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Elämme yhteiskunnassa, jossa sedentaarinen käyttäytyminen ulottuu niin töihin, kouluihin kuin 
kotiinkin. Sedentaarisuus lisää itsenäisesti kroonisten elintapasairauksien, kuten metabolisen 
oireyhtymän (MBO) riskiä sekä nostaa yleistä kuolleisuusriskiä. Viime vuosien 
epidemiologinen näyttö on osoittanut sedentaarisuuden olevan terveysriski siitäkin huolimatta, 
että että henkilö täyttäisi nykyiset liikuntasuositukset. Yli 60-vuotiaat aikuiset ovat kaikista 
inaktiivisin ja korkeasti sedentaarisin ikäluokka ja ovat siten suurin riskiryhmä sairastua 
elintapasairauksiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää objektiivisesti mitatun 
sedentaarisuusaajan yhteyttä metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin sekä tarkastella liikunta-
aktiivisuuden yhteyttä metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin sedentaarisuusaika huomioiden.  
 
Tutkimus on osa osa monivuotista REACT (Enhancing physical activity and healthy aging 
among recent retirees) -interventiotutkimusta, jossa tutkittavat olivat aikavälillä 01/2017-
12/2018 kunta-alalta eläköityneitä Varsinais-Suomessa asuvia naisia (n = 149) ja miehiä (n = 
32). Sedentaarisuusaikaa mitattiin objektiivisesti ranteessa pidettävällä kiihtyvyysmittarilla 
perättäisten kahdeksan päivän ja seitsemän yön ajan. Alkumittausten yhteydessä tutkittavilta 
mitattiin verenpaine ja vyötärönympärys sekä paastoverinäytteellä kokonaiskolesteroli, HDL, 
LDL,  triglyseridit sekä paastoglukoosi metabolisten terveysmarkkereiden määrittämiseksi.  
Fyysistä aktiivisuutta selvitettiin vapaa-ajan liikunta-aktiivisuutta määrittävällä subjektiivisella 
kyselyllä.  
 
Tulokset osoittivat, että objektiivisesti mitattu sedentaarisuusaika oli yhteydessä MBO:n 
esiintyvyyteen (p<0,001) tutkittavilla ja korkea sedentaarisuusaika oli merkitsevästi yhteydessä 
kaikkiin muihin MBO:n riskitekijöihin, paitsi systoliseen verenpaineeseen ja kohonneeseen 
paastoglukoosiin. Sedentaarisuusajan kasvu oli yhteydessä MBO:n riskitekijöiden arvojen 
heikkenemiseen, jolloin riskitekijän esiintyvyys oli todennäköisempää. Tulokset osoittivat 
myös, että objektiivisesti mitatut sedentaarisuusajat olivat alhaisempia paljon liikkuvilla (>30 
MET) verraten vähän liikkuviin (<30 MET). Merkitsevä yhteys (p<0,05) oli havaittavissa 
vähän liikkuvien ryhmän sedentaarisuuden vaikutuksesta kohonneeseen glukoosiin, matalaan 
HDL:ään ja MBO:n esiintyvyyteen sekä paljon liikkuvien ryhmässä vyötärönympärykseen. 
Tulosten perusteella liikunta-aktiivisuudella oli vaikutusta sekä sedentaarisuusaikoihin, että 
MBO:n riskitekijöiden esiintyvyyteen. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voitaneenkin 
sanoa, että vähän liikkuvilla (<30 MET) sedentaarisuusajan kasvu korreloi MBO:n 
riskitekijöiden esiintyvyyteen, kun taas paljon liikkuvien ryhmässä sedentaarisuusajan kasvun 
haittavaikutus oli paljon lievempi.  
 
Asiasanat: Sedentaarisuus, inaktiivisuus, fyysinen aktiivisuus, aineenvaihduntasairaudet, 
metabolinen oireyhtymä, objektiivinen mittaus, aktiivisuusmittari 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
Vahtera, M. 2019. Sedentary behaviour, inactivity and metabolic syndrome among retirees. 
Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Exercise 
Physiology, 87 pp. 
 
We live in a society where sedentary behavior is ever-present in our every day life at work, 
school and home. High amounts of sedentary behaviour have been associated with increased 
risks of several chronic conditions including metabolic syndrome and mortality. Recently, 
epimological studies have proved that the detrimental effects of prolonged sitting stay even 
though physical activity recommendations would be met. The population aged 60 years or over 
is known to be both the most inactive and most sedentary group. Therefore, they have the 
highest risk for chronic lifestyle diseseas. The aim of this study was to objectively measure 
subjects’ daily sedentary time and investigate its relationship with the risk factors of metabolic 
syndrome. Additionally, the aim was to explore how physical activity affects participants’ 
sedentary time and relationship to metabolic syndrome.  
 
This research is part of the multiyear intervention study REACT (Enhancing physical activity 
and healthy aging among recent retirees) and the participants were recently retired municipality 
workers (n = 149 female and n = 32 men). Their sedentary time was measured with wristheld 
accelerometer for consecutive eight days and seven nights. Level of physical activity was 
measured subjectively using self-reported questions. Sedentary time’s  associations with waist 
circumference, resting blood pressure, triglycerides, HDL cholesterol, fasting plasma glucose, 
and a clustered metabolic risk score were examined. The metabolic syndrome was defined by 
using the definition from the National Cholesterol Education Program. 
 
The results showed that accelometer-measured sedentary time is associated with metabolic 
syndrome (p<0.001). Also, high time spent sedentary was associated with all the other 
metabolic syndrome components except systolic blood pressure and fasting plasma glucose. 
The increase of sedentary time was associated with the weakening of the values of metabolic 
syndrome components. Hence, the likehood to have metabolic syndrome increased. 
Additionally, the accelerometer-measured sedentary times were lower in the physically active 
group (>30 MET) compared with the non physically active group (<30 MET). Statistically 
significant association (p<0.05) could also be found between sedentary time of the non 
physically active group with HDL cholesterol, fasting plasma glucose and metabolic syndrome 
and with waist circumference in the physically active group. Thus, the results indicate that for 
nonphysically active people (<30 MET) the increase of sedentary time is associated with the 
metabolic syndrome components whereas for the physically active the adverse effects are 
milder. 
 
 
Key words: Sedentary, sedentary behavior, inactivity, sitting, physical activity, metabolic 
diseases, metabolic syndrome, objective measurement, accelometer  
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CRP   C -Reactive Protein, C-reaktiivinen proteiini 
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HDL  High density lipoprotein, korkeatiheyksinen lipoproteiini 

IDL  International Diabetes Foundation, Kansainvälinen Diabetesliitto 

LDL  Low density lipoprotein, matalatiheyksinen lipoproteiini 

LPL  Lipoprotein lipase, lipoproteiinilipaasi 

MBO  Metabolic Syndrome, Metabolinen oireyhtymä, 

MET  Multiple of resting metabolic rate, perusaineenvaihdunnan monikerta 

MVPA  Moderate- and Vigorous-Intensity Activity, keskiraskas ja raskas liikunta 
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PA  Physical activity, fyysinen aktiivisuus 

PAAC Physical Activity Advisory Committee, Fyysisen nktiivisuuden 

Neuvontakomitea 

REACT Enhancing physical activity and healthy aging among recent retirees, Liikunta-

aktiivisuuden ja terveenä ikääntymisen edistäminen eläkkeellä  

SBRN Sedentary Behaviour Research Network, Sedentaarisen käyttäytymisen 

tutkimusverkosto 

ST  Slow-Twitch -lihassolu, hidas lihassolu 

VLDL  Very low density lipoprotein, erittäin matalatiheyksinen lipoproteiini 

WHO  World Health Organization, Maailman terveysjärjestö 
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1 JOHDANTO 

Yhteiskunta on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut radikaalisti. Ihminen on keksinyt 

uusia keinoja elämänlaadun parantamiseksi ja muokannut omaa elinympäristöään helpomman 

elämän mahdollistamiseksi. Työn fyysisen kuormituksen vähentymisen myötä ammatit, joita 

ennen pidettiin fyysisesti rankkoina, ovat teknologian kehityksen myötä automatisoituneet ja 

muuttuneet siisteiksi toimistotöiksi. Urbanisaation myötä välimatkat ovat lyhentyneet ja 

ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa passiivisesti matkustaen autolla ja julkisilla 

kulkuneuvoilla. Teknologian kehitys on tuonut mukanaan myös istumista suosivan 

elämäntyylin, jossa ihmiset, ikään katsomatta, viettävät huomattavan osan ajastaan istuen ja eri 

teknologia- ja mediaväleineitä kuten, TV:tä, älypuhelimia ja tietokoneita katsellen (Levine 

2015). Itse asiassa aikuiset suomalaiset istuvat, makaavat tai seisovat paikoillaan yli kolme 

neljäsosaa valveillaoloajastaan (Husu ym. 2014).  Vaikka ihmiset elävät tällä hetkellä 

pidempään ja ovat terveempiä kuin koskaan, kontrastina olemme luoneet yhteiskunnan, joka ei 

enää edistä aktiivista elämäntapaa vaan perustuu runsaalle istumiselle niin töissä, kouluissa 

kuin kotona.  Vaikka suomalaiset ovat fyysisesti aktiivisia vapaa-ajallaan, on viime vuosina 

lisääntynyt epidemiologinen näyttö osoittanut liiallisen istumisen olevan terveysriski siitäkin 

huolimatta, että henkilö täyttäisi nykyiset liikuntasuositukset (Ekelund ym. 2016). Työn ja 

vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden vähentyminen ja siten energiankulutuksen pienentyminen ja 

samanaikaisesti lisääntynyt energiansaanti ruokavaliosta (Rasmussen ym. 2012) ovat saaneet 

aikaan ennennäkemättömän elämäntapasairauksien esiintyvyyden kasvun, jota ei edes vielä 

osata ymmärtää, saatikka tulkita (Helajärvi 2016). 

