit-

teena ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen ja sitä kautta heidän itsenäisen elä-

mänsä edellytysten tukeminen (Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 –

kansanterveysohjelmasta, 25). 

 

Ikääntyneiden liikkumiskyvyn heikentymisen on havaittu olevan yhteydessä vähäi-

seen fyysiseen aktiivisuuteen (esim. La Croix ym. 1993), ja liikkumiskyvyn kohenta-

miseksi onkin toteutettu erilaisia liikuntainterventioita. Ikäihmisten toimintakyvyn pa-

rantamisessa ja heidän itsenäisen selviytymisensä tukemisessa tarvitaan myös uusia 

toimintamalleja, kuten uuden teknologian mahdollisuuksien huomioimista (Sosiaali- ja 

terveyspolitiikan strategiat 2015, 2006, 10). Fysiokustinen hoitomenetelmä pohjautuu 

matalataajuiseen siniääneen (Lehikoinen 1998), ja sitä, kuten muita matalataajuiseen 

äänivärähtelyyn perustuvia menetelmiä, on käytetty erilaisten oireiden ja sairauksien 
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hoidossa erityisesti musiikkiterapiassa (Punkanen 2004). Esimerkiksi USA:n lääkin-

töhallitus (FDA) on hyväksynyt menetelmän hoitomenetelmäksi sillä perusteella, että 

sen on todettu vähentävän kipua, vilkastuttavan verenkiertoa ja rentouttavan lihaksia 

(Erkkilä ja Eerola 2001, 46). Luotettavaa tutkimustietoa hoitomenetelmän vaikutuksis-

ta on olemassa kuitenkin vähän (Punkanen 2004). Tämän pro gradu –tutkielman tar-

koituksena oli selvittää, onko fysioakustisessa tuolissa annetulla matalataajuisella 

ääniaaltohoidolla vaikutusta kävelynopeus- ja tuolilta nousu –testien avulla mitattuun 

liikkumiskykyyn ikääntyneillä. 

 

 

2 FYSIOAKUSTISESTA HOITOMENETELMÄSTÄ 

 
Ääni voidaan määritellä mekaaniseksi värähtelyksi, aaltoliikkeeksi, joka muodostaa 

paineenvaihteluita edetessään ilmassa tai muussa väliaineessa, minkä puolestaan 

korva aistii äänenä (Joutsenvirta 2005a). Samoin keho voi tuntea tämän värähtelynä 

(Wigram ym. 2002, 49). Ääniaaltojen värähtelyjen lukumäärää sekunnissa kuvaa ää-

nen värähtelytaajuuden mittayksikkö, hertsi (Hz) (Joutsenvirta 2005b). Ihminen pys-

tyy yleensä kuulemaan ääniä, joiden taajuus eli frekvenssi on 20-20 000 Hz (Jout-

senvirta 2005c). Tämän kuuloalueen yläpuolisia ääniä kutsutaan ultraääniksi ja ää-

niä, joita ihmiskorva ei pysty kuulemaan, infraääniksi (Joutsenvirta 2005d).  

 

Siniääni on ääntä, joka sisältää vain yhtä taajuutta (Joutsenvirta 2005d), ja se on kai-

kista yksinkertaisinta ja puhtainta ääntä (Wigram ym. 2002, 48). Ääntä on eri kulttuu-

reissa käytetty jo vanhastaan erilaisten fyysisten toiminnanvajauksien ja kipujen hoi-

dossa, ja myös matalataajuista siniääntä on käytetty jo tuhansia vuosia sitten. Kui-

tenkin vasta 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä alettiin kehittää varsinaisia ää-

neen perustuvia hoitomuotoja (Skille ja Wigram 2000.) 

 

Äänivärähtelyllä on havaittu vaikutuksia kehon toimintoihin, kuten verenpaineeseen, 

sykkeeseen ja hengitykseen, mikä on ollut pohjana äänivärähtelyä käyttäviin hoito-

menetelmiin (Boyd-Brewer ja McCaffrey 2004). Fysioakustista menetelmää ryhdyttiin 

kehittelemään Suomessa 1970-luvulla vammaisten lasten kuntoutuksessa, minkä 

jälkeen sen käyttö on laajentunut muun muassa työterveyshuoltoon, sairaaloihin, en-
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naltaehkäisevään terveydenhuoltoon, liikuntalääketieteeseen, valmennukseen, psy-

koterapiaan ja psykiatriseen hoitoon (Lehikoinen 1997). Menetelmä perustuu matala-

taajuiseen (27-113 Hz) siniääneen, jota tietokone tuottaa kaiuttimien välityksellä. 

Kaiuttimet on sijoitettu fysioakustiseen tuoliin siten, että ääni kulkeutuu niistä tuolissa 

istujan kehoon (Ahonen 1997, 121). Istuja kokee äänen värinänä kehossaan. Itse 

tuoli on ulkoisesti lepotuolin näköinen, jalkaosastaan pidennetty, ja sen selkänojaa ja 

jalkaosaa voidaan säätää eri asentoihin. Hoidon aikana tuolissa istuja voi kuunnella 

halutessaan esimerkiksi CD-soittimelta tulevaa musiikkia. (Lehikoinen 1998.) Yksit-

täinen hoitokerta kestää yleensä kaksikymmentä minuuttia (Lehikoinen 1997). 

 

Fysioakustisen menetelmän kehittäjän, Petri Lehikoisen (1997) mukaan menetel-

mässä hyödynnetään tietokoneen avulla äänen taajuus- ja kiertovaihtelua sekä ryt-

mistä taajuusvaihtelua eli pulsaatiota. Näistä taajuusvaihtelulla (scanning) tarkoite-

taan sitä, että matalataajuisen siniäänen taajuutta vaihdellaan 27-113 Hz välillä. Tä-

mä mahdollistaa sen, että eri lihaksia ja kehon osia hoidetaan niille optimaalisella 

taajuudella, joka vaihtelee eri kehon osien kohdalla. Kiertovaihtelun (direction) avulla 

siniääni saadaan liikkumaan kehon alemmista osista ylöspäin tai päinvastoin. Rytmi-

sessä taajuusvaihtelussa (pulsation) siniääneen taajuus puolestaan nousee ja laskee 

jaksoittain ennaltasäädetyn rytmin mukaisesti. Tämän avulla vältetään lihasten puu-

tuminen ja jännittyminen hoidon aikana.   

 

Fysioakustisen menetelmän on havaittu olevan turvallinen hoitomuoto. Siinä äänivä-

rähtely on kontrolloitua, toisin kuin esimerkiksi ajoneuvoista ja raskaista koneista vä-

littyvä värähtely, jolle ihminen saattaa altistua päivittäisessä elämässään. Jos mieti-

tään fysioakustisen menetelmän mahdollisia sivu- tai haittavaikutuksia, niin havainto-

ja on tehty lievästä väsymyksestä sekä huimauksen tai pahoinvoinnin tunteesta en-

simmäisten hoitokertojen aikana tai niiden jälkeen. Oireet häviävät yleensä muuta-

man kerran jälkeen, ja niitä voi vähentää miedontamalla ohjelmaa tai säätämällä tuo-

lia pystympään asentoon. Fysioakustista hoitoa ei kuitenkaan suositella esimerkiksi 

raskaana oleville tai henkilöille, joilla on verenvuotoja, äkillisiä tulehduksia tai vakavia 

sydänsairauksia. (Lehikoinen 1998.) 

 

Fysioakustisen menetelmän lisäksi on olemassa myös muita matalataajuiseen ääni-

värähtelyyn perustuvia hoitomenetelmiä, kuten vibroakustinen menetelmä. Itse asi-



 4

assa kansainvälisessä kirjallisuudessa Petri Lehikoisen kehittämä fysioakustinen 

menetelmä on nähty myös vibroakustisen menetelmän synonyyminä. Lehikoisen li-

säksi vibroakustisen menetelmän kehittäjiä Euroopassa ovat Olav Skille, joka on ke-

hittänyt menetelmää Norjassa sekä Tony Wigram, joka on kehittänyt menetelmää 

Tanskassa ja Englannissa. (Wigram ym. 2002, 139.) Ajallisesti Olav Skille alkoi kehit-

tää vibroakustista menetelmää 1980-luvulla, ja kuten fysioakustisen menetelmän 

kohdalla Suomessa, myös siinä kehittely alkoi vaikeavammaisten lasten musiikkite-

rapiassa (Wigram 2005). Lapset lepäsivät säkkituoleissa, joiden alla oli suuria kaiut-

timia, joista tuli musiikkia, jonka värähtelyn lapset tunsivat. Tällä oli rentouttavia, li-

hasspasmeja vähentäviä vaikutuksia lapsiin. Kokeilujen perusteella Skille havaitsi 

rentouttavaan musiikkiin yhdistetyn, matalataajuisen 30-120 Hz:n siniäänen soveltu-

van parhaiten terapeuttisiin tarkoituksiin. (Wigram 1997a.)  

 

Nykyään vibroakustisessa menetelmässä henkilö asettuu tuolille, patjalle tai sängylle, 

jonka sisään on asennettu kaiuttimia, joiden kautta kulkeutuvan äänen henkilö tuntee 

värähtelynä kehossaan (Wigram 1997a). Vibroakustisella menetelmällä on paljon 

yhtäläisyyksiä fysioakustisen menetelmän kanssa. Olennaisimpina eroina ovat muun 

muassa hieman toisistaan poikkeavat äänen taajuudet sekä se, että fysioakustisessa 

menetelmässä siniääntä voidaan käyttää ilman musiikkia tai sen kanssa, kun taas 

vibroakustisessa menetelmässä siniäänen lisäksi käytetään terapeuttisiin tarkoituk-

siin soveltuvaa musiikkia (Skille ja Wigram 2000, Punkanen 2004). Vibroakustisessa 

hoidossa saatetaan myös käyttää ainoastaan yhtä siniäänen taajuutta (esim. Wigram  

1997b), kun taas fysioakustisessa menetelmässä siniäänen taajuus vaihtelee hoidon 

aikana, kuten jo edellä ilmeni.  

 

 

3 IKÄÄNTYMINEN JA LIIKKUMISKYKY  
 

3.1 Ikääntymisen vaikutukset kävelynopeuteen 
 
 

Käveleminen on erittäin monimutkainen, opittu tapahtuma, jossa erilaiset toiminnat 

kehon eri alueilla toistuvat syklisinä liikkeiden sarjoina (Ahonen 1998). Kävely on 
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eräs ihmisen yleisimpiä (Prince ym. 1997) ja automaattisimpia (Smidt 1990) liikkeitä. 

Kävelynopeuden mittaaminen on menetelmä, jota usein käytetään kuvaamaan käve-

lyä (Paltamaa ja Bärlund 2001), ja sen on todettu olevan reliaabeli menetelmä sel-

laisten henkilöiden kohdalla, joilla ei ole kävelyyn vaikuttavia vammoja (Steffen ym. 

2002). Kävelynopeuden mittaamisen on havaittu soveltuvan hyvin ikääntyneiden ala-

raajojen toimintakyvyn arviointiin (Aniansson ym. 1980). Esimerkiksi Potter ym. 

(1995) havaitsivat kävelynopeuden toimivan käyttökelpoisena mittarina arvioitaessa 

ikääntyneiden, geriatristen potilaiden itsenäistä selviytymistä ADL-toiminnoista. Ky-

seinen tutkimusryhmä havaitsi, että kävelynopeuden ollessa alle 0,25 m/s avuntar-

peen todennäköisyys yhdessä tai useammassa ADL-toiminnossa kasvoi merkitse-

västi, kun taas kävelynopeudella 0,35-0,55 m/s kävelevillä oli suurempi todennäköi-

syys selviytyä itsenäisesti kaikista ADL-toiminnoista. Kävelynopeustestistä heikoiten 

suoriutuneilla ikääntyneillä on havaittu myös lisääntynyt riski tulevaisuudessa esi-

merkiksi ADL-toimintoihin (Guralnik ym. 1995, Shinkai ym. 2000) ja liikkumiseen (Gu-

ralnik ym. 1995) liittyviin toiminnanvajauksiin, kaatumisiin (Montero-Odasso ym. 

2005), pitkä- ja lyhytaikaiseen laitoshoitoon (Laukkanen ym. 2000, Montero-Odasso 

ym. 2005) ja kuolemaan (Shinkai ym. 2000, Markides ym. 2001, Rolland ym. 2006). 

 

Käytännössä kävelynopeuden mittaaminen on helppo ja vähän aikaa vievä menetel-

mä (Guralnik ym. 2000) Testin käytännön toteutus ei myöskään vaadi kalliita välinei-

tä, ja se voidaan toteuttaa erilaisissa ympäristöissä (VanSwearingen ja Brach 2001). 

Kävelynopeutta voidaan mitata eri tavoin, esimerkiksi käyttämällä pitkälle kehitettyjä, 

liikeanalyysiin tai kiihtyvyyteen pohjautuvia menetelmiä tai yksinkertaisempia mene-

telmiä, jolloin mitataan aika, joka kuluu lyhyen matkan kävelyyn tai matka, joka kävel-

lään tietyssä ajassa(Tiedemann ym. 2005). Lopopolon ym. meta-analyysitutkimuksen 

(2006) perusteella ikääntyneiden kävelynopeutta on mitattu esimerkiksi tavanomai-

sena ja nopeana kävelynopeutena. Tavanomaisella kävelynopeudella tarkoitetaan 

henkilön itse valitsemaa, mukavalta tuntuvaa tai normaalia kävelynopeutta. Nopealla 

kävelynopeudella puolestaan tarkoitetaan normaalia nopeampaa tai mahdollisimman 

nopeaa, maksimaalista kävelynopeutta, kuitenkin turvallisuus huomioiden. Sekä 

normaalin että maksimaalisen kävelynopeuden on havaittu olevan hyviä ikääntynei-

den liikkumiskyvyn indikaattoreita (Rantanen ym. 1998).  
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Tässä työssä on käytetty esimerkkeinä tutkimuksia, joissa kävelynopeus tai kävelyyn 

kulunut aika on mitattu suhteellisen lyhyiden matkojen perusteella, koska työn varsi-

naisena analysoitavana aineistona ovat kymmenen metrin matkalta tehdyn kävely-

nopeustestin tulokset. Pidempien matkojen, kuten 400 metrin kävelytestit mittaavat 

pikemminkin kestävyyttä ja aerobista kapasiteettia kuin kävelynopeutta (Tiainen 

2006, 20). 