 

Epidemiologisten tutkimusten mukaan sedentaarinen elämäntapa, varsinkin pitkittynyt 

istuminen, lisää itsenäisesti eri kroonisten elintapasairauksien kuten metabolisen oireyhtymän, 

liikalihavuuden, tyypin II diabeteksen, ja sydän- ja verisuonisairauksien esiintyvyyttä sekä 

nostaa yleistä kuolleisuusriskiä. (Dunstan ym. 2012; Wilmot ym. 2012; Chau ym. 2013; 

Edwardson ym. 2012). Tässä tutkimuksessa viitataan sedentaariseen käyttäytymiseen, jolla 

tarkoitetaan ihmisen eri toimintoja, kuten TV:n katselua, autolla ajamista, tietokoneen käyttöä, 

jolloin energiankulutus on sedentaarisuuden määritelmän mukaan 1,0-1,5 kertaa 

lepoaineenvaihdunta. Ihmiset, joiden elämäntyyli perustuu runsaaseen istumiseen, omaavat 

suuremmalla todennäköisyydellä osan tai kaikki metabolisen oireyhtymän riskitekijöistä. 
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(Edwardson ym. 2012). Metabolinen oireyhtymä (MBO) on kerääntymä sydän- ja 

verisuonisairauksien riskitekijöitä. Henkilön katsotaan sairastavan metabolista oireyhtymää, 

jos hän on keskivartalolihava ja hänellä on ainkain kaksi seuraavista riskitekijöitä: kohonnut 

verenpaine, kohonnut triglyseridipitoisuus, matala HDL-kolesterolipitoisuus ja kohonnut 

paastoverensokeri (Alberti ym. 2006). Kansainvälinen Diabetes Liitto (IDF) on arvioinut, että 

jo neljäsosalla maailman aikuisväestöstä on MBO (Grundy 2008) ja heillä on huomattavasti 

kohonnut riski sairastua diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä kuolla sydän- ja 

verisuoniperäisiin tauteihin. (Ford 2005; Malik ym. 2004). Koska runsaan istumisen ja 

metabolisen oireyhtymän välillä on havaittu yhteys (Edwardson ym. 2012), olisi tärkeää pyrkiä 

luomaan väestötason toimenpiteitä istumisen vähentämiseksi (Helajärvi 2016).  

 

Sedentaarinen elämäntyyli ulottuu nykyisin koko ihmisen elämänkaarelle. Lapset ja nuoret 

oppivat ja sopeutuvat istumista suosivaan elämätyyliin jo varhain – yläkouluikäiset nuoret 

viettävät päivästään jo lähes yhtä paljon istuen kuin aikuiset (Helajärvi ym. 2014). Aikuisista 

suomalaisista valtaosa tekee fyysisesti kevyttä työtä, kulkee matkansa kulkuneuvoissa istuen ja 

istuu runsaasti myös vapaa-ajallaan. Istuminen lisääntyy  ja muu arkiaktiivisuus vähenee  

entisesestään iän karttuessa. Vanhemmat aikuiset eli yli 60-vuotiaat ovat inaktiivisin ja 

sedentaarisin ryhmä eri ikäluokkiin verraten riippumatta ovatko he vielä työelämässä tai ei. 

(Copeland ym. 2017; Ekelund ym. 2016). Yli kymmenestä maasta kerätyn aineiston mukaan, 

vanhemmat aikuiset istuvat keskimäärin kymmenen tuntia päivässä (Harvey ym. 2015). 

Päivittäinen runsas istuminen ja pitkittäisen yhtäjaksoisen istumisen negatiivisten 

terveyshaittojen katsotaan olevan vielä suurempia iäkkäimmillä kuin kuin muissa ikäluokissa, 

varsinkin kun heidän fyysisen aktiivisuuden taso on matala (Colley ym. 2011). Vain harva yli 

60-vuotias harrastaa riittävän määrän aktiivista liikuntaa, jolla voidaan poistaa istumisen 

haittavaikutuksia tai heidän fyysinen toimintakykynsä ei ole riittävällä tasolla tietyn 

aktiivisuustason saavuttamiseen (Ekelund ym. 2016; Wilkin & Haddock 2010).  

 

Vaikka fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi ja istumisen vähentämiseksi on luotu 

kansainvälisiä suosituksia, fyysinen inaktiivisuus on noussut neljänneksi yleisimmistä 

kuoleman riskitekijöistä globaalisti ja se on linkitetty jo viiteen miljoonaan ennenaikaiseen 

kuolemaan vuodessa. Tutkimusten mukaan on todistettu, että kohtuullinen ja raskas liikunta 

vähintään 150 min viikossa on yhteydessä populaation parempaan terveyteen ja pienempään 

elintasosairauksien riskiin (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2018, WHO 

2009 & WHO 2010) Yhteys riskitekijöihin ja kuolleisuuteen kuitenkin säilyy, vaikka puolen 
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tunnin kohtuutehoisen liikunnan suositus täyttyisi, jos ihminen muutoin istuu runsaasti (Hu ym. 

2003; Dunstan ym. 2004; Dunstan ym. 2007). Yleisen kuolleisuuden riski pienenee vasta, kun 

kohtuutehoista liikuntaa harrastetaan 60 75 min päivässä (Ekelund ym. 2016). Onkin esitetty, 

että liikuntasuositukset eivät ole enää riittävällä tasolla, kun niitä peilataan nykymaailman 

passiiviiseen, liikalihavuutta aiheuttavaan elämäntyyliin (Helajärvi 2016). Sedentaarisen 

elämäntavan vaikutukset ulottuvat yhteiskunnan tasolle heikentäen yleisesti populaation 

terveyttä ja nostaen julkisen terveydenhuollon kustannuksia (Ekelund ym. 2016). Tämä onkin 

nostanut esille tarpeen ymmärtää paremmin sedentaarisen elämäntyylin vaikutuksia terveyteen 

ja toisaalta tarpeen sedentaarisuuden ennaltaehkäisyyn. (Helajärvi 2016) 

 

Länsimaissa väestön ikääntyminen muuttaa yhteiskunnan rakenteita. Globaalisti, vuoden 2000 

ja 2050 aikana yli 60-vuotiaiden osuus väestöstä kaksinkertaistuu 11 %:sta 22 %:iin. Tämä 

demografinen väestörakenteen muutos nostaa elintasosairauksien esiintyvyyttä huomattavasti, 

jolloin myös ymmärrys sedentaarisen elämäntyylin vaikutuksista terveellisen ikääntymiseen 

korostuu. (Ding ym. 2016.) Samoin kuin nuoremmilla aikuisilla, vanhemmilla yli 60-vuotiailla 

aikuisilla runsas istuminen on yhteydessä MBO:ohon ja yleiseen kuolleisuuteen. On myös 

tiedossa, että MBO:ohon yhteydessä olevat sydän- ja verisuonitaudit sekä tyypin II diabetes 

yleistyvät iän myötä. Varsinkin pitkittynyttä istumista pidetään yhtenä muunnettavissa olevista 

tekijöistä sydän- ja verisuonisairauden taustalla, etenkin yli 70-vuotiailla aikuisilla. (Gardiner 

ym. 2011; de Rezende ym. 2014; Smith ym. 2014; Stamatakis ym. 2012; Matthews ym. 2008) 

 

Eläkkeelle jääminen on valtava muutos ihmisen elämänkaarella ja luo mahdollisuuksia 

elämäntyylin muovaamiseen ja terveellisten rutiinien muodostamiseen (King ym. 2007; Ding 

ym. 2016). Keski-iässä tai myöhemmin omaksutut terveelliset elämäntavat voivat vähentää 

kroonisten elintasosairauksien riskiä sekä pienentää kuolleisuutta (Knoops ym. 2004; King ym. 

2007). Tämän vuoksi onkin tärkeää indentifioida ajankohtia ja mahdollisuuksia vaikuttaa 

aikuisten terveyskäyttäytymiseen terveellisen ikääntymisen edistämiseksi. Eläkkeelle jääntiä 

voidaan pitää yhtenä kriittisenä hetkenä ihmisen elämänkaaressa, jossa voidaan vaikuttaa 

ihmisen terveyskäyttäytymiseen. Eläkkeelle jäänti vaikuttaa ihmisen elämäntapaan ja 

valintoihin suhteessa ajankäyttöön, sosiaalisiin suhteisiin ja taloudelliseen tilanteeseen. (Wang 

ym. 2010.) Eläkkeelle jääminen on mahdollisuus tarkastella vanhoja rutiineja ja kenties kehittää 

uusia positiviisia muutoksia omien elintapojen suhteen. Elääkkelle jäävät ja yli 60-vuotiaat 

aikuiset ovat tutkimusten mukaan kaikista inaktiivisin ja korkeasti sedentaarisin ikäluokka. He 

ovat myös suurimmassa riskissä sairastua inaktiivisuudesta ja runsaan istumisen 
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haittavaikutuksista johtuviin elintapasairauksiin. Tämä ryhmä tulisikin ottaa tarkemmin 

julkisten terveyssuositusten ja -ohjeistusten kohteeksi, jotta terveellinen ikääntyminen toteutusi 

ja yhteiskunnan elintapasairauksista johtuvia kustannuksia voitaisiin vähentää. (Ekelund ym. 

2016.) 

 

Tämä tutkimus on osa monivuotista REACT (Enhancing physical activity and healthy aging 

among recent retirees) -interventiotutkimusta, jossa selvitetään suomalaisten elintavoissa, 

terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 

eläkkeellesiirtymisiässä. Tässä poikkileikkaustutkimuksessa hyödynnetään objektiivista 

kiihtyvyysmittareihin perustuvaa aineistoa koskien henkilöiden vuorokautista sedentaarisuutta 

normaalissa arjessa eläkkeellesiirryttäessä. Tutkimuksen tavoitteena on ensiksi selvittää 

objektiivisesti mitatun sedentaarisuusaajan yhteyttä metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin 

sekä toiseksi tarkastella miten henkilöiden liikunta-aktiivisuus vaikuttaa metabolisen 

oireyhtymän riskitekijöihin sedentaarisuusaika huomioiden.  
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2 SEDENTAARISUUS JA TERVEYSVAIKUTUKSET 

Ihmiset ovat luotuja liikkumaan ja biologiset järjestelmämme toimivat optimaalisesti silloin, 

kun olemme fyysisesti riittävän aktiivisia. Pitkittynyt istuminen on aina menetetty mahdollisuus 

terveelliselle liikkumiselle. Seuraukset voivat olla terveydelle haitallisia, varsinkin 

riskiryhmille ja elintapasairauksista kärsiville. Vaikka säännöllinen liikunta on tehokas väline 

elintapasairauksien, kuten II tyypin diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa, saattaa 

liikuntasuositusten mukaisesti liikkuminen olla hankalaa, jolloin suurin osa pysyy 

liikkunnallisesti inaktiivisina. Kehittyneisssä maissa sedentaarinen elämäntyyli on nykyään 

enemmän sääntö kuin poikkeus, mikä on juurtunut syvälle yhteiskuntaan. (Dempsey ym. 2016.) 

 

Tutkimus istumisen ja inaktiivisuuden negatiivisista terveysvaikutuksista on viime vuosina 

kasvanut huomattavasti ja tämä on lisännyt tarvetta tarkentaa istumiseen ja inaktiivisuuteen 

liittyvää terminologiaa. (Tremblay ym. 2007). Tässä kappaleessa määritellään sedentaarisuus 

ja sen mittaaminen, inaktiivisuus sekä tuodaan esille näiden ilmiöiden terveysvaikutuksia, 

varsinkin vanhemmalla väestöllä.  

2.1 Sedentaarisuuden määritelmä 

 

Erilaiset fyysiset toiminnot aiheuttavat erilaisen kuormittavuuden kokemuksen. Ihmisen 

fyysinen aktiivisuus, PA (Physical Activity), voidaan ymmärtää kuormittavuuden jatkumona, 

jonka alkupäässä on sedentaarisuus ja vastaavasti toisessa ääripäässä erittäin voimakkaasti 

kuormittava PA. Tätä kuormittavuuden jatkumoa on kuvattu kuvassa 1. Eri toimintojen 

kuormittavuutta voidaan vertailla absoluuttisten MET-arvojen (Metabolic Equivalent of Task) 

perusteella. MET-arvo kuvaa PA:n aiheuttamaa energiankulutuksen kasvua lepotasoon 

verrattuna. Lepoaineenvaihdunnan vakioarvo, yksi MET, vastaa 3,5 millilitran hapenkulutusta 

painokiloa kohden minuutissa ja energiankulutuksena yhtä kilokaloria painokiloa kohden 

tunnissa. (Jette ym. 1990.)  Uusimman fyysisen aktiivisuuden luokittelun mukaan yksi MET 

kuvaa ihmisen lepoaineenvaihduntaa hiljaa istuessa hereillä ja 18 MET:in kuvaama erittäin 

kovavauhtinen juoksu nostaa energiankulutuksen 18 kertaiseksi lepoaineenvaihduntaan 

nähden. (Ainsworth ym. 2000) 
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   Metabolinen muuttuja (METS) 

KUVA 1. Sedentaarisuuden ja fyysiseen aktiivisuuden raja-arvot huomioiden kehon asento, 

ulkoinen liike ja energiankulutus. (Mukaillen Tremblay ym. 2007; Owen ym. 2010). 

 

Sedentaarisuus (latinasta sedere, ”istua”) on toimintaa, jolloin ihminen hereillä ollessaan on 

liikkumatta istuen tai makuuasennossa. Sedentaarinen käytös kuten TV:n katselu, tietokoneen 

käyttö tai autolla ajo kuluttuvat hyvin vähän energiaa, yleensä 1,0 – 1,5 MET-asteikolla ollen 

lähellä ihmisen lepoaineenvaihduntaa. Sedentaarinen käyttäytyminen jakautuu yleensä koko 

päivälle kuten työmatkoihin, istumiseen toimistolla, tietokoneen pelaamiseen ja TV:n katseluun 

vapaa-ajalla. Sedentaarinen toiminta voidaan jakaa välttämättömään, kuten toimistotyö ja 

muunneltavaan, kuten TV:n katselu. (Owen ym. 2010; Matthews ym. 2008). SBRN:n 

(Sedentary Behaviour Research Network) konsensus-projektin mukaan (Tremblay ym. 2007) 

sedentaarisuus on mitä vain istuen tai makuuasennossa tapahtuvaa valveajan toimintaa, jonka 

energiankulutus on enintään 1,5 MET. 

 

Sedentaarisuuden terveysvaikutuksia tutkittaessa terminologian selkeyttäminen on 

avainasemassa. Tässä tutkimuksessa viitataan sedentaariseen käyttäytymiseen, jolla 

tarkoitetaan ihmisen eri toimintoja, kuten TV:n katselua, autolla ajamista, tietokoneen käyttöä, 

jolloin energiankulutus on sedentaarisuuden määritelmän mukaan 1,0-1,5 MET:iä. 

Tutkimuksessa käytetään myös termiä istuminen, joka kuvaa yleisesti toimintaa, jota 

sedentaarinen käyttäytyminen sisältää. Pitkittynyt istuminen, on toimintaa, jolloin ihminen on 

sedentaarinen, yleensä istuen, yli 2 h kerrallaan.  Aikuiset joko istuvat tai suorittavat 

energiankulutukseltaan kevyitä (1,9  2.9 MET:iä) aktiviteetteja, kuten kevyitä kotitöitä, 

suurimman osan valveillaoloajastaan. (Owen ym. 2010, Tremblay ym. 2007 & Edwardson ym. 

Sedentaarisuus   Kevyt aktiivisuus     

Sedentaarisuus 
istuen tai makuuasennossa 
tapahtuvaa valveajan toimintaa, 
jonka energiankulutus on 
enintään 1,5 MET 

Fyysinen aktiivisuus (PA) 
lihasten tahdonalaista, energiankulutusta 
lisäävää ja yleensä liikkeeseen johtavaa 
toimintaa 
 
 

Kohtalainen ja 
kovatehoinen aktiivisuus
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2012) Sedentaarisuus on toimintaa, joka sisältää paljon istumista ja kuluttaa vain vähän 

energiaa. Vastakohtana kohtalainen tai kovatehoinen PA kuten pyöräily, uiminen tai 

juokseminen, joita voi harjoittaa kehon eri asennoissa, kuluttaa huomattavasti enemmän 

energiaa, 3-8 MET:iä lajista ja intensiteetistä riippuen. Tässä kontekstissa kevyt PA on 

toimintaa, joka tapahtuu seisaaltaan, mutta joiden energiankulutus ei ole enempää kuin 2,9 

MET. (Owen ym. 2010).  Fyysisen aktiivisuuden jatkumo sedentaarisesta toiminnasta 

kovatehoiseen liikuntaan on kuvattu kuvassa 1.  

 

Sedentaarisuuden määrittelyssä kehon asennolla on merkitystä. Jo seisominen saa aikaan 

isometrisen posturaalisten lihasten supistustumisen, joka käynnistää 

lipoproteiinilipaasientsyymin (LPL:n) aktivaation. (Hamilton ym. 2007) Ennen uusimpia 

tutkimuksia seisomista pidettiin sedentaarisuutena kehon vähäisen liikkeen ja energia-

aineenvaihdunnan vuoksi. Nykyään kuitenkin sedentaarisuus on rajattu määritelmänsä mukaan 

istuma- tai makuuasennossa tapahtuvaan matalan energia-aineenvaihdunnan toimintaan (Owen 

ym. 2010). 