 

Verrattaessa eri-ikäisten kävelynopeuksia poikkileikkaustutkimusten perusteella, voi-

daan havaita, että vanhemmissa ikäryhmissä kävellään nuoria hitaammin (Öberg  

ym. 1993, Bohannon 1997, Lopopolo ym. 2006). Esimerkiksi Lauretanin ym. tutki-

muksessa (2003) havaittiin neljän metrin matkalta mitatun tavanomaisen kävelyno-

peuden hidastuvan iän myötä 20-102 –vuotiailla miehillä ja naisilla (Kuvio 1). Erot 

terveiden eri-ikäisten välillä normaalissa ja maksimikävelynopeudessa on havaittu 

tilastollisesti merkitseviksi (Öberg ym. 1993). Poikkileikkausaineistojen perusteella 

miesten on havaittu kävelevän naisia nopeammin (Aniansson ym. 1980, Öberg ym. 

1993, Guralnik ym. 1994, Bohannon 1997 ).  

 

  

 

 

Kuvio 1. Tavanomainen kävelynopeus (m/s) 20-102 –vuotiailla miehillä (1.kuvaaja) ja naisilla 
(2.kuvaaja) (Lauretani ym. 2003). 
 

 

Kykyä kävellä voidaan pitää tärkeänä toimintona itsenäisen ja aktiivisen elämän kan-

nalta (Aniansson ym. 1980). Esimerkiksi liikenteessä, erityisesti kadunylitystilanteis-

sa, edellytetään kykyä kävellä nopeasti (Rantanen ja Sakari-Rantala 2003). Kävely-

nopeudella 1,2 m/s jalankulkija ehtii ylittämään kadun ennen ajoneuvojen liikkeelle 
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lähtöä, vaikka hän lähtisikin tien ylitykseen, juuri kun vihreä valo sammuu, ja kävely-

nopeudella 0,8 m/s hän ehtii ylittämään kadun, mikäli lähtee liikkeelle heti vihreän 

valon syttyessä. Suomessa vuosina 2000-2001 tehdyssä Terveys 2000 –

tutkimuksessa havaittiin, että 55-64 –vuotiaista noin kaksi prosenttia ja 65-74 -

vuotiaista noin kuusi prosenttia käveli hitaammin kuin 0,8 m/s. Vanhemmissa ikäryh-

missä hitaasti astelevien määrä oli suurempi: 75-84-vuotiaista joka neljäs ja 85-

vuotta täyttäneistä kaksi kolmasosaa käveli alle 0,8 m/s eli ei olisi ehtinyt ajoissa ka-

dun yli (Koskinen ym. 2002.) 

 

Edellä olevat havainnot kävelynopeuden muutoksista iän myötä perustuvat eri-

ikäisten poikkileikkausaineistoihin. Kun tarkastellaan maksimaalista kävelynopeuden 

muutosta vanhuudessa jyväskyläläisen Ikivihreät-tutkimuksen pitkittäisaineiston avul-

la (Ranta 2004, 74-75), havaitaan sen hidastuvan tutkittaessa samoja ihmisiä. Miehil-

lä lähtötilanteen ja viisivuotismittausten välinen hidastuminen oli tilastollisesti melkein 

merkitsevää ja viiden ja kymmenen vuoden mittausten välinen hidastuminen merkit-

sevää. Naisilla kävelynopeuden hidastuminen oli tilastollisesti erittäin merkitsevää 

koko seuranta-ajan. Lisäksi miesten havaittiin kävelevän naisia nopeammin (Kuvio 

2). 

 

 

Kuvio 2. Miesten ja naisten maksimaalisen kävelynopeuden keskiarvoprofiilit 10-
vuotisseurannan aikana (Ranta 2004, 75). 
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Jos mietitään iän myötä ilmenevän kävelynopeuden hidastumisen taustatekijöitä, niin 

tutkimuksissa on havaittu esimerkiksi vanhenemiseen liittyvän alaraajojen lihasvoi-

man heikentymisen olevan eräs hidastumista selittävä tekijä (Buchner ym. 1996). 
Yleensäkin lihasten ominaisuuksissa tapahtuvien vanhenemismuutosten, kuten li-

hassäikeiden koon ja määrän pienenemisen ja motoristen yksikköjen johtumiskyvyn 

heikentymisen on havaittu hidastavan kävelynopeutta (Tiainen 2006, 22). Muita kä-

velynopeutta hidastavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi heikentynyt näkö ja näköken-

tän pieneneminen (Aniansson ym. 1980), alaraajoissa ilmenevä kipu (Tiainen 2006, 

22) tai eräät sairaudet, kuten diabetes, jossa henkilölle on kehittynyt lisäsairautena 

diabeettinen hermovaurio (Resnick ym. 2002). Ylipäätään liikkumiskykyä heikentää 

myös vähäinen liikkuminen (Runge ym. 2004 ). 

 

 

 

3.2 Ikääntymisen vaikutukset tuolilta nousuihin 
 
 

Henkilön itsenäinen selviytyminen omassa elinympäristössään edellyttää kävelyky-

vyn lisäksi myös kykyä nousta seisomaan erikorkuisilta tasoilta (Corrigan ja Bohan-

non 2001). Tuolilta nousu –testissä mitataan aika, joka tutkittavalta kuluu nousta tie-

tyn korkuiselta tuolilta istuma-asennosta seisoma-asentoon ja takaisin ennalta sovi-

tun määrän verran mahdollisimman nopeasti (Schlicht ym. 2001, Lan ym. 2003). Tes-

tin käytännön toteutus on suhteellisen helppoa; se ei esimerkiksi vaadi kalliita välinei-

tä, ja testi voidaan tehdä erilaisissa ympäristöissä (VanSwearingen ja Brach 2001). 

 

Kuten kävelynopeustesti, myös tuolilta nousu –testi on objektiivinen, alaraajojen toi-

mintakykyä (Guralnik ym. 1995) ja liikkumiskykyä (Patel ym. 2006) arvioiva, reliaabeli 

toimintatesti (Bohannon ym. 1995, Alexander ym. 2001, Corrigan ja Bohannon 2001). 

Testin validiutta tukee se, että se korreloi muiden yleisesti käytössä olevien, alaraajo-

jen toimintakykyä mittaavien menetelmien, kuten polven ojennusvoiman (Bohannon 

ym. 1995), ylipäätään alaraajojen lihasvoiman (Jones ym. 1999), sekä normaalin ja 

maksimaalisen kävelynopeuden kanssa (Bohannon ym. 1995). Tuoliltanousuajan 

avulla on kyetty paitsi kuvaamaan ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä arjen toi-

minnoista, myös ennakoimaan tulevaisuutta. Testistä heikoimmin suoriutuneilla on 
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havaittu suurempi riski esimerkiksi ADL-toimintoihin ja liikkumiseen liittyviin toimin-

nanvajauksiin (Guralnik ym. 1995), kaatumisiin (Nevitt ym. 1989) ja lonkkamurtumiin 

(Cummings ym. 1995). 

 

Kuten kävelynopeustestiin, myös tuolilta nousu –testiin kuluu iän myötä enemmän 

aikaa. Esimerkiksi verrattaessa poikkileikkausasetelmassa yli 80-vuotiaiden naisten 

testituloksia 65-69 -vuotiaiden naisten tuloksiin viiteen tuolilta nousuun kuluneen ajan 

suhteen, havaittiin ensiksimainittujen käyttävän testiin 18,8-36,8 % pidemmän ajan 

(Aoyagi ym. 2001). Myös Leena Pohjolan väitöskirjatutkimuksessa (2006, 74) havait-

tiin 85-95 –vuotiailla miehillä kuluvan enemmän aikaa viiteen tuolilta nousuun verrat-

tuna 75-84 –vuotiaisiin miehiin. Tarkasteltaessa testin tuloksia miesten ja naisten 

osalta erikseen, kuten Guralnikin ym. (1994) tutkimuksessa 71-79 –vuotiaiden ja yli 

80-vuotiaiden kohdalla, havaittiin nuorempien selviytyvän testistä nopeammin. Sa-

moin Jones tutkimusryhmineen (1999) havaitsi tuolilta nousu –testin tulosten huono-

nevan iän myötä 60-89 -vuotiailla henkilöillä ja erot kymmenvuotisikäryhmittäin olivat 

tilastollisesti merkitseviä. Kyseisessä tutkimuksessa mitattiin henkilön mahdollisim-

man nopeasti tekemät tuolilta nousut 30 sekunnin kuluessa. On myös havaintoja sii-

tä, että ikääntyneet miehet suoriutuvat tuolilta nousu -testistä naisia nopeammin, 

(Guralnik ym. 1994; Chandler ym. 1998), mutta kaikissa tutkimuksissa eroja suku-

puolten välillä ei ole havaittu (Lord ym. 2002).  

 

Kyky nousta tuolilta vaatii monipuolista hermo-lihas –järjestelmän toimintaa: dynaa-

mista tasapainoa, voimaa ja riittäviä alaraajojen liikelaajuuksia (Nevitt ym. 1989). 

Nämä vaikuttavat tuolilta nousu –testistä suoriutumiseen, ja myös esimerkiksi hyvän 

näkökyvyn, ja sen, ettei koe kipua, on havaittu parantavan kykyä nousta tuolista  

(Lord ym. 2002). On havaintoja siitä, että ikääntyneille normaalikorkuiselta tuolilta 

nouseminen voi olla hankalampaa kuin nuoremmille (Wheeler ym. 1985). Ikääntynei-

den on myös havaittu käyttävän nuorempia enemmän aikaa tuolilta seisomaan nou-

semiseen, minkä on arveltu johtuvan seisomaan nousun alkuvaiheen pidemmästä 

vartalon eteen koukistukseen käytetystä ajasta (Kerr ym. 1997). Ikääntyneiden kes-

ken on puolestaan havaintoja siitä, että heitä, jotka eivät kykene suorittamaan tuolilta 

nousu -testiä lainkaan, on enemmän vanhemmissa ikäryhmissä (Guralnik ym. 1994).  
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4 LIIKUNTAHARJOITTELUN VAIKUTUKSISTA IKÄÄNTY-
NEIDEN LIIKKUMISKYKYYN  
 
 

Lihasten toiminnalla on olennainen merkitys liikkumiskyvyn kannalta. Tutkittaessa 

ikääntyneiden polven ojennusvoiman yhteyttä tuoliltanousuaikaan, on niiden välillä 

havaittu heikko tai kohtalainen yhteys, eli mitä heikompi henkilön polven ojennusvoi-

ma on, sitä kauemmin häneltä kuluu aikaa tuolilta nousuihin. Tämä on antanut viittei-

tä siitä, että polven ojennusvoimaa lisäävä voimaharjoittelu voisi helpottaa nousemis-

ta ja myös ennaltaehkäistä siinä mahdollisesti iän myötä ilmeneviä ongelmia. (Corri-

gan ja Bohannon 2001.) Alaraajojen lihasvoiman yhteys kävelynopeuteen on puoles-

taan antanut viitteitä siitä, että myös kävelynopeuteen voitaisiin vaikuttaa alaraajojen 

lihasvoimaharjoittelulla (Bohannon ym. 1995).  

 

Lihasvoimaharjoittelun avulla on kyetty kohentamaan ikääntyneiden maksimikävely-

nopeutta, kuten esimerkiksi Sipilän ym. tutkimuksessa (1996), jossa ikääntyneiden 

naisten maksimikävelynopeus kohentui kolme kertaa viikossa tapahtuvalla korkeain-

tensiteettisellä ja progressiivisesti etenevällä voimaharjoittelulla (60-75 % henkilön 

yhden toiston maksimisuorituksesta) 18 viikon kuluessa. Harjoittelu tapahtui pääasi-

assa reisi- ja pohjelihaksia rasittavilla kuntosalilaitteilla, joilla tehtiin kolme-neljä 8-10 

toiston sarjaa. Kyseinen tutkimus oli mukana myös Lathamin ym. meta-

analyysitutkimuksessa (2004), jonka perusteella progressiivisen lihasvoimaharjoitte-

lun havaittiin parantavan ikääntyneiden kävelynopeutta. Meta-analyysi pohjautui 14 

tutkimukseen, joissa oli mukana yhteensä 798 henkilöä.  

 

Toisaalta esimerkkejä löytyy myös tutkimuksista, joissa alaraajojen lihasvoimaharjoit-

telulla ei ole ollut vaikutusta ikääntyneiden kävelynopeuteen, vaikka lihasvoima olisi-

kin parantunut. Esimerkiksi Westhoffin ym. tutkimuksessa (2000) hauraus-raihnaus –

oireyhtymästä (frailty) kärsivien ikääntyneiden kohdalla ei kymmenen viikon matalain-

tensiteettinen voimaharjoitteluinterventio parantanut heidän maksimaalista kävelyno-

peuttaan. Myöskään Brandonin ym. tutkimuksessa (2000) ei alaraajojen lihasvoima-

harjoituksilla (50-70 % yhden toiston maksimisuorituksesta) havaittu merkitseviä 

muutoksia tutkittavien maksimikävelynopeudessa 16 viikon kuluessa liikkumiskyvyl-

tään suhteellisen hyväkuntoisten ikäihmisten kohdalla. Niin ikään Buchner tutkimus-
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ryhmineen (1997) ei havainnut puolen vuoden kestoisen ylä- ja alaraajojen lihasvoi-

maharjoittelun kohentavan sellaisten ikäihmisten tavanomaista kävelynopeutta, joilla 

oli lähtötilanteessa havaittavissa lievä tai kohtalainen lihasvoiman tai tasapainon hei-

kentyminen.  