 

Fyysiseen aktiivisuuden terveysvaikutuksia koskeva tutkimus perustuu pitkälti tutkimuksiin, 

jossa on seurattu ihmisen viettämää aikaa energiankulutukseltaan yli 3 MET:in toiminnoissa. 

Kaikki alle 3 MET:in aktiivisuus on luokiteltu sedentaariseksi ajaksi. Tämä tutkimusasetelma 

jättää huomioimatta kevyen aktiivisuuden (1,9 – 2,9 MET:iä) ajan, jolla on merkittäviä 

vaikutuksia kokonaisenergiankulutukseen sekä yleisesti terveyteen. (Pate ym. 1995). Ihmisen 

sedentaarisuuteen käyttämä aika on merkityksellistä, koska sillä korvataan fyysiseen 

aktiivisuuteen käytetty aika, joka laskee ihmisen päivittäistä kokonaisenergiankulutusta. 

Esimerkiksi, kahden kevyttä aktiivista toimintaa (2,5 MET) sisältämän tunnin vaihtaminen 

istumiseksi (1,5 MET) vastaa energiankulutukseltaan puolen tunnin kävelyä päivässä (0,5 h x 

3,5 MET:iä = 1,75 MET/h) 

2.2 Sedentaarinen käyttäytyminen 

 

Ympäristöllä, sekä fyysisellä että sosiaalisella, on suuri merkitys ihmisen 

terveyskäyttäytymiseen (Levine 2015). Ympäristön vaikutus on merkittävä varsinkin 

lapsuudessa ja nuoruudessa, jolloin koetut ympäristötekijät, kuten sosioekonominen asema ja 

vanhempien koulutus vaikuttavat opittuun käyttäytymiseen. Iän myötä ei-koetun ympäristön 
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merkitys kasvaa. Ympäristön vaikutukset muuttuvat myös elinkaaremme aikana, jolloin 

fyysinen aktiivisuus usein laskee ikääntymisen myötä. (Telama ym. 2014.)  

Nykyään normaali arki kuten TV:n katselu, tietokoneen käyttö ja autolla ajo, sisältävät paljon 

sedentaarisuutta, jolloin energiankulutus on pitkittyneesti hyvin matalalla tasolla. 

Sedentaarinen käyttäytyminen ei ole vain fyysisen aktiivisuuden tai liikkumisen puutetta, vaan 

sarja ihmisen valitsemia toimintoja ympäristötekijöiden puitteissa, joilla on terveyden kannalta 

potentiaalisia vaikutuksia. (Tremblay ym. 2007).  Ympäristö voi joko edistää tai ehkäistä 

ihmisten sedentaarista käytöstä ja fyysistä aktiivisuutta (de Geus 2014). Nyky-yhteiskunta on 

pitkälti rakennettu tukemaan ihmisten inaktiivisuutta kaikissa eri ikäryhmissä päiväkodista 

vanhainkotiin. (Levine 2015). Myös mielialalla on osoitettu olevan merkittävä yhteys ihmisen 

terveyskäyttäytymiseen. Depressiivinen ihminen on sedentaarisempi ja valitsee helpommin 

passiivisemman elämäntyylin. (Zhai ym. 2015). 

 

Myös ihmisen geneettisellä perimällä on vaikutusta hänen terveyskäyttäytymiseensä. 

Käyttäytymisen säätely on kompleksista ja polygeenista. Toisin sanoen, käyttäytymiseen 

vaikuttaa lukuisat eri geenit. (Aaltonen ym. 2013). Genetiikka vaikuttaa muun muassa siihen, 

miten ihmiset fysiologisesti reagoivat PA:n vasteisiin. Bouchardin ym. (2012) tutkimuksessa 

havaittiin osalla tutkittavista (8,4 – 13,3 %) PA:n protokollan aikaansaamia negatiivisia 

liikunnan aiheuttamia vasteita verenpaineessa, kolesterolissa, triglyserideissa ja insuliinissa. 

Tutkimuksessa 7 %:lla havaittiin kaksi tai enemmän liikunnan aiheuttamaa vastakkaista 

vaikutusta diabetes- ja sydän- ja verisuonitautien riskeille. Geenit vaikuttavat myös PA:n 

kokemiseen (de Geus ym. 2014). Eri geenit vaikuttavat PA:n tai inaktiivisuuteen edistämiseen. 

Toisaalta, myös ihmisen käyttäytymismallit säätelevät geenien toimintaa, joka osaltaan selittää 

sen, kuinka vanhempien antama malli kotona fyysisen aktiivisuuden suhteen siirtyy usein 

lapsille. Käyttäytyminen voikin siirtyä sukupolvilta toisille. Ekelund ym. (2016) mukaan myös 

fyysiset ominaisuudet kuten korkea paino, rasvamassa sekä vyötärönympärys ennustavat 

yksilön sedentaarista käyttäytymistä. Samassa tutkimuksessa, varsinkin nuoremmissa 

ikäluokissa, korkemman BMI:n yksilöt olivat taipuvaisia inaktiivisuuteen. 

2.3 Sedentaarisuuden fysiologia 

 

Fysiologisesti tarkasteltuna pitkittyneen sedentaarisuuden sekä liian vähäisen PA:n vaikutukset 

eroavat toisistaan (Hamilton ym. 2007). Ihmisen ollessa pitkään sedentaarinen, käynnistyvät 
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ainutkertaiset biologiset prosessit, jotka ovat selkeästi erilaisia verraten liikuntafysiologisesti 

ymmärrettyihin, PA:n aikaansaamiin prosesseihin.  

 

Pitkittynyt sedentaarisuusaika on yhteydessä pitkittyneeseen lihaksen kuormittamattomuuteen, 

jolla on todettu olevan terveydelle haitallisia vaikutuksia. Pitkittynyt sedentaarisuus aiheuttaa 

lihassupistusten puutteen, joka johtaa luurankolihasten LPL:n aktiivisuuden heikkenemiseen 

sekä vähentyneeseen glukoosiin sisäänottoon soluissa. (Hamilton ym. 2004 & 2007). 

Verisuonten sisäpinnalla sijaitseva LPL pilkkoo plasman lipoproteiineja kuten kylomikroneita 

ja VLDL:iä (very low density lipoproteins) (Tsutsumi 2003). LPL:n vähentynyt aktiivisuus 

heikentää optimaalista lipoproteiinista johdettujen rasvahappojen sisäänottoa solutasolla ja 

nostaa siten triglyseridipitoisuutta sekä vähentää HDL (high density lipoprotein) kolesterolin 

määrää veren plasmassa.  Rotilla tehdyssä tutkimuksessa, jossa takaraajojen lihaskuormitus 

estettiin, LPL:n aktiivisuus takaraajojen luurankolihassoluissa heikkeni jo muutamissa 

tunneissa (Bey ym. 2003). Hitaissa ST -soluissa (Slow-Twitch) jo lyhyt immobilisaatio laski 

LPL:n aktivaatiota 10 % verrattuna normaaliin tilaan (Hamilton ym. 2007). Madaltuneen LPL:n 

on todettu olevan yhteydessä heikentyneeseen rasva-aineenvaihduntaan, jossa luurankolihasten 

triglyseridien hyödyntäminen vähenee, HDL:n konsentraation nousemiseen n. 20 % ja 

kohonneisiin aterianjälkeisiin rasva-arvoihin. (Reymer ym. 1995) Sedentaarisuuden 

aiheuttaman lihasten inaktiivisuus muuttaa solutason rasva-aineenvaihduntaa, jonka on 

tieteellisesti todettu olevan yksi elintapasairauksien ja metabolisen oireyhtymän syntyä edistävä 

tekijä (Kesäniemi ym. 2001; Hamilton ym. 2007).  

 

Sedentaarisuudella on vaikutusta myös sokeriaineenvaihduntaan. Tremblayn ym. (2010) 

tutkimuksissa tarkasteltiin yhden päivän istumisen vaikutuksia insuliiniin aktiivisilla miehillä 

ja naisilla (n=14, ikä 19-32 vuotta). Koko elimistön insuliinin toiminta oli 39 % alhaisempi 

verraten normaaliin, aktiivisen päivän insuliinin aktiivisuustasoon. Yhden päivän istuminen ei 

vaikuttanut juuri paastosokeriin, maksan insuliiniin tai rasvahappojen oksidaatioon. Tämä 

viittanee siihen, että istumisen vaikutukset näkyvät enimmäkseen luurankolihasten toiminnassa 

heikentyneenä insuliinin sensitiivisyytenä. Sedentaarisuus ja insuliinin sensitiivisyyden 

heikentyminen ovat tutkitusti yhteydessä myös kohonneisiin tulehdusta aiheuttaviin 

adiposytokiinien määrään (Mora ym. 2006). 
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2.4 Sedentaarisuuden mittaaminen 

 

Sedentaarisuutta voidaan mitata joko subjektiivisesti tai objektiivisesti. Subjektiivinen 

aineiston keräys itseraportoinnilla kyselylomakkeilla ja sedentaarisuuspäiväkirjan pito ovat 

olleet perinteinen tapa kerätä tietoa ihmisten PA:sta ja sedentaarisuudesta. Yleisesti, 

subjektiivinen mittaus toimii hyvin erilaisten sedentaarisen käyttäytymisen havainnointiin ja 

kyselyiden avulla voidaan tarkemmin selvittää sedentaarisuuden käyttäytymiseen liittyviä 

mielialoja ja muita tekijöitä. (Atkin ym. 2012; Clemes ym. 2012).  