 

Ikääntyneiden maksimikävelynopeutta on kyetty parantamaan myös kestävyystyyp-

pisillä harjoituksilla. Esimerkiksi Sipilän ym. tutkimuksessa (1996) ikääntyneiden nais-

ten maksimaalinen kävelynopeus kohentui korkeaintensiteettisillä ja progressiivisilla 

kestävyysharjoituksilla 18 viikon kuluessa, toisin sanoen kävelyllä kahdesti viikossa 

ja step-aerobic –harjoituksilla kerran viikossa. Kuitenkaan kaikissa tutkimuksissa ei 

ole havaittu vastaavanlaisia vaikutuksia. Esimerkiksi Buchnerin ym. tutkimuksessa 

(1997) ei puolen vuoden kestoinen kestävyysharjoittelu kohentanut tavanomaista 

kävelynopeutta henkilöillä, joiden lihasvoima tai tasapaino oli lähtötilanteessa lievästi 

heikentynyt. Lopopolon ym. meta-analyysissä (2006) puolestaan havaittiin alaraajoi-

hin kohdistuvan terapeuttisen harjoittelun parantavan kotona asuvien ikäihmisten ta-

vanomaista kävelynopeutta. Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitettiin voimaharjoitte-

lua sekä aerobista ja siihen yhdistettyä muuta harjoittelua, kuten joustavuus-, tasa-

paino-, kävely-, rentoutus- tai Tai Chi –harjoittelua. Tavanomaisen kävelynopeuden 

osalta meta-analyysissä oli mukana 24 eri tutkimusta ja yhteensä 1302 tutkittavaa, ja 

korkeaintensiteettinen ja –annoksinen harjoittelu paransivat tutkittavien kävelynope-

utta merkitsevästi. Keskiverto- tai matalaintensiteettisellä harjoittelulla tai matala-

annoksisella harjoittelulla ei puolestaan havaittu vaikutuksia kävelynopeuteen. Meta-

analyysin perusteella edellä mainituilla harjoittelumuodoilla ei ollut vaikutuksia ikään-

tyneiden maksimaaliseen kävelynopeuteen.  

 

Alaraajojen lihasvoimaharjoittelun ja siihen yhdistettyjen toiminnallisten harjoitteiden 

myötä lisääntyneen lihasvoiman on havaittu parantavan paitsi ikääntyneiden tavan-

omaista kävelynopeutta, myös tuolilta nousuja 10 viikon harjoittelujakson myötä 

(Chandler ym. 1998). Tutkittavien toimintakyky oli heikentynyt siinä määrin, että hei-

dän voitiin sanoa kärsivän hauraus-raihnaus –oireyhtymästä. Harjoittelu tapahtui ko-

tona, ja se sisälsi kolme kertaa viikossa kuminauhavastuksilla tehtäviä lonkan loiton-

taja- ja ojentajalihasliikkeitä, polvien ja nilkkojen ojentaja- ja koukistajaliikkeitä, var-

paille nousuja, tuolilta ylösnousuja ja portaille nousuja. Kunkin liikkeen kohdalla teh-

tiin kaksi kymmenen toiston sarjaa nousujohteisesti, eli vastusta lisättiin harjoittelun 
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kuluessa, ja harjoittelu vaihteli intensiteetiltään kevyestä kohtalaiseen. Progressiivi-

sen lihasvoimaharjoittelun on havaittu kohentavan ikääntyneiden tuolilta nousu –

testin tuloksia myös Lathamin ym. meta-analyysitutkimuksessa (2004), jossa tarkas-

telun kohteena oli neljä eri tutkimusta ja yhteensä 185 henkilöä.  

 

Kahdentoista viikon kestoisella, lisäpainojen kanssa tehtävällä tuolilta- ja sängystä-

nousuharjoittelulla ei puolestaan havaittu tilastollisesti merkitsevää parannusta tuolil-

tanousuaikaan ikääntyneillä henkilöillä, joilla oli liikkumiseen liittyviä toiminnanvaja-

uksia (Alexander ym. 2001). Myöskään terveiden, itsenäisesti asuvien ikäihmisten 

kohdalla ei puolen vuoden yhdistetyllä voima- ja kestävyysharjoittelulla havaittu ta-

vanomaista kävelynopeutta kohentavaa vaikutusta, maksimaalisen hapenkulutuksen 

ja lihasvoiman paranemisesta huolimatta (Cress ym. 1999). Samansuuntaisia tulok-

sia niin ikään puolen vuoden kestoisella voima- ja kestävyysharjoittelulla saatiin myös 

sellaisten ikääntyneiden kohdalla, joilla oli lähtötilanteessa havaittavissa lievä tai koh-

talainen lihasvoiman tai tasapainon heikentyminen (Buchner ym. 1997). 

 

Edellä olevat esimerkit kuvaavat liikuntaharjoittelun vaikuttavan suotuisasti ikäänty-

neiden kävelynopeuteen ja tuolilta nousuihin. Kaikissa tutkimuksissa ei ole kuiten-

kaan havaittu tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia, ja joskus myös esimerkiksi väsy-

mys tai mielenkiinnon puute voi olla esteenä ikääntyneiden intensiiviselle, fyysiselle 

liikuntaharjoittelulle (Bautmans ym. 2005). Tämän vuoksi on tärkeää tutkia myös 

vaihtoehtoisten harjoittelu- ja hoitomuotojen vaikutuksia ikääntyneiden fyysiseen toi-

mintakykyyn.   

 

 

5 MATALATAAJUISEN ÄÄNIVÄRÄHTELYHOIDON JA ME-
KAANISEN VIBRAATIOHARJOITTELUN VAIKUTUKSISTA 
 

 

Selvää tutkimuksellista näyttöä matalataajuisen äänivärähtelyhoidon vaikutuksista on 

vielä vähän etenkin Suomessa tehdyn fysioakustisen tutkimuksen osalta. Vibroakus-

tisen menetelmän vaikutuksista on kertynyt tietoa useiden vuosien ajalta ja sitä on 

otettu laajalti käyttöön hoitomenetelmänä, mutta myös sen osalta varsinaista tutki-
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muksellista näyttöä on kertynyt suhteellisen vähän (Wigram ym. 2002, 140). Tässä 

työssä tarkastellaan tutkimuksia, joissa on käytetty fysioakustista menetelmää tai 

muita matalataajuiseen äänivärähtelyyn pohjautuvia menetelmiä aikuisilla tutkittavilla. 

 

Fysioakustista ja muita matalataajuiseen äänivärähtelyyn pohjautuvia hoitomuotoja 

on käytetty muun muassa kivun, lihasperäisten ongelmien, erilaisten fyysisten vaivo-

jen sekä psyykkisten häiriöiden hoidossa. Fysioterapiaan yhdistetyn fysioakustisen 

hoidon havaittiin esimerkiksi alentavan kipua ikääntyvillä, yli 55-vuotiailla henkilöillä, 

joille oli tehty polven keinonivelleikkaus, kun vertailuryhmänä olivat pelkkää fysiote-

rapiaa saaneet henkilöt (Burke ja Thomas 1997). Myös gynekologisten potilaiden 

kokema kipu leikkauksen jälkeen väheni enemmän heillä, jotka saivat fysioakustista 

hoitoa, kun vertailuryhmänä oli hoitoa saamaton ryhmä (Burke 1997). Viitteitä on 

myös siitä, että fysioakustinen hoito vähentää sydänkirurgisten potilaiden leikkausten 

jälkeen tarvitsemia kipulääkkeitä (Butler ja Butler 1997), ja vibroakustisen hoidon on 

puolestaan havaittu vähentävän fibromyalgiaan liittyvää kipua (Skille 1997), tosin mo-

lemmissa tutkimuksissa ilman vertailua kontrolliryhmään.  

 

Vibroakustista menetelmää on käytetty myös lihasperäisten ongelmien hoidossa. 

Wigramin tutkimuksessa (1997b) menetelmää käytettiin CP-vammaisten aikuisten 

kohdalla. Tutkimuksessa rauhoittavaan musiikkiin yhdistetyn vibroakustisen hoidon 

havaittiin vähentävän tutkittavien spastisuutta ja parantavan liikeratoja pelkkää rau-

hoittavaa musiikkia paremmin, ja tämä ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Wig-

ramin toisessa tutkimuksessa (1997d) niin ikään vaikeavammaisten aikuisten kohdal-

la tutkittiin, voisiko musiikkiin yhdistetty vibroakustinen hoito parantaa tutkittavien lii-

keratoja musiikkiin yhdistettyä fysioterapiaa paremmin, mutta tällaisia vaikutuksia ei 

kuitenkaan havaittu. Fysioterapiaan yhdistetyn fysioakustisen hoidon sen sijaan ha-

vaittiin parantavan polvinivelen liikelaajuutta yli 55-vuotiailla henkilöillä, joille oli tehty 

polven keinonivelleikkaus, verrattuna pelkkää fysioterapiaa saaneeseen kontrolliryh-

mään (Burke ja Thomas 1997). Fysioakustisen hoidon vaikutuksia on tutkittu myös 

ikääntyneiden maksimaaliseen isometriseen lihasvoimaan ja seisomatasapainoon 

satunnaistetussa, kontrolloidussa interventiotutkimuksessa, mutta vaikutuksia ei ha-

vaittu (Hietikko ja Katajapuu-Riikonen 2007). 
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Tutkimusta on myös tehty fysioakustisen hoidon vaikutuksista verenpaineeseen ja 

sydämen sykkeeseen. Erkkilän ja Eerolan peliriippuvaisille suunnatussa tutkimuk-

sessa (2001, 72-85) tutkittavien systolinen verenpaine ja pulssi laskivat tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi tuoli-istunnon alun ja lopun välillä, ja diastolinen verenpaine 

melkein merkitsevästi. Kummankin verenpaineen osalta arvot laskivat tilastollisesti 

merkitsevästi tutkimuksen kuluessa. Toisaalta varsinaisen hoidon vaikutusten arvioin-

tia vaikeuttaa se, että mukana ei ollut kontrolliryhmää. Esimerkkinä vibroakustisen 

hoidon vaikutuksista verenpaineeseen ja sydämen sykkeeseen on Wigramin tutki-

mus (1997b), jossa verrattiin, onko vibroakustiseen hoitoon yhdistetyllä rauhoittavalla 

musiikilla erilainen vaikutus CP-vammaisten aikuisten verenpaineeseen ja sykkee-

seen kuin pelkällä rauhoittavalla musiikilla. Tilastollisesti merkitseviä eroja näiden 

ryhmien välillä ei ollut havaittavissa. Myöskään Wigramin toisessa tutkimuksessa 

(1997c) sairaalan työntekijöiden kohdalla ei vibroakustisella hoidolla havaittu olevan 

vaikutusta tutkittavien verenpaineeseen tai sydämen sykkeeseen. Vertailtavina ryh-

minä olivat rauhoittavaan musiikkiin yhdistettyä hoitoa saavat, pelkkää musiikkia 

kuuntelevat ja kontrolliryhmä, joka ei saanut hoitoa tai kuunnellut musiikkia, mutta 

joka lepäsi vastaavan ajan samalla sängyllä kuin kaksi muuta ryhmää.   

 

Erkkilän ja Eerolan tutkimuksessa (2001, 72-85), jossa fysioakustista menetelmää 

käytettiin peliriippuvaisten kuntoutuksessa, havaittiin, että fysioakustisen hoidon myö-

tä tutkittavien itsensä arvioima ahdistuneisuus, masentuneisuus, psyykkinen ja fyysi-

nen rasittuneisuus sekä kivuliaisuus vähenivät tilastollisesti erittäin merkitsevästi yk-

sittäisen hoitokerran aikana. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana psyykkinen 

rasittuneisuus, masentuneisuus ja ahdistuneisuus puolestaan vähenivät tilastollisesti 

merkitsevästi. Tämän jälkeen merkitseviä muutoksia ei enää ollut havaittavissa, mikä 

kyseisen tutkimuksen tekijöiden mukaan saattoi johtua siitä, että saavutettiin taso, 

jonka jälkeen laskua ei enää voinut tapahtua. Varsinaisen fysioakustisen hoidon vai-

kutusten arviointia vaikeuttaa kuitenkin se, että tutkimuksessa ei ollut mukana kont-

rolliryhmää.  

 

Viitteitä fysioakustisen hoidon levottomuutta ja masentuneisuutta vähentävistä vaiku-

tuksista on havaittu myös sydänkirurgisilla potilailla leikkausten jälkeen, tosin ilman 

kontrolliryhmää (Butler ja Butler 1997). Masentuneisuuden osalta fysioakustisella 

hoidolla ei ole kuitenkaan kaikissa tutkimuksissa saatu edellämainitun kaltaisia tulok-
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sia, kuten esimerkiksi Burken tutkimuksessa (1997), jossa fysioakustinen hoito ei vä-

hentänyt gynekologisten potilaiden kokemaa masentuneisuutta leikkauksen jälkeen.  

 

Wigramin tutkimuksessa (1997c) sairaalan työntekijöiden kohdalla havaittiin vibro-

akustisen hoidon vaikuttavan vireystilaan ja jännittyneisyyteen. Vertailuryhminä olivat 

rauhoittavaan musiikkiin yhdistettyä vibroakustista hoitoa saava ryhmä, rauhoittavaa 

musiikkia kuuntelevien ryhmä ja kontrolliryhmä. Tutkimuksen perusteella vibroakusti-

nen hoito alensi merkitsevästi tutkittavien vireystilaa ja jännittyneisyyttä. Vibroakusti-

sen menetelmän on myös kuvattu vähentävän sairaalapotilaiden jännittyneisyyttä, 

väsymystä, kipua, päänsärkyä, masennusta ja pahoinvointia, tosin tulokset saatiin 

ilman vertailua kontrolliryhmään, mikä vaikeuttaa varsinaisen hoidon vaikutusten ar-

vioimista (Patrick 1999).  

 

Viitteitä fysioakustisen hoidon mahdollisista välillisistä vaikutuksista liikkumiskykyyn 

tuo edellä mainittu tutkimus, jossa hoidon havaittiin parantavan polvinivelen liikelaa-

juutta (Burke ja Thomas 1997), sillä normaali käveleminen vaatii muun muassa nivel-

ten häiriötöntä toimintaa (Pohjola 2006, 53). Vibroakustisella hoidolla on havaittu 

suotuisia vaikutuksia päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen Parkinsonin tautia 

sairastavilla henkilöillä (San Vincente ym. 1997). Toisin sanoen hoidon myötä koe-

ryhmäläisten kyky mennä vuoteeseen, sijata vuoteensa ja pilkkoa ruokaa paranivat 

kontrolliryhmään verrattuna. On mahdollista, että samalla kohentumista tapahtui 

myös liikkumiskyvyn osalta, sillä kuten jo edellä ilmeni, päivittäisistä toiminnoista sel-

viytymisen ja kävelynopeuden välillä on havaittu yhteys. Eräässä musiikkiterapiajul-

kaisussa puolestaan esiteltiin kanadalaistutkimus, jossa oli saatu tuloksia fysioakusti-

sen hoidon vaikutuksista Parkinsonin taudin motorisiin oireisiin (Almeida ja King 

2007). Kyseisessä tutkimuksessa ilmeni, että fysioakustisella hoidolla oli askelpituut-

ta kohentavia vaikutuksia, sen lisäksi että hoito vähensi tutkittavien kehon vapinaa ja 

jäykkyyttä. Tämän voisi ajatella parantavan myös kävelynopeutta, sillä askelpituuden 

on havaittu korreloivan erittäin merkitsevästi kävelynopeuden kanssa (Lord ym. 

1996). Tutkimuksen luotettavuutta heikentää kuitenkin se, että kyseessä ei ole tie-

teellinen julkaisu.  

 

Huolimatta edellä mainituista, fysioakustisen ja vibroakustisen hoidon mahdollisista 

välillisistä vaikutuksista ikääntyneiden liikkumiskykyyn, ei varsinaista tieteellistä näyt-
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töä asiasta vielä ole. Sen sijaan koko kehoon kohdistetun mekaanisen vibraatiohar-

joittelun, yhdistettynä lihasvoima-, tasapaino- ja kävelyharjoitteisiin, on havaittu ko-

hentavan vähän liikkuvien ikäihmisten kävelykykyä (Kawanabe ym. 2007). Kyseises-

sä tutkimuksessa vertailuryhmä ei osallistunut vibraatioharjoitteluun, mutta suoritti 

muutoin samat liikuntaharjoitteet. Kävelykyvyn mittaamisessa käytettiin aikaa, joka 

kului kymmenen metrin matkan kävelyyn, askelpituutta ja mahdollisimman kauan yh-

dellä jalalla seisomiseen kulunutta aikaa. Vibraatioharjoitteluryhmä muodostettiin kui-

tenkin siihen vapaaehtoisesti haluavista henkilöistä, millä on saattanut olla vaikutusta 

esimerkiksi ryhmän motivaatioon parantaa kävelykykyään ja sitä kautta myös tulok-

siin.  

 

Satunnaistetuissa, kontrolloiduissa tutkimuksissa vibraatioharjoittelun on havaittu pa-

rantavan myös liikkumiskykyä kuvaavan TUG-testin (timed up-and-go) suoritusta 

vanhainkotiasukkailla sekä yhdessä perinteisten fysioterapiaharjoitteiden (Bruyere 

ym. 2005) kanssa että ilman niitä (Bautmans ym. 2005). Koko kehoon kohdistuvalla 

mekaanisella vibraatioharjoittelulla on lisäksi havaittu suuntaa antavia tuloksia hyvä-

kuntoisten, ongelmitta liikkuvien ikääntyneiden tuolilta nousu -testin tulosten parane-

misen suhteen (Runge ym. 2000). Kyseisessä tutkimuksessa koeryhmän saamat 

tulokset kohenivat 18 % tutkimuksen kuluessa, kun taas kontrolliryhmän tuloksissa ei 

ollut havaittavissa muutosta. Varsinaisia tilastollisia testejä ryhmien välisten tulosten 

havainnollistamiseksi ei kuitenkaan raportoitu, mikä heikentää tulosten luotettavuutta. 

 

On kuitenkin myös tutkimuksia, joissa vibraatioharjoittelulla ei ole havaittu ikäänty-

neiden alaraajojen toimintakykyä parantavia vaikutuksia. Esimerkiksi Reesin ym. tut-

kimuksessa (2007) vertailtavina ryhminä olivat vibraatioharjoittelu- ja liikuntaharjoitte-

luryhmä sekä kontrolliryhmä. Sekä vibraatio- että liikuntaharjoitteluryhmäläiset tekivät 

samoja staattisia ja dynaamisia, alaraajoihin kohdistuvia liikuntaharjoitteita, mutta 

ensiksi mainitut tekivät niitä vibraatioharjoittelulaiteella. Molemmat ryhmät paransivat 

tuloksiaan tuolilta nousu – ja TUG-testeissä sekä maksimikävelynopeudessa verrat-

tuna kontrolliryhmään, mutta pelkällä vibraatioharjoittelulla ei näitä vaikutuksia havait-

tu.  

 

Koko kehoon kohdistuvassa vibraatioharjoittelussa henkilö harjoittelee mekaanista 

värähtelyä tuottavalla alustalla, joka värähtelee tietyllä taajuudella ja amplitudilla. 
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Alustasta värähtely siirtyy kehoon stimuloiden kehon eri osia, kuten hermo-lihas –

järjestelmää, ja aktivoiden selkäytimessä tapahtuvien refleksien kautta alaraajojen 

lihaksia. (Rees ym. 2007.) Vibraatioharjoittelu on suhteellisen uusi harjoittelumuoto, 

ja se voidaan toteuttaa paitsi yhdistämällä harjoitteluun liikuntaharjoittelua, myös toi-

sistaan poikkeavilla laitteilla. Mekaanista värähtelyä tuottava harjoittelulaite voi esi-

merkiksi kallistua keinulaudan tavoin vuoroin oikealle ja vasemmalle, jolloin keinuva 

liike saa aikaan alaraajojen ojentajalihasten pidentymistä ja alustasta kehoon siirtyvä 

värähtely nopeita lihassupistuksia. (Runge ym. 2000, Bruyere ym. 2005, Kawanabe 

ym. 2007). Värähtelevä alusta voi myös pysyä vaakatasossa, liikkuen ylös ja alas 

(Bautmans ym. 2005). Myös laitteen alustan tuottaman värähtelyn taajuudet ja ampli-

tudit eroavat eri tutkimuksissa, esimerkiksi edellä mainituissa tutkimuksissa taajuus 

vaihteli 10 -  40 Hz välillä ja amplitudi 2 – 14 mm välillä.  

 

Vibraatioharjoittelun suotuisien vaikutusten arvellaan johtuvan ainakin osittain väräh-

telyn vaikutuksista lihaksiin (Bruyere ym. 2005). Harjoittelun myötä myös hormoni-

toiminta, esimerkiksi testosteronin eritys vilkastuu, mikä yhdessä em. hermo-lihas –

järjestelmään kohdistuvien vaikutusten kanssa lisää lihasten voimantuottokykyä 

(Cardinale ja Bosco 2003). Lisäksi värähtely vaikuttaa sydän- ja verisuonijärjestel-

mään, parantaen esimerkiksi kaasujen ja aineiden vaihtoa veren ja lihassolujen välil-

lä, minkä arvellaan olevan eräs syy vibraatioharjoittelun myönteisiin vaikutuksiin 

(Mester ym. 2006).  

 
 

 

6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS  
 
Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko fysioakustisessa tuo-

lissa annetulla matalataajuisella ääniaaltohoidolla vaikutusta ikääntyneiden liikkumis-

kykyyn, jota mitattiin kävelynopeus- ja tuolilta nousu –testien avulla. 
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7 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

7.1 Tutkimukseen osallistujat ja tutkimuksen toteutus  
 
 

Tässä pro gradu –työssä käytettävä aineisto saatiin Jyväskylän yliopiston terveystie-

teiden laitoksella vuonna 2006 järjestetystä tutkimushankkeesta, jonka  tarkoituksena 

oli arvioida fysioakustisessa tuolissa annettavan matalataajuisen ääniaaltohoidon 

vaikutuksia luuhun iäkkäillä henkilöillä. Hanke oli osa laajempaa tutkimusprojektia, 

jonka päämääränä oli kehittää ja parantaa osteoporoosin diagnostiikkaa ja hoitoa. 

Luiden ominaisuuksien lisäksi mitattiin myös muun muassa ikääntyneiden toiminta-

kykyä, tasapainoa ja lihasvoimaa.  

 

Tutkimukselle saatiin puoltavat lausunnot Jyväskylän yliopiston eettiseltä toimikun-

nalta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta. Tutkimukseen osal-

listujilta pyydettiin tutkimuksen alussa kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumi-

seen. Lisäksi tutkittavilta pyydettiin kirjallinen suostumus heidän terveyskeskuksesta 

löytyvien potilasasiakirjatietojensa käyttöön (viimeisimmän vuoden ajalta), jotta saa-

taisiin terveydentilaa koskevia tietoja, sekä kirjallinen suostumus DNA-näytteiden ot-

tamiseen verestä. Kaikkia tutkittavien tietoja, joita tutkimuksen kuluessa saatiin, käsi-

teltiin luottamuksellisesti, ja tutkijat olivat vaitiolovelvollisia. 

 

Tutkimukseen osallistujat saatiin kahden jyväskyläläisen palvelutalon asukkaiden 

joukosta tai paikan lähellä asuvista henkilöistä. Tutkimukseen osallistui 49 henkilöä, 

iältään 62-93 –vuotiaita. Heistä 27 henkilöä asui toisessa palvelutalossa tai sen lähel-

lä, 17 henkilöä toisessa palvelutalossa tai sen lähellä sekä viisi henkilöä itsenäisesti 

omassa kodissaan muualla päin Jyväskylää. Osallistujista miehiä oli 14 ja naisia 35.  

Tutkimukseen osallistumisen poissulkukriteereinä olivat se, että henkilö oli alle 60-

vuotias tai että hänen henkinen tilansa oli sellainen, ettei hän kyennyt itsenäisesti 

päättämään tutkimukseen osallistumisestaan. Tutkimukseen ei otettu myöskään mu-

kaan henkilöitä, joilla oli etenevä, vakava sairaus, joka voi vaikuttaa tuloksiin tai aihe-

uttaa henkilölle lisäriskiä, esimerkiksi vaikea-asteinen sydänsairaus (NYHA III-IV, 

CCS III-IV), korkea verenpaine (systolinen  > 180 mmHg, diastolinen > 105 mmHg) 

tai akuutissa vaiheessa olevat muut vakavat sairaudet tai infektiot. Lisäksi poissulku-
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kriteerinä oli se, että henkilöllä oli tiettyjä vammojen jälkitiloja, kuten kallo- tai aivo-

vamman jälkitila, johon liittyi motorinen häiriö tai sellainen nivel- tai rankavamma, joka 

esti osallistumisen tutkimuksessa tehtäviin mittauksiin. Henkilön tuli myös kyetä sei-

somaan itsenäisesti. Lisäksi henkilöt, joilla oli sydämentahdistin, siirtyivät kontrolli-

ryhmään, koska fysioakustinen hoito ei heille sovellu. 

   

Tutkimuksen alussa tutkittaville tehtiin haastattelu, jossa kartoitettiin muun muassa 

henkilötietoja, palvelujen käyttöä, terveystietoja, selviytymistä päivittäisistä toimin-

noista, ja elämäntapaan liittyviä asioita, kuten esimerkiksi liikkumistottumuksia (Liite 

1). Lisäksi osallistujille tehtiin lyhyt muistitesti (MMSE). Terveyskeskuksen potilasre-

kisteritietojen avulla varmistettiin se, ettei tutkittavilla ollut vasta-aiheita tutkimukseen 

osallistumiselle, ja että he täyttivät tutkimuksen sisäänottokriteerit. Kolmen tutkittavan 

pisteet MMSE-testissä olivat alle 21/30 eli alittivat muistihäiriön rajan. Heidän kohdal-

laan varmistettiin omaisilta se, ettei estettä osallistumiselle ole. Alkukyselyn jälkeen 

tutkittavat osallistuivat mittauksiin Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen 

liikuntalaboratoriossa. Siellä tutkittaville tehtiin muun muassa tämän työn kiinnostuk-

sen kohteena olevat kymmenen metrin kävelytesti ja tuolilta nousu –testi. 

 

Alkumittausten jälkeen koko tutkimusjoukko satunnaistettiin koeryhmään ja kontrolli-

ryhmään sukupuolen, iän, itse raportoidun liikkumiskyvyn sekä tutkittavan käyttämän, 

luuhun vaikuttavan lääkityksen mukaan lohkotuissa ryhmissä. Luuhun vaikuttavia 

lääkkeitä olivat esimerkiksi tabletteina tai injektioina käytetty kortisoni, jota tutkittava 

käytti tai oli käyttänyt säännöllisesti yli viiden vuoden ajan, useita vuosia jatkunut 

hormonikorvaushoito ja muu luuta vahvistava lääkitys, jota tutkittava käytti tai oli käyt-

tänyt useiden vuosien ajan, esimerkiksi bifosfonaatit tai teriparatidi. Lohkominen tar-

koitti käytännössä sitä, että tutkittavien joukko jaettiin ensin sukupuolen mukaan kah-

teen ryhmään, iän mukaan kahteen ryhmään, samoin liikkumiskyvyn ja lääkityksen 

suhteen kahteen ryhmään. Näissä pienissä alaryhmissä tehtiin satunnaistaminen 

koe- tai kontrolliryhmiin. Ryhmistä saatiin siten näiden keskeisten muuttujien osalta 

suhteellisen samanlaiset, jolloin myös niiden vertailtavuus oli parempi.  

 

Ajallisesti interventio toteutettiin aikavälillä 20.2. -11.8.2006 (24 viikkoa). Tutkittavia 

oli enemmän koeryhmässä, koska oletettiin, että puolen vuoden kuluessa myös tut-

kimuksen keskeyttäneitä olisi enemmän juuri tässä joukossa. Koeryhmässä (n=30) 
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miehiä oli yhdeksän (30 %) ja naisia 21 (70 %). Kontrolliryhmässä (n=19) miehiä puo-

lestaan oli viisi (26,3 %) ja naisia 14 (73,7 %). Toisessa palvelutalossa interventioon 

osallistui yhteensä 18 henkilöä, joista puolet oli miehiä ja puolet naisia, ja toisessa 

palvelutalossa osallistujia oli 12, joista kaikki olivat naisia. Kuviossa 3 on havainnollis-

tettu tutkimuksen kulku. 