 

Objektiivinen sedentaarisuuden mittaus perustuu faktuaaliseen tiedonkeruuseen siitä ajasta, 

jonka ihminen viettää liikkumatta joko istuen tai makuulla.  Objektiivisella mittauksella eri 

PA:n muodot voidaan erottaa paremmin kuin subjektiivisella mittauksilla riippuen kuitenkin 

siitä mitä teknologiaa mittauksissa on käytetty. Objektiivisissa mittauksissa käytetään yleensä 

kiihtyvyysmittareita, sykemittareita sekä yhdistelmämittareita. (Atkin ym. 2008; Reilly ym. 

2008).  

2.4.1 Objektiivinen mittaus 

 

Objektiivisella sedentaarisuuden mittauksella saadaan tarkemmin ja luotettavammin mitattua 

yksilön sedentaarista käyttäytymistä tietyllä ajanjaksolla. Objektiivisella mittauksella on 

mahdollista erotella eri PA:n intensiteetteja riippuen käytettävästä mittausteknologiasta. (Reilly 

ym. 2008). Hagströmerin ym. (2007) tutkimuksessa havaittiin objektiivisesti mitattuna saatavan 

merkittävästi alhaisempia PA:n arvoja kuin subjektiivisesti raportoimalla. Objektiivisilla 

mittauksilla saadaankin luotettavampaa, faktuaalista tietoa ihmisten sedentaarisesta 

käyttäytymisestä ilman riskiä ali-tai yliraportoinnista.  

 

Sedentaarisuutta mitataan usein objektiivisesti kiihtyvyysmittareilla. Kiihtyvyysmittarit 

muuttavat liikkeen sensorien toimesta elektronisiksi signaaleiksi, lukumääräksi. Sedentaarisuus 

on objektiivisissa mittauksissa määritelty alle 100 signaaliksi minuutissa. Sedentaarisuusaikaa 

voidaan tarkastella kokonaissedentaarisuusaikana tutkimusjaksolla tai valitun istumisen 

suhteen. (Matthews ym. 2008; Helajärvi 2016). Tutkimuksissa on huomioitava, että kaikki 

kiihtyvyysmittarit eivät kykene erottamaan istumista seisomisesta, vaikka nämä ovat 

fysiologisesti ja energianaineenvaihdunnallisesti hyvin erilaisia toimintoja, tai sedentaarisuutta 

erittäin kevyestä PA:sta. Myös mittarin pitotavalla on merkitystä. Reidessä pidetyllä mittarilla 
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voidaan paremmin erottaa seisominen istumisesta verrattuna vyötäröllä tai ranteessa pidettyyn 

mittariin. Myös unen- ja valveillaoloajan erottaminen on tulosten tulkinnassa otettava 

huomioon. (Berom ym. 2016.)   

 

Uuden teknologian kiihtyvyysmittarit perustuvat moniulotteiseen mittaukseen sekä eri 

kaltevuuskulmien tunnistamiseen, jolloin aineiston luotettavuus on parantunut merkittävästi. 

(Pedišić & Bauman 2015).  Objektiivisten sedentaarisuustutkimusten vertailu tai laajojen meta-

analyysien teko on haastavaa, koska mittauksissa käytetyt sedentaarisuusmäärityksen 

mittausfrekvenssin suhteen erovat toisistaan (Reilly ym. 2008) ja mittarien pitotavat 

vaihtelevat. Kaiken kaikkiaan uuden teknologian kiihtyvyysmittareilla saadaan huomattavasti 

tarkempaa ja luotettavampaa aineistoa sedentaarisuuskäyttäytymisestä, joskin käsiteltävän 

aineiston laajuus tuo omat haasteensa aineiston käsittelyyn.  

2.4.2 Subjektiivinen mittaus 

 

Sedentaarisuuden ja PA:n tutkimuksissa aineisto on perinteisesti kerätty subjektiivisesti 

käyttäen erilaisia kyselylomakkeita ja päiväkirjamaista raportointia. Subjektiivisesti kerättyyn 

aineistoon liittyy aina riski raportoinnin virheellisyydestä. Käsitys omasta PA:sta ja 

istumisajasta saattaa olla vääristynyt ja tutkimuksissa on todettu selkeää yliraportointia PA:n 

suhteen verraten objektiivisesti mittatuun aktiivisuuteen. (Clemes ym. 2012; Hagströmer ym. 

2007). Itseraportointiin liittyen on tunnistettu liittyvän tiettyjä haasteita ja virhelähteitä kuten 

oman menneen käyttäytymisen kognitiivista mieleenpalauttamista kyselyä varten. Virheriski 

kasvaa sitä myöden mitä pidempi aika on aktiviteetin ja raportoinnin välillä. (Baranowski ym. 

1988;  Clemes ym. 2012) Virheriskiä kasvattaa myös epävarmuus koskien PA:een liittyvästä 

intensiteetistä ja kestosta (Kriska & Caspersen 1997) ja taipumusta raportoida sosiaalisesti 

miellyttäviä vastauksia. Tämä näkyy usein PA:n yliarviointina ja oman sedentaarisuusajan 

aliarviointina. Oman käyttäytymiseen liittyvä vääristymä ja siitä johtuvat virheet raportoinnissa 

riippuvat paljon myös tutkittavasta populaatiosta (Matthews ym. 2008). Itseraportointiin 

liittyvät haasteet tulevat vielä ilmeisemmiksi, kun yritetään tutkia suunnitellun ja kovatehoisen 

liikunnan sijasta kohtuutehoista ja elämäntyyliin liittyvää PA:tta, koska rutiininomaisia 

aktiviteetteja on vaikea muistaa jälkikäteen (Pate ym. 1995). 

 

Puhtaasti sedentaarisuutta subjektiivisesti tutkittaessa on havaittu, että päivittäisen 

kokonaissedentaarisuusajan kysyminen tuottaa epätarkempaa aineistoa kuin kysyttäessä 
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sedentaarisuutta eri istumistyyppien, kuten TV:n katselu kautta  (Clemes ym. 2012). 

Tutkimuksissa on havaittu, että TV:n katseluun ja tietokoneen käyttöön liittyvä sedentaarisuus 

eli niin sanottu ruutuaika voidaan määrittää suhteellisen tarkasti kyselylomakkeilla. Tämä 

johtunee ruutuajan säännöllisyydestä, tarkkuudesta ja toistumisesta. Toimistotyötä tehdään 

tiettyyn aikaan ja TV:tä katsellaan rutiininomaisesti tiettyyn aikaan. Sedentaarisuustutta 

tutkittaessa subjektiivisesti ongelmaksi voi muodostua myös se, että jotain perinteisesti 

sedentaarisena pidettyä aktiviteettia voidaan tehdä rinnan toisen sedentaarisen tai jopa 

aktiivisen toiminnan kanssa (esim. musiikin kuuntelu ruuanlaiton yhteydessä). Tämä aiheuttaa 

ongelmia itseraportoitaessa, koska tutkittavat voivat virheellisesti raportoida erikseen kaksi 

luokiteltua toimintoa, jolloin kokonaissedentaarisuusaika virheellisesti kasvaisi. (Helajärvi ym. 

2014) 

2.4.3 Sedentaarisuuden suositeltavat mittausmenetelmät 

 

Molempiin, subjektiiviseen raportointiin ja mittareilla kerättävään tiedonkeruun metodeihin, 

liittyy sekä vahvuuksia että heikkouksia. Kumpaakin tapaa voidaan hyödyntää itsenäisesti. 

Nykyään suositukseksi on noussut hyödyntää molempia metodeja tiedonkeruussa joko 

linkitettynä tai integroituna toisiinsa. Näin voidaan varmistetaaa kokonaisvaltainen kuva 

henkilön PA:sta ja sedentaarisuudesta (Troiano ym. 2012). 

 

 

KUVA 2.  PA:n ja sedentaarisuuden arvioimisen eri menetelmiä (Troiano ym. 2012 mukaillen) 

 

Kuvassa 2 on Troianon ym. (2012) esittämä suositus sedentaarisuuden ja PA:n arviointiin 

käytettävistä menetelmistä. Sedentaarisuus- ja PA:n selvittämiseen liittyvissä tutkimuksissa 

ollaan siirtymässä A ja B (pelkkä raportointi tai pelkkä mittari) menetelmistä kohti C, D ja E 

menetelmiä. Itsenäisen A ja B menetelmien vahvuudet ja heikkoudet tuotiin esille aiempana. 