 

Kaikkia tutkimukseen osallistujia pyydettiin täyttämään ruokapäiväkirja kolmen päivän 

ajalta sekä liikuntapäiväkirja puolen vuoden ajalta. Puolen vuoden aikana tutkittavilta 

kyseltiin myös mieliala sekä mahdolliset kaatumiset kahden viikon välein. Interventi-

on päätyttyä kaikille osallistujille tehtiin sama haastattelu ja muistitesti sekä samat 

mittaukset liikuntalaboratoriolla kuin tutkimuksen alussa. Tuolloin tutkittavilta tiedus-

teltiin myös lyhyesti heidän sosiaalista kanssakäymistään, palautetta tutkimukseen 

liittyen, ja lisäksi koeryhmäläisiltä kokemuksia tuoli-istunnoista. Haastatteluja teki 

kolme tehtävään perehdytettyä gerontologian opiskelijaa, joista kaksi oli tekemässä 

myös alkuhaastatteluja. Mittauksia tekivät samat koulutetut henkilöt kuin alkumittauk-

sissa. Tutkimuksen päätyttyä tutkittaville lähetettiin postitse tiedot mittaustuloksista.  
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Kuvio 3. Tutkimuksen kulku   

 

 

 

Satunnaistaminen 

Kontrolliryhmä (n=19) 
Naisia (n=14) 
Miehiä (n=5) 

Interventio (24 viikkoa)

Keskeyttäneet, mutta 
loppumittauksiin osallistu-
neet (n=8) 
Naisia (n=5) 
Miehiä (n=3) 

Interventiossa loppuun asti 
mukana olleet, loppumitta-
uksiin osallistuneet (n=18) 
Naisia (n=13) 
Miehiä (n=5) 
(Efficacy-analyysi) 

Keskeyttäneet, eivät 
osallistuneet loppu-
mittauksiin (n=4) 
Naisia (n=3) 
Miehiä (n=1) 

Keskeyttäneet, eivät 
osallistuneet loppu-
mittauksiin (n=7) 
Naisia (n=4) 
Miehiä (n=3) 

Loppumittauksiin osal-
listuneet (n=12) 
Naisia (n=10) 
Miehiä (n=2) 

Koeryhmä (n=30) 
Naisia (n=21) 
Miehiä (n=9) 

Tutkittavien rekrytointi tammikuussa 2006 

Alkuhaastattelut helmikuussa 2006 (n=49) 

Alkumittaukset helmikuussa 2006 (n=49) 



 22

7.2 Liikkumiskyvyn mittaukset  
 

 

Liikkumiskyvyn mittaukset tehtiin Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen lii-

kuntalaboratoriossa tutkimuksen alussa ja lopussa. Tutkimuksessa mitattiin tutkittavi-

en kävelyaika sekunteina kymmenen metrin matkalta maksimaalisella kävelyvauhdil-

la. Mittaus tapahtui suoralla käytävällä, ja aika mitattiin valokennojen avulla, jotka oli 

sijoitettu käveltävän matkan alku- ja loppukohtaan. Tutkittavaa ohjeistettiin kävele-

mään matka mahdollisimman nopeasti, kuitenkin turvallisuus huomioiden. Ajanotto 

alkoi ja päättyi automaattisesti valokennojen kohdalla, eli henkilö lähti kävelemään 

ilman erillistä lähtökehotusta. Tutkittava aloitti kävelyn muutamaa metriä ennen var-

sinaista alkukohtaa, eli ns. lentävällä lähdöllä, ja käveltävän matkan loppukohdan 

jälkeen oli niin ikään muutaman metrin pituinen jarrutusmatka. Mikäli tutkittavilla oli 

käytössään liikkumisen apuvälineitä, he suorittivat testin niiden avulla. Turvallisuuden 

takaamiseksi mittaaja kulki testisuorituksen aikana tutkittavan perässä, häntä kuiten-

kaan häiritsemättä. Eri mittausajankohtina oli kaikkiaan kolme koulutettua mittaajaa, 

joista yksi teki suurimman osan mittauksista. Kirjallisuudessa kävelytestin tulokset 

ilmoitetaan usein kävelynopeutena (m/s), minkä vuoksi myös tässä tutkimuksessa 

tulokset on ilmoitettu kävelynopeutena eli jakamalla kävelty kymmenen metrin matka 

siihen kuluneella ajalla. 

 

Liikkumiskykyä mitattiin myös tuolilta nousu –testin avulla, toisin sanoen aikana (se-

kunteina), joka tutkittavilta kului viiteen tuolilta ylösnousuun. Tutkittava istui käsinojat-

tomalla, istuinkorkeudeltaan 43,5 cm korkealla tuolilla selkä tuolin selkänojassa kiin-

ni, jalat tukevasti maassa ja kädet rennosti sivulla. Mikäli henkilö oli niin lyhyt, etteivät 

hänen jalkansa ylettyneet tuolloin maahan, asia korjattiin laittamalla pehmuste selän 

taakse. Tuolin selkänoja oli lähellä seinää, mutta ei kuitenkaan kiinni seinässä, jotta 

tutkittava ei löisi päätään seinään testisuorituksen aikana. Tutkittavaa kehotettiin 

nousemaan istuma-asennosta seisomaan ja takaisin istumaan viisi kertaa mahdolli-

simman nopeasti. Seisoma-asennossa polvien tuli ojentua suoriksi, ja kun henkilö 

istui tuolille, selän tuli koskettaa selkänojaa. Käsiä ei saanut käyttää apuna, vaan nii-

den tuli olla rennosti sivulla. Lähtökehotuksena oli ”valmiina, nyt!”, jolloin ajanotto se-

kuntikellolla alkoi. Mittaaja laski ääneen nousujen lukumäärän, ja ajanotto päättyi, 

kun henkilö oli noussut viidennen kerran seisomaan. Vaihtoehtoisesti ajanotto päättyi 



 23

jo ennen viidettä nousua, mikäli tutkittava ei kyennyt nousemaan riittävää määrää. 

Turvallisuuden takaamiseksi mittaaja seisoi henkilön lähellä testisuorituksen ajan. Eri 

mittausajankohtina oli kaikkiaan kolme koulutettua mittaajaa, joista yksi teki suurim-

man osan mittauksista. 

 

 

7.3 Interventio 
 
 
Koeryhmän jäsenet istuivat fysioakustisessa tuolissa 3-5 kertaa viikossa, 30 minuut-

tia kerrallaan puolen vuoden ajan, ja kontrolliryhmä jatkoi elämäänsä kuten aiemmin-

kin. Tutkimuksessa käytetty fysioakustinen laitteisto (laitevalmistaja Next Wave Oy) 

muodostui tietokoneesta, joka tuotti matalataajuista siniääntä, ja ergonomisesti muo-

toillusta, säädettävästä lepotuolista. Tuolin sisällä oli kuusi kaiutinta, joiden kautta 

ääni edelleen ohjautui kehon eri osiin. Fysioakustisessa hoidossa käytetyn matala-

taajuisen ääniaallon taajuus vaihtelee yleensä 27- 113 Hz:n välillä (Lehikoinen 1998). 

Tässä interventiossa käytettiin 27 -86 Hz:n taajuuksia, koska mukana oli hyvinkin 

iäkkäitä henkilöitä ja interventiossa ei haluttu ottaa riskejä tutkittavien terveydentilan 

suhteen. Tämän vuoksi myöskään pään alueella sijaitseva kaiutin ei ollut käytössä.  

 

Tietokoneen avulla säädettiin äänen taajuusvaihtelua (scanning), kiertovaihtelua (di-

rection) ja taajuusvaihtelun rytmitystä (pulsation) laitevalmistajan ohjeiden mukaises-

ti. Yhden hoitojakson aikana (1-7 minuuttia) taajuus vaihteli tietyllä välillä ja tietyllä 

nopeudella, minkä lisäksi äänen tuotto vaihtui kaiuttimesta toiseen tietyssä kierto-

suunnassa. Koeryhmäläiset saivat näitä 1-7 minuutin hoitojaksoja 30 minuuttia ker-

rallaan. Fysioakustisen tuolin ohjelmat aloitettiin varovasti totuttelemalla tuoliin ja ma-

talataajuiseen ääniaaltohoitoon. Ensimmäisellä viikolla interventio sisälsi matalilla 

taajuuksilla toteutettua ohjelmaa (korkein taajuus 48 Hz). Taajuusaluetta laajennettiin 

korkeampien taajuuksien suuntaan asteittain tutkittavien totuttua hoitoon. Alkutotutte-

lun jälkeen toteutettiin interventio yhdeksällä eri ohjelmalla, jotka olivat alaraajapai-

notteisia (Liite 2).   

 

Tuoli-istunnon alussa tuoli säädettiin tutkittaville mieleiseen asentoon, ja halutessaan 

he saivat kuunnella radiota. Toisessa palvelutalossa tuoleja oli aluksi kolme, mutta  
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tutkimuksen puolessa välissä niiden määrä väheni kahteen, kun osa tutkittavista kes-

keytti tuoli-istunnot. Toisessa palvelutalossa tuoleja oli kaksi. Tuolissa istujia oli sa-

manaikaisesti 1-3 henkilöä tuolien lukumäärästä ja istujien mahdollisista poissaolois-

ta riippuen. Tuolit olivat vierekkäin samassa tilassa, joka pyrittiin saamaan mahdolli-

simman rauhalliseksi. Istunnot toteutettiin arkipäivisin klo 8-16 välisenä aikana, jolloin 

paikalla oli sama tehtävään koulutettu fysioterapeutti, joka huolehti käytännön järjes-

telyistä ja intervention toteuttamisesta. Istunnon aikana tarkkailtiin myös koehenkilön 

verenpainetta ja ihon lämpötilaa.  

 
 

7.4 Aineiston tilastollinen analyysi 
 
 
Tutkimusaineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla (SPSS 15.0 for Windows). Jotta saa-

taisiin selville, olivatko koe- ja kontrolliryhmät samankaltaisia tutkimuksen alussa, 

verrattiin niitä seuraavien taustamuuttujien suhteen: ikä, pituus, paino, painoindeksi 

sekä sairauksien ja lääkkeiden lukumäärä. Lisäksi ryhmiä verrattiin lähtötilanteen kä-

velynopeus- ja tuolilta nousu -testin tulosten suhteen, ja viimeksi mainituista analyy-

siin otettiin mukaan vain ne tulokset, joissa henkilö oli noussut tuolista viisi kertaa. 

Kaikkien edellä mainittujen jatkuvien muuttujien jakaumien normaalisuuden testaus 

tehtiin Shapiro-Wilksin –testillä. Lisäksi muuttujille laskettiin keskiarvot ja –hajonnat.  

Ryhmien välinen vertailu lähtötilanteessa edellä mainittujen muuttujien suhteen teh-

tiin kahden riippumattoman otoksen t-testillä.    

 

Puolen vuoden fysioakustisen hoidon vaikutusta tutkittavien kävelynopeuteen ja tuo-

lilta nousu –testin tuloksiin analysoitiin toistomittausten varianssianalyysillä. Koe- ja 

kontrolliryhmissä tutkimuksen kuluessa tapahtuneet yksilölliset muutokset kävelyno-

peuden ja tuoliltanousuajan suhteen laskettiin prosentuaalisina muutoksina alku- ja 

loppumittausten välillä. Kaikkien analyysien tilastollisen merkitsevyyden rajana oli 

merkitsevyystaso p < 0,05. 

 

Koe- ja kontrolliryhmän tuloksille tehtiin efficacy-analyysi, jossa oli mukana koeryh-

mäläisistä vain ne, jotka olivat osallistuneet istuntoihin intervention loppuun asti, eli 

käytännössä ne, jotka olivat istuneet vähintään 80 % tuoli-istunnoista. Tämän lisäksi 
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analysoitiin kaikkien loppumittauksiin osallistuneiden henkilöiden tulokset (intention-

to-treat) eli mukana oli myös sellaisia koeryhmäläisiä, jotka olivat lopettaneet tuoli-

istunnot kesken, mutta jotka osallistuivat loppumittauksiin. Koska kyseisten analyysi-

en tulokset eivät eronneet toisistaan, esitetään seuraavassa luvussa vain efficacy-

analyysin tulokset. 

 

 

8 TULOKSET 
 

8.1 Tutkittavien taustatiedot  
 
 
Lähtötilanteessa koeryhmässä oli 30 henkilöä, joista 12 keskeytti istunnot tutkimuk-

sen kuluessa, suurin osa tutkimuksen alkuvaiheessa. Keskeyttäneistä kahdeksan 

henkilöä osallistui loppumittauksiin (Kuvio 3). Keskeyttämisen syinä olivat sekavuu-

den tunne (yksi henkilö), selän kipeytyminen (yksi henkilö) ja diastolisen verenpai-

neen nousu (yksi henkilö), ja näitä vaivoja oli tutkittavilla ollut jo ennen tuoli-istuntoja. 

Tutkittavat raportoivat keskeyttämisen syiksi myös huimauksen tunteen muutamien 

hoitokertojen jälkeen (yksi henkilö), jalkasäryn tuoli-istuntojen myötä (yksi henkilö), 

rytmihäiriöt (kolme henkilöä, joista yksi raportoi rytmihäiriöitä jo ennen hoidon aloit-

tamista), hengitysvaikeudet (yksi henkilö) ja syövän (yksi henkilö). Keskeyttämisen 

syynä koeryhmässä oli myös se, että istuntoihin osallistuminen tuntui liian raskaalta 

(yksi henkilö) ja että tutkimukseen sitoutuminen oli vaikeaa kesäaikana (yksi henkilö). 

Tutkimuksen alussa kontrolliryhmässä oli 19 henkilöä, joista kuusi ei osallistunut lop-

pumittauksiin. Kolmella henkilöllä loppumittauksiin osallistumattomuuden syinä olivat 

omat terveydelliset syyt, yhdellä henkilöllä puolison huono terveydentila ja kahdella 

mielenkiinnon loppuminen tutkimusta kohtaan. Lisäksi yksi loppumittauksiin osallistu-

nut henkilö ei saanut hyväksyttävää tulosta kävelynopeus- ja tuolilta nousu –

testeissä, joten kontrolliryhmän lopullinen koko oli 12 henkilöä (Kuvio 3).  

  

Lähtötilanteessa koe- ja kontrolliryhmät olivat Taulukossa 1 olevien taustamuuttujien 

suhteen samankaltaisia, lukuunottamatta pitkäaikaissairauksien määrää, joka oli suu-

rempi koeryhmässä. Yleisimpiä sairausryhmiä sekä koe- että kontrolliryhmissä olivat 

sydän- ja verisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, ruuansulatuselinten 
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sairaudet sekä aineenvaihdunta- ja hengityselinsairaudet. Tutkimuksessa loppuun 

asti mukana olleista yhdellä henkilöllä ei ollut sairauksia lainkaan, ja kahdella osallis-

tujalla oli vain yksi sairaus. Enemmän kuin neljä sairautta oli 22 tutkittavalla. 

 

Yleisimpiä käytössä olevia, lääkärin määräämiä lääkkeitä sekä koe- että kontrolliryh-

missä olivat sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, psyyke- ja unilääkkeet, kipu-, 

reuma- ja kuumelääkkeet, hengityselinsairauksien lääkkeet sekä aineenvaihdunta- ja 

umpierityssairauksien lääkkeet. Kahdella tutkittavalla ei ollut käytössään lainkaan 

lääkärin määräämiä lääkkeitä, ja kahdella henkilöllä oli käytössään vain yksi lääke.  

Tutkittavista 20 henkilöllä oli käytössään enemmän kuin neljä lääkettä.   

 

Koeryhmään kuuluvat ilmoittivat kävelevänsä kodin ulkopuolella 12 kilometriä (vaihte-

luväli 0 - 35 km) viikossa. Kontrolliryhmäläiset puolestaan kävelivät kodin ulkopuolella 

17 kilometriä (vaihteluväli 3 – 35 km) viikossa. Koeryhmään kuuluvista suurin osa, 61 

%, ei liikkunut enempää kuin päivittäiset askareet vaativat tai liikkui niin kevyesti ettei 

hikoillut tai hengästynyt, samoin suurin osa kontrolliryhmäläisistä eli 75 %. Hikoilua ja 

hengästymistä aiheuttavaa liikuntaa harrasti koeryhmäläisistä 28 % ja kontrolliryhmä-

läisistä 25 %. Tätä rasittavampaa liikuntaa harrastettiin vain koeryhmässä (11 %).   

 

Koeryhmäläisistä 67 % ja kontrolliryhmäläisistä 75 % ei tarvinnut apuvälineitä sisällä 

liikkumisessa. Koeryhmässä olevien yleisimmin käyttämä apuväline sisällä liikkumi-

sessa oli rollaattori. Kontrolliryhmäläiset puolestaan käyttivät useimmiten keppiä tai 

rollaattoria. Koeryhmän henkilöistä 61 % ja kontrolliryhmän jäsenistä 58 % ei tarvin-

nut lainkaan apuvälineitä liikkuessaan ulkona. Ne koeryhmäläisistä, jotka tarvitsivat 

liikkumisen apuvälineitä ulkona, käyttivät useimmiten rollaattoria, kun taas kontrolli-

ryhmän yleisimmin käyttämä apuväline ulkona oli keppi. 
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Taulukko 1. Tutkimuksessa loppuun asti mukana olleiden koe- ja kontrolliryhmäläisten taus-

tatietoja tutkimuksen alussa 

Muuttuja Koeryhmä (n=18) Kontrolliryhmä (n=12) p-arvo 

Ikä (vuosina) 79,7 ± 7,5 76,8 ± 5,8 0,280 

Pituus (cm) 158,7 ± 7,6 160,9 ± 7,6 0,455 

Paino (kg) 71,8 ± 11,3 70,3 ± 10,8 0,716 

BMI (kg/m2) 28,5 ± 3,9 27,2 ± 4,3 0,401 

Sairaudet * 6,8 ± 2,6 4,0 ± 2,6 0,007 

Lääkitys ** 8,4 ± 3,9 5,8 ± 4,9 0,118 

Muuttujien arvot esitetty keskiarvona ±keskihajontana 

* Lääkärin toteamien pitkäaikaissairauksien lukumäärä 

** Lääkärin määräämien lääkkeiden lukumäärä 

 

 

8.2 Kävelynopeus ja tuoliltanousuaika 
 

 

Koe- ja kontrolliryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa lähtötilanteen 

kävelynopeudessa (p=0,404) ja tuoliltanousuajassa (p=0,546). Kävelynopeuden kes-

kiarvo parantui koko tutkimusjoukolla tilastollisesti merkitsevästi (p=0,024) toistomit-

tausten varianssianalyysin tulosten perusteella tutkimuksen aikana (Taulukko 2). Kui-

tenkaan tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta ryhmän ja ajan välillä ei ollut 

(p=0,934) eli fysioakustisella hoidolla ei ollut vaikutusta tutkittavien kävelynopeuteen.  

Kuvio 4 havainnollistaa yksilöllisiä prosentuaalisia muutoksia, joita koe- ja kontrolli-

ryhmässä tapahtui tutkimuksen kuluessa kävelynopeuden osalta. Kävelynopeus ko-

hentui keskimäärin kuusi prosenttia sekä koe- että kontrolliryhmässä.  

 

Toistomittausten varianssianalyysin perusteella fysioakustisella hoidolla ei ollut vaiku-

tusta myöskään tuoliltanousuaikaan, eli yhdysvaikutusta ryhmän ja ajan välillä ei ollut 

(p=0,874) (Taulukko 2). Toistomittausten varianssianalyysi vaatii kaikilta tutkittavilta 

kaikkien mittauskertojen tulokset, eli kuten tässä tutkimuksessa, alku- ja loppumit-

taustulokset.  Koska kahdella koeryhmään kuuluvalla ei ollut tuoliltanousutestin tulos-

ta sekä alku- että loppumittauksesta, oli 16 koeryhmäläistä mukana kyseisten tulos-
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ten analyysissä. Kuvio 5 havainnollistaa, kuinka sekä koe- että kontrolliryhmässä vii-

teen tuolilta nousuun kulunut aika piteni keskimäärin kolme prosenttia.  

 

 
 
 
Taulukko 2. Fysioakustisen hoidon vaikutukset tutkittavien kävelynopeuteen ja tuoliltanou-

suaikaan 

   
   

   
 Alkumittaus 

 
Loppumittaus 

        ANOVA  
        p-arvo 

 
Muuttuja 

   
  n 

Keski-
arvo 

  
(SD) 

Keski-
arvo 

 
 (SD) 

 
Ryhmä 

 
 Aika 

Yhdys-
vaikutus

Kävelynopeus (m/s)         
18 1,46 (0,45) 1,53 (0,49)    Koe 

   Kontrolli 12 1,62 (0,61) 1,69 (0,53) 0,398 0,024 0,934 

          
Tuolilta nousuaika (s)         

16 13,32 (3,54) 13,51 (3,13)    Koe 
   Kontrolli 12 12,22 (5,14) 12,29 (4,46) 0,446 0,706 0,874 
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Kuvio 4. Koe- ja kontrolliryhmän yksilölliset prosentuaaliset muutokset kävelynopeudessa 

tutkimuksen aikana 

 

KA 5,8 % KA 5,8 % 
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Kuvio 5. Koe- ja kontrolliryhmän yksilölliset prosentuaaliset muutokset tuoliltanousuajassa 
tutkimuksen aikana 
 
 
 

 

9 POHDINTA 
 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko puolen vuoden kestoisella, fy-

sioakustisessa tuolissa annettavalla matalataajuisella ääniaaltohoidolla vaikutusta 

toimintatestien avulla mitattuun liikkumiskykyyn ikääntyneillä. Tutkimuksen tulosten 

perusteella vaikutuksia liikkumiskykyyn ei ollut. Tiettävästi vastaavanlaisia tutkimuk-

sia ei ole aiemmin tehty, ainakaan tieteellisiin aikakauslehtiin kohdistuneiden syste-

maattisten kirjallisuuskatsausten perusteella, eli kyseessä on ainutlaatuinen tutkimus. 

Toisaalta tämän vuoksi tutkimuksen tuloksia ei voi verrata aiempiin tutkimuksiin. Tä-

KA 2,8 % KA 2,7 % 
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hän tutkimukseen osallistuneiden tutkimustuloksia on analysoitu myös Hietikon ja 

Katajapuu-Riikosen pro gradu –työssä (2007), jossa selvitettiin fysioakustisen hoidon 

vaikutuksia tutkittavien maksimaaliseen isometriseen lihasvoimaan ja seisomatasa-

painoon. Hoidolla ei havaittu vaikutuksia kyseisiin, myös liikkumiskykyyn yhteydessä 

oleviin muuttujiin.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset eivät tue tuloksia, joita mekaanisella vibraatioharjoittelul-

la on saatu ikääntyneiden liikkumiskykyyn satunnaistetuissa, kontrolloiduissa tutki-

muksissa. Toisin sanoen vibraatioharjoittelu, joko yhdistettynä erilaisiin lihasvoima-, 

tasapaino- kävely- ym. liikuntaharjoituksiin tai ilman niitä, on parantanut esimerkiksi 

ikääntyneiden kävelykykyä (Kawanabe ym. 2007), TUG-testin tuloksia (Bautmans 

ym. 2005, Bruyere ym. 2005) ja tuolilta nousu -testin tuloksia (Runge ym. 2000).  Vib-

raatioharjoittelun vaikutukset liikkumiskykyyn vaihtelevat kuitenkin eri tutkimusten 

välillä, eikä kaikissa ole ollut liikkumiskykyä kohentavia vaikutuksia, mikä saattaa joh-

tua esimerkiksi erilaisista tutkimusasetelmista ja mitattavista muuttujista (Iwamoto 

ym. 2004). Fysioakustisen hoidon ja mekaanisen vibraatioharjoittelun myötä saatuja 

tuloksia liikkumiskyvyn suhteen ei voida kuitenkaan suoraan verrata toisiinsa, koska 

kyseessä on kaksi erilaista menetelmää. Mekaaninen vibraatioharjoittelu eroaa fysio-

akustisesta hoidosta paitsi värähtelytaajuudeltaan, myös muun muassa siten, että 

siinä seistään mekaanista värähtelyä tuottavalla alustalla. Tämän lisäksi vibraatiohar-

joitteluun saatetaan yhdistää muita liikunnallisia harjoitteita.  

 

Fysioakustisen hoidon vaikutuksia liikkumiskykyyn arvioitiin kahden eri toimintatestin 

avulla, joista molempien on havaittu arvioivan luotettavasti liikkumiskykyä aiemmissa 

tutkimuksissa, mikä lisää myös tämän tutkimuksen luotettavuutta. Mittaustilanteisiin 

liittyy kuitenkin aina virhelähteiden mahdollisuuksia. Uusintamittauksilla olisi voitu 

varmistaa tulosten tarkkuus, ja käyttää tuloksena esimerkiksi kahden mittauskerran 

keskiarvoa, parasta tulosta tai kahden eri mittaajan saamien tulosten keskiarvoa 

(esim. Lopopolo ym. 2006). Tässä tutkimuksessa ei näin tehty, koska haluttiin välttää 

tutkittavien liiallista kuormittamista. Tutkimuksen luotettavuutta lisää kuitenkin osal-

taan se, että kävelyajan mittaamisessa käytettiin valokennoja, mikä voi antaa luotet-

tavamman tuloksen sekuntikelloon verrattuna, ja se, että samat koulutetut mittaajat 

olivat tekemässä sekä alku- että loppumittauksia.  
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Kävelynopeuden keskiarvot eri-ikäisillä vaihtelevat jonkin verran eri tutkimusten välil-

lä (Steffen ym. 2002). Tässä tutkimuksessa tutkittavien keskimääräinen kävelynope-

us oli huonompi kuin esimerkiksi Bohannonin (1997) ja Steffenin ym. (2002) tutki-

muksessa, mutta lähes sama kuin Öbergin ym. tutkimuksessa (1993). Tutkimusjou-

kon keskimääräinen tuoliltanousuaika oli puolestaan huonompi kuin esimerkiksi 

Schlichtin ym. tutkimuksessa (2001), ja parempi kuin Guralnikin ym. tutkimuksessa 

(1994), mutta lähes sama kuin Lordin ym. (2002) ja Lanin ym. (2003) tutkimuksessa. 

Tämän tutkimuksen osallistujien saamat tulokset liikkumiskyvyn testeissä vastaavat 

siis osittain muissa tutkimuksissa saatuja tuloksia samanikäisillä. Vertailua vaikeutta-

vat kuitenkin erot eri tutkimusten välillä, kuten tutkittavien lukumäärän, ikäjakauman, 

toimintakyvyn, sairastavuuden, käveltävän matkan, mittaustavan ym. suhteen.  

 

Kävelynopeuden keskiarvo parani koko tutkimusjoukolla tilastollisesti merkitsevästi 

(p=0,024) tutkimuksen kuluessa, kun taas tuolilta nousu -testin kohdalla ei vastaavaa 

havaittu. Keskimääräinen kävelynopeuden muutos oli kuitenkin samanlainen, noin 

kuusi prosenttia, molemmissa ryhmissä. Kävelynopeuden paraneminen saattoi joh-

tua oppimisvaikutuksesta testin suorittamisessa (Ferrucci ym. 1996). Tutkimukseen 

osallistujien joukko oli esimerkiksi iältään ja toimintakyvyltään hyvin heterogeeninen. 

Tarkasteltaessa yksittäisten henkilöiden prosentuaalisia muutoksia kävelynopeudes-

sa ja tuolilta nousuissa tutkimuksen myötä, muutoksissa oli paljon yksilöllistä vaihte-

lua sekä koe- että kontrolliryhmässä. Jatkossa fysioakustisen hoidon vaikutusten ar-

viointi keskenään samankaltaisemmilla henkilöillä voisi tuoda erilaisia tutkimustulok-

sia. Vaikka tutkimukseen osallistujien joukko oli heterogeeninen, heidän satunnais-

tamisensa koe- ja kontrolliryhmiin onnistui kuitenkin suhteellisen hyvin. Toisin sanoen 

ryhmät olivat lähtötilanteessa eräiden keskeisten muuttujien osalta samankaltaisia, 

lukuun ottamatta sairauksien suurempaa määrää koeryhmässä. Tämä varmisti sa-

malla sen, että tutkimuksessa saataisiin selville nimenomaan hoidon vaikutukset liik-

kumiskykyyn, mikä lisää myös tutkimuksen luotettavuutta.   