Menetelmässä C kerätään aineistoa rinnan subjektiivisesti ja objektiivisesti, jolla voidaan 

minimoida yhden aineistonkeruumenetelmään liittyvät rajotteiteet. Mittareiden käyttöön 
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perustuvan sedentaarisuusaineiston lisäksi subjektiivisesti kerätty aineisto voi antaa 

lisäinformaatiota varsinkin PA:n ja sedentaarisuuden konteksteista kuten liikuntaa suosivista 

attribuuteista tai sedentaarisuuteen liittyvästä ympäristöstä. Tämä kontekstuaalinen informaatio 

voi auttaa ymmärtämään mittareista saadun datan variabiliteettia. Rinnakkain ja erillisesti 

kerätyssä aineistoissa, menetelmä C:ssä, tulee huomioida, että aineistoja ei voi suoraan vertailla 

keskenään. Aineistoista voi kuitenkin tietyissä osa-alueissa tehdä tulkintoja samasta asiasta 

muuttamalla muuttujat esim. MET-arvoiksi. (Troiano ym. 2012) 

 

Sedentaarisuuden mittaamisessa subjektiivista ja objektiivista mittaustapaa olisi suositeltavaa 

hyödyntää linkitettynä D tai integroituna E. Menetelmät täydentävät toisiaan ja niillä voidaan 

paikata toiseen menetelmään liittyviä aukkoja. Toisiinsa linkitetystä datasta voidaan mm. 

arvioida PA:teen liittyvän liikkeen suhteellista intensiteettiä tai koettua kuormitusta. 

Mittareihin linkitetyillä päiväkirjoilla saadaan selvitettyä mm. tiettyyn sedentaariseen 

toimintaan liittyvää kontekstia tai tiettyyn PA:iin liittyvää tunnetilaa. Tällä hetkellä 

suositeltavin ja hyödennettavin tapa kerätä dataa sendentaariseen käyttäytymiseen ja liikunta-

aktiivisuuteen liittyen on integroitu raportointi ja mittaus, kuviossa E. Mittareista saadulla 

aineistolla voidaan todistaa todeksi raportoimalla saatu aineisto ja käänteisesti raportoidun 

aineiston avulla voidaan tulkita mittareiden dataa. (Troiano ym. 2012) Teknologian kehityksen 

myötä integroidut mittausmenetelmät ovat yleistyneet. Sykemittarit ja kiihtyvyysmittarit 

voidaan nykyään langattomasti yhdistää mm. älypuhelimiin ja tietoa kerääviin applikaatiohin.  

2.5 Sedentaarisuuden, inaktiivisuuden ja aktiivisuuden vaikutuksia terveyteen 

 

Aikuiset suomalaiset istuvat, makaavat tai seisovat paikoillaan yli kolme neljäsosaa 

valveillaoloajastaan (Husu ym. 2014) ja vain 25 % suomalaisista täyttää nykyiset 

liikuntasuositukset (Vasankari ym. 2018). Vaikka elämme tällä hetkellä pidempään ja olemme 

terveempiä kuin koskaan, kontrastina elämme yhteiskunnassa, joka ei enää edistä aktiivista 

elämäntapaa vaan perustuu runsaalle istumiselle niin töissä, kouluissa kuin kotona. Viime 

vuosien epidemiologinen tutkimusnäyttö on myös todistanut, että liiallinen istuminen on 

terveysriski, vaikka henkilö täyttäisi nykyiset liikuntasuositukset (Ekelund ym. 2016). Työn ja 

vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden vähentyminen ja siten energiankulutuksen pienentyminen on 

kasvattanut elämäntapasairauksien esiintyvyyttä väestötasolla, jota ei vielä osata tulkita 

(Helajärvi 2016). Liiallisella sedentaarisuudella sekä inaktiivisuudella on osoittu itsenäisesti 

olevan negatiivisia vaikutuksia terveyteen. Molemmat tekijät ovat yhteydessä kroonisten 
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elintapasairauksien kohonneseen riskiin ja syntyyn, kuten ylipainoon (Ross ym. 2015; Shields 

ym. 2008), diabetekseen (Admiraal ym. 2011; Hu ym. 2003) ja metaboliseen oireyhtymään 

(Edwardson ym. 2012). 

 

Krooninen elintapasairaus etenee hitaasti ja on pitkäaikainen (Hoffman ym. 1996). Kroonisten 

elintapasairauksien esintyvyys on noussut viime vuosikymmeninä dramaattisesti. On tiedossa, 

että ylipaino on lisääntynyt huomattavasti. Arvion mukaan globaalisti vuonna 2013 ylipainoisia 

(BMI ≥25 kg/m2) oli jo 29 % naisista ja 38 % miehistä. Myös II tyypin diabetes on yleistynyt 

ja arvion mukaan sen esiintyvyys noussee 5,4 %:iin vuoteen 2025 mennessä. (King ym. 1998; 

Finucane ym. 2011). Samanaikaisesti vain viidennes maailman väestöstä on fyysisesti riittävän 

aktiivisia. On esitetty, että toimenpiteet ja taistelu kroonisia elintapasairauksia vastaan on 

riittämätöntä, koska ongelman laajuutta vähätellään sekä toimenpiteet ovat tällä hetkellä 

suunnattu sairauksien hoitoon keskittyviin strategioihin, eikä ennaltaehkäisyyn. (Dumith ym. 

2011) Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan sedentaarisuuden, inaktiivisuuden ja aktiivisuden 

vaikutuksia terveyteen itsenäisesti ja yhteydessä sedentaarisuuteen. 

2.5.1 Sedentaarisuuden terveysvaikutukset  

 

Runsas sedentaarisuus on yhdistetty yleisen kuolleisuusriskin kasvuun useissa tutkimuksissa 

(Katzmarzyk ym. 2009; Chau ym. 2015; Kim ym. 2013). Katzmarzyk ym. (2009) 

kanadalaisessa väestötason 12-vuotisessa tutkimuksessa runsaasti istuvien aikuisten yleinen 

kuolleisuus vähiten istuviin verraten oli jopa kaksinkertainen riippumatta muista yleensä 

terveyttä edistävistä tekijöistä kuten normaalista painosta, terveellisestä ruokavaliosta ja 

fyysisesta aktiivisuudesta. Chaun ym. (2013) meta-analyysiin perustuen sedentaarisuuden ja 

kuolleisuuden välillä on kyetty osoittamaan selkeä annos – vastesuhde, joka on esitetty eri 

tutkimusten splinikäyrinä kuviossa 1. Pystyakselilla ovat riski-seuraussuhteet  1,00 (95% CI: 

0,98-1,03), 1,02 (95% CI: 0,99-1,05) ja 1,05 (95% CI: 1,02-1,08) jokaiselle yhden tunnin 

istumisen lisäykselle intervalleina 0-3 h, 3-7 h ja enemmän kuin 7 h päivässä. Näin ollen kuvio 

on käyräviivainen, ja suhteen kulmakerroin lisääntyi yli 7 h istumisen kohdalla. 
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KUVIO 1. Istumisen ja kuolleisuuden annos-vastesuhde perustuen subjektiivisesti mitattuun 

istumisaikaan (Chau ym. 2013 & Physical Activity Guidelines 2018 mukaillen) 

 

Istumisen määrän suhteen on kyetty tutkimusten perusteella määrittämään kynnysarvo, jolloin 

runsaan istumisen aiheuttamien negatiivisten terveysvaikutuksien ja yleisen kuolleisuuden riski 

kasvaa. Jokainen lisätunti istumista päivässä lisää yleistä kuolleisuusriskiä 2 % ja istuessaan yli 

7 h päivässä, jokainen lisätunti istumista nostaa aikuisten kuolleisuusriskiä jo 5 %, vaikka 

liikunnan suojaavat vaikutukset olisivat otettu huomioon. Näin ollen aikuisilla yli 7 h istumista 

päivässä voidaan pitää terveydelle haitallisena. (Chau ym. 2013; Milton ym. 2015) 

 

Monet tutkimukset ovat myös osoittaneet sedentaarisuuden sekä sydän- ja verisuonitautien sekä 

kuolleisuuden monimuotoisen suhteen. Warren ym. (2010) tutkimuksessa muun muassa 

miehet, jotka raportoivat istuvansa autossa yli 10 h viikossa, oli 82 % suurempi riski kuolla 

sydän ja verisuonitauteihin kuin niillä, jotka istuivat autossa vain 4 h viikossa. Kahdessa eri 

meta-analyysissa havaittiin myös selkeä yhteys sedentaarisuuden ja sydän-ja 

verisuonitautikuolleisuuden välillä. Tutkimuksissa suhteelliset riskit vaihtelivat 1,15 (95% CI: 

1,11-1,20) -1,9 (95% CI: 1,36-2,66). Vaihteluväliin vaikutti mm. erot riskikategoroinnissa ja 

sedentaarisen käyttäytymisen luokittelussa. (Biswas ym. 2015; Wilmot 2014) Sydän-ja 
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verisuonitautikuolleisuuden lisäksi, korkea sedentaarisuus on yhdistettu sydän- ja 

verisuonitautisairauksien esiintyvyyteen (Petersen ym. 2003; Young ym. 2010). Young ym. 

(2010) tutkimuksessa korkea sedentaarisuus oli yhteydessä sydämen vajaatoimintaan 

amerikkalaisilla miehillä. Borodulin ym. (2015) suomalaisia tutkineessa FINRISK 2002 

aineistossa, sedentaarisuuden riski sydän ja verisuonitauteihin oli 1.06 (95% CI, 1.01-1.11) 

mallissa, jossa tutkittavien ikä, sukupuoli, työsuhde, koulutus, BMI, tupakointi, PA, 

vihannesten ja hedelmien käyttö, alkoholin käyttö, verenpaine ja kolesteroli oli huomioitu. 