 

Toistomittausten varianssianalyysissä muuttujien arvoja mitataan samoilta yksilöiltä 

vähintään kaksi kertaa, ja mielenkiinnon kohteena on näissä arvoissa ajan myötä 

tapahtuvat muutokset, mahdollisesti erilaisia käsittelyitä saavissa ryhmissä (Nissinen 

2006). Tämän vuoksi analyysimenetelmä soveltui hyvin tämän tutkimuksen mielen-

kiinnon kohteena olevan liikkumiskyvyn muutoksen arviointiin fysioakustista hoitoa 
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saavan ryhmän ja kontrolliryhmän välillä. Analyysi vaatii kuitenkin kaikilta tutkittavilta 

kaikkien mittauskertojen tulokset, jotta vaikutuksia voidaan arvioida. Tässä tutkimuk-

sessa oli alun perin 49 tutkittavaa, joista lopullisissa analyyseissä oli mukana kävely-

nopeuden osalta 30 henkilöä ja tuoliltanousujen osalta 28 henkilöä. On mahdollista, 

että suuremmalla otoskoolla olisi saatu enemmän henkilöitä mukaan lopullisiin ana-

lyyseihin, millä olisi saattanut olla vaikutusta myös tuloksiin.    

 

Tutkimuksen keskeyttäneitä oli suhteellisen monta, koeryhmässä 12, ja kontrolliryh-

mässä kuusi henkilöä. Myös ennakko-oletuksena oli se, että puolen vuoden interven-

tion aikana tutkimuksen keskeyttäneitä olisi enemmän koeryhmässä, minkä vuoksi 

siihen satunnaistettiin suurempi otos kuin kontrolliryhmään. Syyt tutkimuksen kes-

keyttämiseen olivat terveydellisiä ja tutkimukseen sitoutumisen hankaluuteen liittyviä. 

Osallistujilta saadun palautteen perusteella puolen vuoden tutkimuksen ajoittuminen 

kesäaikaan tuotti monelle tuoli-istuntoon osallistujalle hankaluuksia, tuoli-istuntoihin 

kun piti osallistua kolmesta viiteen kertaan viikossa, mikä rajoitti esimerkiksi kesämö-

killä olemista. Hoidon vaikutuksia tulisi jatkossa tutkia paitsi suuremmalla otoskoolla, 

myös ajoittamalla tutkimus muuhun kuin kesäaikaan. 

 

Tässä tutkimuksessa valtaosa fysioakustiseen hoitoon osallistuneista, myös sen kes-

keyttäneistä, koki hoidon miellyttävänä tai erittäin miellyttävänä, kun asiaa tiedustel-

tiin heiltä tutkimuksen lopussa. Suotuisina vaikutuksina mainittiin muun muassa vir-

kistyminen, tutustuminen toisiin istujiin ja sitä kautta sosiaalisten suhteiden lisäänty-

minen, yöllisen jalkasäryn häviäminen, jalkojen tuntuminen kevyemmiltä, verenpai-

neen lasku, kevyempi ja pirteämpi olo, selän ja verenkierron paraneminen, se, että 

hoito sai kehossa nesteet kiertämään sekä parempi toimintakyky. Haitallisina vaiku-

tuksina mainittiin muun muassa väsymys, selkäkipujen lisääntyminen, jalkasärky ja 

sekava tunne päässä. Osa tutkittavista ei kokenut istunnoilla olevan minkäänlaisia 

vaikutuksia. Kun kaikilta tutkimukseen osallistujilta tiedusteltiin tutkimuksen päätyttyä 

heidän sosiaalisissa suhteissaan mahdollisesti tapahtuneista muutoksista viimeisen 

puolen vuoden aikana, koeryhmästä viisi henkilöä kertoi sosiaalisten suhteidensa 

lisääntyneen, kun taas kontrolliryhmästä vastaavaa raportoi yksi henkilö. Tutkimuk-

sen keskeyttäneistä yksi henkilö raportoi sosiaalisten suhteidensa vähentyneen ky-

seisenä aikana. Toisin sanoen tuoli-istunnoilla saattoi olla sosiaalisia suhteita lisääviä 

vaikutuksia.  
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On monenlaisia keinoja ylläpitää ja kohentaa liikkumiskykyä vanhuudessa. Ikäihmis-

ten määrän yhä kasvaessa myös uusien menetelmien, kuten tässä työssä käytetyn ja 

myönteiseksi koetun fysioakustisen hoitomenetelmän vaikutusten tutkiminen on tär-

keää. Hoitomenetelmän hyvänä puolena on se, että se soveltuu hyvin myös henkilöil-

le, joiden on syystä tai toisesta vaikea osallistua liikuntainterventioihin. Hoidon vaiku-

tuksia ikääntyneiden liikkumiskykyyn tulisi jatkossa tutkia suuremmalla tutkittavien 

joukolla ja samankaltaisemmilla henkilöillä. Lisäksi mikäli mahdollista olisi hyvä kiin-

nittää vielä enemmän huomiota seikkoihin, jotka edistävät tutkimukseen osallistujien 

sitoutumista tutkimukseen, kuten ajoittamalla tutkimus muuhun kuin kesäaikaan.  
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Liite 1 Kyselylomake     Liite 1/1 

 
DIUMBA-project 
Tutkimus:                   __________ Päiväys:________________ 

 Nimikirjaimet: ________        Seulontatunniste: 
 
 

Tämä on haastattelijan täytettäväksi tarkoitettu haastattelulomake. Kursiivilla kirjoitettu teks-
ti on tarkoitettu haastattelijalle. 
 
Olkaa hyvä vastatkaa seuraaviin kysymyksiin niin tarkasti kuin mahdollista. Kirjoita vastaus 
viivoille, tai rastita paras vastausvaihtoehto. 
 
 
Syntymäpäivä: ____/____/____ 
         pp     kk    vuosi 
 
1.  Nimi:   ____________________________________________________________ Etu-
nimet   Sukunimi  
 
2.  Osoite tai asuinpaikka:                 
    ____________________________________________________________________ 
  
3. Mitä kouluja olette käynyt ja mitä tutkintoja tehnyt? (Merkitse kunkin kouluasteen kohdal-

le, kuinka monta vuotta kyseistä koulua on käyty.)  
      Vuosia  Tutkinto  
       tehty  
 Kansakoulu  ____   

   Keskikoulu  ____   Ammattikoulu 

 ____       

 Lukio / ylioppilastutkinto  ____    ____  Opisto / opistota-

son tutkinto  ____    ____  Yliopisto / aka-

teeminen tutkinto  ____    ____ 

 Akateeminen jatkotutkinto  ____    ____  

 Kouluvuosia yhteensä  ____ 
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 Nimikirjaimet: ________        Seulontatunniste: 
 

 
4.  Mikä oli/on pääasiallinen ammattinne?_____________________________________ 
 
5.  Millaisissa muissa ammateissa olette työskennellyt? 
 (Listaa sellaiset ammatit, joissa haastateltava on työskennellyt yli vuoden.) 
  
 1) ___________________________________________________ 

 2) ___________________________________________________ 

 3) ___________________________________________________ 

 4) ___________________________________________________ 
 
6.  Kenen kanssa asutte? 
  
 Yksin ____             Jonkun kanssa ____,  
  
 kenen (esim. puoliso, ystävä, tyttären perhe) ____________________________ 
 
7.  Mitä palveluja käytätte (palvelukeskuksen, kaupungin tai yksityisen tuottajan)?  
  

 Ateriapalvelu    ____,  kuinka usein? _____________ 

 Kauppapalvelu    ____ 

 Apteekkipalvelut    ____ 

 Turvapuhelin    ____ 

 Päiväkeskuksen virkistystoiminnot  ____, kuinka usein? _____________ 

 Sauna- / peseytymispalvelut  ____  

 Pyykkihuolto    ____ 

 Siivouspalvelu    ____ 

 Lääkehoidosta huolehtiminen  ____ 

 

 Kotiavustaja/kodinhoitaja käy luonanne ____, kuinka usein? ______________ 

 Sairaanhoitajan kotikäynnit  ____, kuinka usein? ______________ 

 Palvelutalon työntekijän kotikäynnit  ____, kuinka usein? ______________
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DIUMBA-project 
Tutkimus:                   __________ Päiväys:________________ 

 Nimikirjaimet: ________        Seulontatunniste: 
 

 

8.  Miten kuvaisitte tämän hetkistä yleistä terveydentilaanne? (Valitkaa vain yksi vaihto-

ehto) 

     (Fyysinen)  (Henkinen) Mieliala, vireys 
  Erittäin hyvä  ____  _____ 

  Hyvä   ____  _____ 

   Tyydyttävä  ____  _____ 

  Huono  ____  _____ 

  Erittäin huono  ____  _____ 

  Jos huono tai erittäin huono, voitteko lyhyesti kertoa miksi? 

  Fyysinen:  _____________________________________________________________ 

  Henkinen: _____________________________________________________________ 

   

9.  Onko Teillä lääkärin toteamia sairauksia tai vammoja? (Potilaspapereita käydään läpi 
vähintään vuoden 2005 alusta alkaen. Jatka listaa tarvittaessa kääntöpuolelle.) 

 
Ei _____ Kyllä _____, mitä: 

 1. sairaus ___________________________________________ 

 2. sairaus ___________________________________________ 

 3. sairaus ___________________________________________ 

 4. sairaus ___________________________________________ 

 5. sairaus ___________________________________________ 

 6. sairaus ___________________________________________ 

 7. sairaus ___________________________________________ 

 8.sairaus ____________________________________________ 
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DIUMBA-project 
Tutkimus:                   __________ Päiväys:________________ 

 Nimikirjaimet: ________        Seulontatunniste: 
 

  

10. Käytättekö tällä hetkellä reseptilääkkeitä (lääkärin määräämiä lääkkeitä)? 

 En ____ Kyllä _____, mitä? (Lääkkeiden nimet ja annostukset, tarkista resep-
teistä tai lääkepurkeista ja potilaspapereista. Jatka listaa tarvittaessa kääntöpuolelle.) 

  
 1.  _______________________________________       

 2.  _______________________________________   

 3.  _______________________________________      

 4.  _______________________________________    

 5.  _______________________________________   

 6.  _______________________________________      

 7.  _______________________________________     

 8.  _______________________________________    

 9.  _______________________________________    

 10. _______________________________________       

 

11.  Esiintyykö teillä huimausta tai tasapainon menettämisen tuntemuksia? 

  Ei koskaan           ______ 

  Harvoin (pari kertaa kuukaudessa) ______ 

  Melko usein (pari kertaa viikossa) ______ 

  Usein (päivittäin)   ______ 

 

12.  Oletteko kaatunut viimeksi kuluneen vuoden aikana? 
 Ei ______  Kyllä______ 
 
 Jos kyllä, kuinka monta kertaa? 
 ___________________________ 
 Onko kaatuminen aiheuttanut vammoja, millaisia? 
 ________________________________________________________________ 
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13.  Esiintyykö Teillä rintakipua? 

   Ei _____  Kyllä  _____      

   Jos kyllä, ilmenevätkö oireet ruumiillisessa ponnistelussa:  

  Tuntuvatko oireet suuremmassa ponnistelussa kuten Ei Kyllä 
  ylämäen kävelyssä, portaiden nousussa, lumitöissä ym.? _____ _____ 
 
  Tuntuvatko oireet tavallisissa päivän askareissa kuten 
  lattiaa lakaistessa, ruokaa laittaessa, imuroidessa jne.? _____ _____ 
 
  Tuntuuko oireita vähäisessäkin fyysisessä toiminnassa  
  tai levossa (esimerkiksi pukeutuessa, peseytyessä,  
  vuoteesta noustessa)?   _____ _____ 

  
14.  Onko teillä viimeisen kahden viikon aikana ollut kipuja tai vaivoja, ja ovatko ne haitan-

neet päivittäistä elämäänne?  
            Kyllä, mutta  Kyllä, 
      Ei       ei haitannut on haitannut 

 a) niska-hartiaseudussa  _____         _____  _____ 

 b) käsivarsissa, käsissä _____         _____  _____ 

 c) olkapäissä    _____         _____  _____ 

 d) yläselässä   _____         _____  _____ 

 e) ristiselässä   _____         _____  _____ 

 f) lonkissa   _____         _____  _____ 

 g) polvissa   _____         _____  _____ 

 h) nilkoissa   _____         _____  _____ 

 i) jalkaterissä   _____         _____  _____ 

 j) muu, mikä?   _____         _____  _____ 
  (esim. päänsärky, vatsavaivat) 

  ________________________ 
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15.  Onko Teillä ollut viimeisimmän kahden viikon aikana kuumetta tai infektiosairaus, jois-

ta ette ole toipunut? 

  Kyllä _____  Ei _____ 

 

16.  Onko Teiltä murtunut luita? (Jos on, kysy ja tarkista potilaspapereista sekä kirjaa, mis-
sä hoidettu, onko tietoa röntgenkuvista.) 

 
 
 

  Siirtykää kysymykseen 17 

      

Minkä ikäise-
nä? 

Murtunut luu Murtumisen syy, missä hoidettu 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 

     Kyllä        Ei           En tiedä 
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17.  Onko Teillä tai kenelläkään lähisuvussanne ollut syöpää? (Jos on, tarkista potilaspape-
reista.) 
  

Syövän tyyppi ja henkilön tarkka sukulaisuussuhde teihin, esim. itse, äiti, isän sisar, äidin 
isä:  

Sukulaisuussuhde Syövän tyyppi 

  

  

  

  

 
 
18.  Oletteko joskus käyttänyt hormonikorvaushoitoa ja sitten lopettanut? (Jos on, tarkista 

potilaspapereista.) 
 
 
  Jos kyllä, minkälaista? _____________________________________________ 
 
  Jos kyllä, kuinka monta vuotta? ________ vuotta. 

  Minä vuonna hormonihoito loppui? __________________ 

 
19. Seuraavassa tiedustellaan selviytymistänne päivittäisistä toiminnoista. Jokaisen toimin-

non kohdalla voitte valita parhaiten omaa tilannettanne vastaavan vaihtoehdon. Vaihto-
ehdot ovat:  

   
  0 = selviän vaikeuksitta  
  1 = on lieviä vaikeuksia 
  2 = on suuria vaikeuksia 
  3 = en selviä ilman toisen apua 
  4 = en pysty autettunakaan 
 
 (Merkitse viivalle vastaajan valitseman vaihtoehdon numero kunkin toiminnon kohdal-

le.) 
 
 

     Kyllä           Ei         
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  Perustoiminnot 
  Syöminen    _____ 
  Peseytyminen    _____ 
  WC-toiminnot    _____ 
  Vuoteeseen meno ja pois tulo  _____ 
  Pukeutuminen    _____ 
  Sisällä liikkuminen   _____ 
  Ulkona liikkuminen   _____ 
  Portaissa liikkuminen  _____ 
  Varpaan kynsien leikkaaminen (huom. 4 = jos _____ 
  jalkahoitaja tekee eikä itse pysty)  
 
  Asioiden hoitaminen 
  Lääkkeiden annostelu ja otto  _____ 
  Puhelimen käyttö    _____ 
  Ruoanvalmistus    _____ 
  Kevyet taloustyöt (tiskaus, pölyjen  
  pyyhkiminen)    _____ 
  Raha-asioiden hoito   _____ 
  Pyykinpesu    _____ 
  Siivous    _____ 
  Julkisten kulkuvälineiden käyttö  _____ 
  Kaupassa käynti    _____ 
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20. Seuraavien kysymysten tarkoituksena on selvittää, miten selviydytte erilaisista ruumiilli-

sista ponnistelua vaativista toiminnoista. Jos pystytte ko. toimintaan, kertokaa vielä on-
ko siinä lieviä tai suuria vaikeuksia tai tarvitsetteko apua. (Rastita Ei- tai Kyllä-
vaihtoehto. Jos kyllä, kirjaa numero oikeapuoleiseen sarakkeeseen) 

   
  0 = ei vaikeuksia  
  1 = on lieviä vaikeuksia 
  2 = on suuria vaikeuksia 

3 = pystyn jos joku avustaa (esim. avustaja tukee tai myös jos ei uskalla lähteä ulos yk-
sin. Avun tarve kysytään vain portaiden nousua ja ½-2 km kävelyä koskevissa kysymyk-
sissä)  

   
     Ei            Kyllä           Jos kyllä,  

                    onko vai-                        
                                                                                                                           keuksia tai
                                                                                                                           avun tarvet-
                                                                                              ta (valitse
                                                                                              n:o 0-3)                           

                                                                            
  Pystyttekö nousemaan tuolista  
  ottamatta tukea käsillä? _____      _____      _____ 
 
  Pystyttekö menemään alas asti 
  kyykkyyn ja nousemaan takaisin ylös? _____      _____      _____ 
   
  Pystyttekö menemään lattialle istumaan 
  ja nousemaan sieltä takaisin ylös? _____      _____      _____ 
 
   Pystyttekö kumartumalla poimimaan 
  lattialle pudonneen esineen? _____      _____      _____ 
   
  Pystyttekö nousemaan portaita välillä  
  levähtämättä yhden kerrosvälin? _____       _____      _____ 
  
  Pystyttekö kävelemään yhtäjaksoisesti  
  vähintään 2km?  _____       _____      _____ 
 
     Jos ei, pystyttekö yhtäjaksoisesti  
    kävelemään noin ½ km matkan? _____       _____      _____ 
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     Jos ei, niin kuinka pitkän matkan pystytte 
     kävelemään yhtäjaksoisesti ilman avustajaa 
     (vaikeuksin tai ilman vaikeuksia)? _____  metriä 
 
  Pystyttekö juoksemaan vähintään 100m? _____       _____      _____ 
  
  Pystyttekö nostamaan noin 10 kg painavan taakan 
   (esim. täysinäinen vesiämpäri lattialta pöydälle)? _____       _____      _____ 
 
 
 
21.  Oletteko viimeisen vuoden aikana:   Kyllä Ei 
 
  Noudattanut lääkärin määräämää laihdutusruokavaliota? ____ ____ 

  Noudattanut kasvisruokavaliota?   ____ ____ 

  Noudattanut laktoositonta tai vähälaktoosista ruokavaliota? ____ ____ 

  Noudattanut itse koostamaanne laihdutusruokavaliota? ____ ____ 

  Ollut lääkärin määräämällä erityisruokavaliolla?  ____ ____ 

           Jos olette, millaisella? __________________________________________ 

      

22.  Onko painonne noussut tai laskenut viimeisen vuoden aikana 5kg tai enemmän.  
 
  Noussut 

  Laskenut 
 
  Jos laskenut yli 5 kg, kuinka paljon? __________________________________  
 
23.  Oletteko laihduttanut elämänne aikana?  
 
 
 
  Siirtykää kysymykseen 25 
 
 
 
 
 

     Kyllä          Ei 

     Kyllä          Ei 

     En                       Satunnaisesti                 Joka vuosi 
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24.  Kuinka monta kertaa olette laihduttanut viimeisen 5 vuoden aikana, niin että  
 painonne on noussut laihduttamisen jälkeen takaisin vähintään aloituspainoon?  
  
  En kertaakaan ____            1-2 kertaa     ____ 3-5 kertaa ____ 

  6-10 kertaa ____            yli 10 kertaa ____ 

 
25.  Oletteko koskaan tupakoinut elämänne aikana? 
 
 
 
 
    Siirry kysymykseen 27 
26.  Kuinka kuvailisitte tupakointitottumuksianne? 
 
  ____ Tupakoin päivittäin 

  ____ Tupakoin epäsäännöllisesti 

  ____ Olen lopettanut 

   
  Aloitin tupakoinnin _______-vuotiaana 

  Olen tupakoinut _______ vuotta 

  Poltan/poltin _______ savuketta päivässä  
 
 
27.  Mitä harrastuksia Teillä on kotona (omassa asunnossanne)? 
  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

28.  Entä kodin ulkopuolella? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

 

 

     Kyllä              Ei         
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29.  Kuinka monta tuntia vuorokaudessa nukutte ja lepäilette makuullanne?    
  (Huomioikaa yöunet, TV:n katselu ja muu makuullaan oleilu) 
   
  _____tuntia vuorokaudessa 
 
30.  Kuinka monta tuntia vuorokaudessa istutte? (Huomioikaa istumatyö, ruokailu,   autol-

la ajo, linja-autossa matkustaminen, TV:n katselu istuallaan jne.) 
   
  _____tuntia vuorokaudessa 
 
31.  Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olette jalkeilla (esim. kävelette tai teette jotain 

seisaaltaan)? 
   
  _____tuntia vuorokaudessa 
 
32.  Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin käytätte aikaa raskaisiin kotitöihin kuten imu-

rointiin, lattian pesuun, lakaisuun, pihatöihin, puutarhatöihin tai lumenluontiin? 
   
  ______tuntia viikossa 
 
 
33. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten liikkumistottumuksianne? 
  
 ____ En liiku enempää kuin päivittäiset askareet vaativat. 

  ____ Liikun kevyesti, enkä yleensä hikoile tai hengästy. 

  ____ Harrastan liikuntaa, jossa hikoilen ja hengästyn. 

  ____ Harrastan liikuntaa, joka aiheuttaa voimakasta hikoilua ja hengästymistä. 

 

34.  Mitä liikuntalajeja liikuntatottumuksiinne sisältyy? (esim. reipas kävely, sauvakävely, 
tanssi, uinti, voimisteluryhmät, kotivoimistelu jne. Mainitkaa erikseen kesäisin ja talvi-
sin harrastamanne lajit.) (Kirjaa myös hyötyliikunta, esim. kaupassa käynnit, ja kirjoita 
kommentti sivuun)  

 
  Kesäisin: 1) ________________ 2) __________________ 
   
  Talvisin: 1) ________________ 2) __________________ 
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35.  Montako kertaa viikossa harrastatte kyseistä lajia? 
 
  Kesäisin laji 1: _______________ Kesäisin laji 2: ________________ 
 
  Talvisin laji 1: _______________ Talvisin laji 2: ________________ 
 
36.  Kuinka kauan käytätte keskimäärin aikaa yhteen liikuntakertaan?  
 
  Kesäisin laji 1:     Kesäisin laji 2: 
  Alle 30 minuuttia ____   Alle 30 minuuttia ____  

  30-60 minuuttia  ____   30-60 minuuttia  ____ 

  1-2 tuntia   ____   1-2 tuntia   ____ 

  Yli 2 tuntia  ____   Yli 2 tuntia  ____ 

   
  Talvisin laji 1:     Talvisin laji 2: 
  Alle 30 minuuttia ____   Alle 30 minuuttia ____  

  30-60 minuuttia  ____   30-60 minuuttia  ____ 

  1-2 tuntia   ____   1-2 tuntia   ____ 

  Yli 2 tuntia  ____   Yli 2 tuntia  ____ 

 

37.  Harrastatteko jotakin em. lajeista niin reippaasti, että se aiheuttaa hengästymistä ja hi-
koilua?  

 
  Jos kyllä, mikä laji? _______________________________________  
 
  Jos kyllä, kuinka usein?  
 
  En koskaan     ____ 

  Vähemmän kuin kerran viikossa   ____ 

  Kerran viikossa     ____ 

  2-3 kertaa viikossa    ____ 

  4-6 kertaa viikossa    ____ 

  Joka päivä      ____  
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38.  Kuinka monta tuntia tavallisesti harrastatte viikossa em. lajia niin, että se aiheuttaa hen-
gästymistä ja hikoilua? 

 
En ollenkaan        ____ 

     Noin ½ tuntia ____    

      Noin tunnin ____   

      Noin 2-3 tuntia ____  

     Noin 4-6 tuntia ____  

      7 tuntia tai enemmän ____ 

   

39.  Kuinka monta kilometriä viikossa kävelette kodin ulkopuolella? (Mitä tahansa kävelyä, 
myös kauppamatkat jne.) 

  __________________________ 
 
 
40. Arvioikaa kuinka monta desilitraa (desiä) viikossa juotte seuraavia juomia: 

 
Maitoa tai piimää   ____ desiä 

 Limonadeja    ____ desiä 
 Kevytlimonadeja   ____ desiä 
 Kolajuomia    ____ desiä 
 Kevytkolajuomia   ____ desiä 
 Kivennäisvesiä   ____ desiä 
 Tuoremehuja   ____ desiä 
 Teetä     ____ desiä 
 Kahvia     ____ desiä 
 Olutta/siideriä   ____ desiä (merkitse jos kyse I-oluesta) 
 Viiniä     ____ ravintola-annosta 
 Väkeviä alkoholijuomia  ____ ravintola-annosta 
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41. Käytättekö luontaistuotteita, vitamiini- tai kivennäisainevalmisteita tai kalsium- tai D-

vitamiini täydennettyjä elintarvikkeita? 
 
 
 
   
Listatkaa tuotteet tähän 
Tuotteen nimi  Määrä päivässä 

(g, kapselia, puristetta, 
teelusikallista, jne) 

Kuinka usein käytätte val-
mistetta? 
(kerran päivässä, kerran 
viikossa, satunnaisesti jne.) 

Käytön kesto 
(6 kuukautta, 2 
vuotta tms.) 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
42. Mitä liikkumisen apuvälineitä tavallisesti käytätte sisällä liikkuessanne? 
 

En mitään  _____ 
 
 Käytössäni on: _______________________________________ 
 
43. Mitä liikkumisen apuvälineitä tavallisesti käytätte ulkona liikkuessanne? 
 
 En mitään    _____ 
 
 Käytössäni on:_______________________________________  
 

     Kyllä           Ei          En tiedä 



 

 

 

Liite 2 Laitevalmistajan suunnittelema interventio-ohjelma fysioakustisessa 
tuolissa 
 
 
Ohjelma 1: 
Mieto rentoutusohjelma, taajuusalue 27,5 - 48 Hz. Alaraajapainotteinen ohjelma. 
 
Ohjelma 2: 
Yhdistelmäohjelma, mieto, taajuusalue 27 - 60 Hz. Alkuosassa rentoutus, loppuosas-
sa 8 minuutin aktivointi. Alaraajapainotteinen ohjelma. 
 
Ohjelma 3: 
Aktivoiva ohjelma, voimakkuudeltaan keskitasoa, taajuusalue 27 - 44 Hz. Alaraaja-
painotteinen ohjelma. 
 
Ohjelma 4: 
Pienten lihasten aktivointi, voimakkuudeltaan keskitasoa, taajuusalue 34 - 64 Hz. 
Alaraajapainotteinen ohjelma. 
 
Ohjelma 5: 
Kuten ohjelma 4, mutta vielä korkeammilla taajuuksilla, välillä 48 - 86 Hz, lopussa 
jakso matalaa 27 Hz:n taajuutta. Teholtaan hyvin mieto, alaraajapainotteinen ohjel-
ma.  
 
Ohjelma 6: 
Koko kehon yhdistelmäohjelma, jossa alkuosassa rentoutusta ja loppuosassa stimu-
loiva ohjelma, taajuusalue  27 - 68,5 Hz. Teholtaan keskitasoa. Alaraajapainotteinen 
ohjelma. 
 
Ohjelma 7: 
Hierontaohjelma, taajuusalue 27 - 45 Hz. Teholtaan mieto, alaraajapainotteinen oh-
jelma.  
 
Ohjelma 8: 
Yhdistelmäohjelma, jossa alkuosassa 8 minuutin rentoutus, loppuosa aktivoiva, taa-
juusalue 28 - 60 Hz. Teholtaan mieto, alaraajapainotteinen ohjelma.  
 
Ohjelma 9: 
Rentoutusohjelma, taajuusalue 27 - 50 Hz. Teholtaan keskitasoinen, alaraajapainot-
teinen ohjelma. 
 
 
 
 