Yhteys säilyi, vaikka suojaavat tekijät oli otettu huomioon. 

 

Sedentaarisuuden ja elintapasairauksien kuten ylipainon, tyypin II diabeteksen ja metabolisen 

oireyhtymään. Sedentaarisen käytöksen ja ylipainon (BMI ≥25 kg/m2) välillä on osoitettu 

yhteys. Esimerkiksi kanadalaisessa väestotason tutkimuksessa ylipainon esiintyvyys oli 

huomattavasti korkeampi niillä, jotka katsoivat TV:tä yli 21 h/vko ja alhaisempi niillä, jotka 

katsoivat TV:tä vähemmän kuin 5 h/vko, miehillä 25 % vs. 14 % ja naisilla 24 % vs. 11 %. 

(Shields ym. 2008). Kun tarkastellaan koko painostatusta: paino, BMI, vyötärönympärys, 

kehon rasva ja ylipaino sekä liikalihavuus, sedentaarisuuden yhteys ei ole enää niin selvä ja 

tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. (Physical Activity Guidelines 2008) Sedentaarisuuden ja 

painon yhteydessä on hyvä muistaa, että on vaikea määrittää syy-seuraussuhdetta. Ylipaino on 

saattanut aiheuttaa sedentaarisen elämäntyylin syntyä tai päinvastoin sedentaarinen elämäntyyli 

on aiheuttanut ylipainon.  

 

Sedentaarisuus on selkeästi yhdistetty tyypin II diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään 

(Thorp ym. 2011; Wilmot 2012; Edwardson ym 2012). Wilmot ym. (2012) raportoi meta-

analyysisään sedentaarisuuden ja tyypin II diabeteksen yhteyden riskiksi 2,12 (95% CI: 1,61-

2,78) korkeimmasta sedentaarisuusajasta matalimpaan. Biswas ym. (2015) vastaavasti raportoi 

meta-analysissaan viiden eri tutkimuksen yhteenlasketuksi suhteelliseksi riskiksi 

1,91 (95 % CI: 1,64-2,22).  Metabolisen oireyhtymän riski kasvaa 73 % mitä sedentaarisempia 

tutkittavat olivat fyysinen aktiivisuus huomioiden suuressa 21 393 tutkittavan meta-

analyysissa. Tämä on tärkeä huomio, joka viittaa siihen, että korkeaa sedentaarisuutta voidaan 

pitää itsenäisenä tekijänä metabolisen toimintahäiriön synnyssä erillään fyysisestä 

inaktiivisuudesta. (Edwardson ym. 2012) Tämän lisäksi korkea sedentaarisuus on voitu heikosti 

yhdistää erityisesti kohtu- ja munasarja-, paksusuoli- ja keuhkosyöpiin, mutta yhteyden 

todistaminen vaatii lisää tutkimuksia (Biswas ym. 2015). 
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2.5.2 Sedentaarisuus ja inaktiivisuus 

 

Sedentaarisuuden tutkimuksen yleistyessä on herännyt keskustelua sedentaarisen 

käyttäytymisen yhteydestä fyysiseen aktiivisuuteen ja inaktiivisuuteen. On myös 

kyseenalaistettu sedentaarisuuden riippumaton yhteys kardiometabolisiin riskitekijöihin 

vedoten siihen, että tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia ja siihen, että sedentaarisuus on 

aina tietynlaista inaktiivisuutta. (van der Ploeg & Hillsdon 2017) Tutkimusten mukaan 

sedentaarisuudella ja inaktiivisuudella on kuitenkin todettu niille spesifejä terveyden 

haittavaikutuksia ja siten niitä tulisi käsitellä erillisenä huomioon ottaen tietyt alla esitellyt 

tulosten tulkintaan liittyvät tekijät. Myös määritelmiensä puolesta ne ovat kaksi erillistä 

käsitettä. 

 

Sedentaarisuus ja inaktiivuustutkimuksissa on laajalti käytetty SBRN:n hyväksymiä 

määritelmiä. Inaktiivisuudella tarkoitetaan niitä ihmisiä, jotka eivät harrasta riittävästi reipasta 

tai rasittavaa liikuntaa, MVPA:a (Moderate- and Vigorous-Intensity Activity). (Tremblay ym. 

2007) Toisin sanoen, he eivät täytä virallisia liikuntasuosituksia. WHO:n globaaleissa 

suosituksessa 18−64 -vuotiaiden aikuisten tulisi harrastaa vähintään joko 150 min reipasta 

aerobista kestävyysliikuntaa tai 75 min rasittavaa aerobista liikuntaa viikossa, tai näiden 

yhdistelmiä sekä lihaskuntoa ja liikehallintaa vähintään 2 kertaa viikossa. Reipas liikunta on 

kaikkea fyysista aktiivisuutta 3 – 5,9 MET:in välillä ja rasittava liikunta on fyysista aktiviteettia 

yli 6 MET:in. (WHO 2010)  

 

Sedentaarisuuden ja inaktiivisuuden ymmärtäminen erillisinä käsitteinä on tärkeää, kun 

mietitään laajemmin ihmisen terveyskäyttäytymistä ja siihen puuttumista. Ihminen voi olla 

yhtäaikaisesti todella sedentaarinen, mutta samalla liikuntasuositusten puolesta riittävän 

aktiivinen. Esimerkkinä toimistotyöntekijä, joka ajaa töihin, tekee 10 h istumatyöpäivän ja ajaa 

kotiin. Illan hän viettää TV:tä katsellen lukuun ottamatta 30 min juoksulenkkiä. Päivä oli todella 

sedentaarinen, mutta ei inaktiivinen, koska hän täytti WHO:n päivittäisen liikuntasuosituksen. 

Vastakohtaisesti ihminen voi viettää suurimman osan päivästään tehden seisomatyötä, mutta ei 

päivän aikana harrasta liikuntaa WHO:n suositusten mukaan. Henkilö voidaankin määritellä 

inaktiiviseksi, mutta ei sedentaariseksi. Sedentaarisuus ja inaktiivisuus ovat kaksi erillistä 

käsitettä ja sedentaarisuus ja MVPA eivät ole myöskään vastakohtia toisilleen. (van der Ploeg 

& Hillsdon 2017)  
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Sedentaarisuuden ja aktiivisuuden yhteyttä on kuvattu aktiivinen sohvaperuna- ilmiöllä. Healyn 

ym. (2008) tutkimuksessa havaittiin merkittäviä haitallisia metabolisia vaikutuksia liiallisen 

TV:n katselun seurauksena terveillä, fyysisesti aktiivisilla miehillä ja naisilla. Terveydelle 

haitallinen annos-vaste suhde voitiin havaita TV:n katselun suhteessa vyötärönympärykseen, 

systoliseen verenpaineeseen, 2-h plasman glukoosiin miehillä ja naisilla sekä erikseen 

negatiivinen vaikutus paastosokerissa, -triglyserideissä ja HDL-kolesterolissa naisilla. 

Aktiivinen sohvaperuna-ilmiössä henkilöt eivät ole inaktiivisia, mutta korkea sedentaarisuus, 

varsinkin TV:n katselun muodossa on osoitettu kumoavan liikunnan hyötyjä metaboliseen 

terveyteen ja osoittavan sedentaarisuuden, varsinkin pitkittyneen istumisen muodossa, olevan 

itsenäinen metabolista terveyttä heikentävä tekijä liikunnan suojaava vaikutus huomioiden. 

(Owen ym. 2010) 

 

Aktiivinen sohvaperuna- ilmiötä on havainnollistettu kuvassa 3, jossa on viikon ajalta esitetty 

tutkittavan kiihtyvysmittarin tulokset lämpökartta (heat map) -muodossa. Tumman sininen 

kuvastaa sedentaarista aikaa, < 100 liikettä/min, vaaleansininen kuvastaa kevyttä aktiivisuutta 

ja keltainen sekä punainen jatkumoa kevyestä raskaaseen fyysiseen aktiivisuuteen, > 1951 

liikettä/min. Energianaineenvaihdunnan näkökulmasta, tummansininen on erittäin matalan 

energiankulutuksen toimintaa ja punainen taas korkean energiankulutuksen toimintaa. 

Lämpökartasta näkyy selkeästi se, kuinka suuren osan ajastaan henkilö on korkeasti 

sedentaarinen ja toisaalta sen, että sedentaarisuus sisältää paljon terveydelle eniten haitallista 

pitkittynyttä sedentaarisuutta. Keskimäärin viikossa tutkittava liikkuu 31 min MVPA:n 

mukaista liikuntaa päivässä, mutta on 71 % hereillä oloajastaan sedentaarinen. Kuvassa 

havainnollistuu hyvin aktiivinen sohvaperuna- ilmiö, jossa henkilö on fyysisesti riittävän 

aktiivinen suositusten mukaisesti, mutta samanaikaisesti korkeasti sedentaarinen. (Healy ym. 

2008) 
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KUVA 3. Aktiivinen sohvaperuna- samanaikaisesti fyysisesti aktiivinen, mutta korkeasti 

sedentaarinen: yhden viikon objektiivisesti mitattu sedentaarisuusaika, jossa keskimäärin 31 

min/pv MVPA:ta (> 1951 counts/min)  ja 71 % ajasta sedentaarista (< 100 counts/min). (Healy 

ym. 2008 mukaillen) 

 

Sedentaarisuustutkimukset, joissa sedentaarisuus esitetään itsenäisenä riskitekijänä, ovat myös 

olleet kritiikin kohteena. Niitä on kritisoitu siitä näkökulmasta, että kausaliteettejä ei ole voitu 

selkeästi todistaa, mittaukset eivät ole vertailukelpoisia sekä siitä, että tutkimuksissa ei ole 

riittävästi otettu huomioon istumiseen liittyviä rinnakkaistekijöitä ja niiden vaikutusta tuloksiin. 

On myös kritisoitu sitä, että sedentaarisuudesta on vedetty johtopäätöksiä, vaikka tutkimuksissa 

on todistettu tietyntyyppisen sedentaarisen käyttäytymisen, kuten TV:n katselu (Kim ym. 

2013), olevan terveydelle haitallisempaa kuin toisen, kuten istumatyöskentely toimistolla (van 

Uffelen ym. 2010). Tämä voisi viitata siihen, että tietyn tyyppinen istuminen on vaarallisempaa 

kuin toinen, koska siihen liittyy rinnakkaistekijöitä, jotka yhdessä istumisen kanssa vaikuttavat 

terveyteen. TV:n katseluun on vahvasti todistettu liittyvän napostelu ja kumuloitunut, 
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pitkittynyt istuminen. Tutkimuksissa sedentaarisuuden vaikutuksia terveyteen on tutkittu usein 

huomioimalla fyysinen aktiivisuus, jolla on tarkoitettu nimenomaan yli 3 MET:in fyysista 

aktiivisuutta, ei 1,5−2,9 MET:in kevyttä fyysistä aktiivisuutta. Tällä tavoin tutkimus kattaa 

ainoastaan osan fyysisestä aktiivisuudesta. (van der Ploeg & Hillsdon 2017) Uusien, 

objektiivisten mittausmenetelmien avulla voitaneen koko fyysisen aktiivisuuden kirjo 

analysoida ja siten saada luotettavampia tuloksia sedentaarisuuden yhteydestä terveyteen.  

 

Julkisessa keskustelussa olisikin hyvä huomioida, että yritettäessä vähentää ihmisten 

sedentaarisuutta, katse tulisi suunnata MVPA:n lisäksi kevyen energiankulutuksen 1,5 – 3 

MET:in aktiviteetteihin, kuten seisomiseen ja kevyeen hyötyliikkumiseen. On hyvä muistaa, 

että WHO:n liikuntasuositukset vievät vain 2 % hereilläoloajastamme ja loput 98 % ajasta on 

sitä, jonka vietämme sedentaarisena ja kevyissä askareissa. Julkisen terveydenhuollon 

kustannuksia ajatellessa, suositusten mukainen MVPA:n määrä itsessään on riittämätön keino 

eliminoida sedentaarisuuden haittavaikutuksia, vaan toimintoja tulisi suunnata keinoihin 

vähentää sendentaarista elämäntyyliä. On kuitenkin huomioitava, että riittävällä MVPA:lla on 

itsenäisesti, jatkossa esiteltäviä positiivisia terveysvaikutuksia ja sen avulla voidaan lieventää 

korkeasta sedentaarisuudesta johtuvia terveysriskejä. Julkisissa terveyssuosituksissa olisi hyvä 

ottaa kantaa terveellisen tasapainon löytämiseen istumisen, seisomisen, kevyen fyysisen 

aktiivisuuden ja MVPA:n välillä päivän aikana. (van der Ploeg & Hillsdon 2017) 

2.5.3 Sedentaarisuus ja fyysinen aktiivisuus 

 

On tutkimusten mukaan todistettu, että kohtuullinen ja raskas liikunta vähintään 150 min 

viikossa on yhteydessä populaation parempaan terveyteen, pienempään elintasosairauksien ja 

kokonaiskuolleisuuden riskiin (Physical Activity Guidelines Advisory Committee 2018).  

PAAC:in (Physical Activity Advisory Committee) uusimman vuonna 2018 julkaistun 

liikuntasuosituksen mukaan kaikki alle 10 minuutinkin mittaisetkin liikuntasuoritukset ovat 

terveydelle hyväksi ja niillä kasvatetaan kokonaisviikkotason PA:n määrää. (Physical Activity 

Advisory Committee Guidelines 2018). Liikuntasuosituksissa ei enää siis painoteta viikon 

varsinaisia liikuntahetkiä vaan liikkumista tarkastellaan enemmän kokonaisuutena, jossa 

paikallaanolo ja liikkuminen vaihtelevat.  

 

Liikuntasuositusten mukaan liikkuvilla on laajoissa tutkimuksissa todettu huomattavasti 

alhaisempi riski sydän- ja verisuoniperäiseen kuolleisuuteen riippumatta muista metabolisista 
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riskitekijöistä (Reddigan ym. 2011). Riski sairastua liikalihavuuteen, kohonneeseen 

verenpaineeseen ja korkeaan kolesteroliin vähenee samalla kun aerobinen kapasiteetti ja 

lihasvoima kasvavat. Uusimmat tutkimukset tukevat myös liikunnan positiivista vaikutusta 

aivojen terveyteen ja muun muassa Alzheimerin taudin riskin pienenemiseen (Lautenschlager 

ym. 2008; Physical Activity Advisory Committee Guidelines 2018). Vastakohtaisesti 

inaktiivisilla ihmisillä on todettu sisäselin- ja viskeraalisen rasvan määrän olevan korkeampi ja 

heillä on huomattava riski sairastua tyypin II diabetekseen riippumatta iästä, sukupuolesta, 

rodusta tai BMI:stä. Itse asiassa tyypin II diabeteksen kaksi suurinta riskitekijää ovat 

inaktiivisuus ja ylipaino. (Malik ym. 2004) 

 

Vaikka fyysisen aktiivisuuden terveysvaikutukset ovat hyvin tiedossa, vain noin 20 % yli 18-

vuotiasta aikuisista amerikkalaisista liikkui suositusten mukaisesti vuosina 2008 – 2016 

(Physical Activity Advisory Committee Guidelines 2018). Väestön inaktiivisuutta on kuvattu 

kuviossa 2. Suomessa inaktiivisuuden luvut ovat samalla tasolla. Suomalaisista vain 25 % 20 – 

89 vuotiaista aikuisista liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti. Inaktiivisuuden suorien 

kustannusten arvioidaan olevan 595 miljoonaa euroa, joka vastaa 3 % Suomen koko 

terveydenhuollon kokonaismenoista. Kun epäsuorat kustannukset lasketaan mukaan, aiheutuu 

suomalaisten inaktiivisuudesta 4,4 miljardin euron kulut vuositasolla. (Vasankari ym. 2018) 

 

 

KUVIO 2. Aikuisten amerikkalaisten prosentuaalinen osuus, jotka liikkuivat 

liikuntasuositusten mukaisesti. (Physical Activity Advisory Committee Guidelines 2018) 

 

Liikuntasuositusten mukaan liikkuminen takaa liikunnan terveysvaikutukset ja kumoaa näin 

inaktiivisuuden haittavaikutukset. Onko asian kuitenkaan niin yksinkertaista? Kun otetaan 
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huomioon nyky-yhteyskunnan korkeasti sedentaarinen elämäntyyli, voikin olla, suositusten 

mukaan liikkuminen ei enää riitä kumoamaan muun elämän sedentaarisuuden aiheuttamia 

terveydelle negatiivisia haittavaikutuksia. Ekelundin ym. (2016) meta-analyysi sisälsi kattavan 

yli 1 milj. tutkittavan aineiston 13:sta eri sedentaarisuustutkimuksesta. Tarkoitus oli selvitttää 

fyysisen aktiivisuuden yhteyttä sedentaarisuudesta johtuvaan yleiseen kuolleisuuteen. Tulokset 

osoittivat sedentaarisuuden kuolleisuusriskin olevan riippuvainen kohtuu- ja raskastehoisen 

(MVPA) liikunnan määrästä. Tämä yhteys on osoitettu kuvassa 4. 

 

 

KUVA 4. Yhteys MVPA:n, istumisajan ja yleisen kuolleisuusriskin välillä. (Physical Activity 

Guidelines 2018, muokattu Ekelund ym. 2016) 

 

Kuvassa kohtuu- ja raskastehoinen liikunta minuutteina on kuvattu horisontaalisesti x-akselilla 

ja päivittäinen istumisaika tunteina vertikaalisesti y-akselilla. Mitä punaisempi väri, sen 

suurempi yleinen kuolleisuusriski ja mitä vihreämpi väri, sitä pienempi yleinen 

kuolleisuusriski. Oranssilla ja keltaisella on haluttu kuvastaa siirtymää korkeasta punaisesta 
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riskistä kohti vihreää. Kuvio osoittaa sen, että ihmisen ollessa korkeasti sedentaarinen, niin 

pienikin PA:n lisäys siirtää riskiä punaiselta alueelta oranssille. Harrastamalla paljon MVPA:a, 

on yleinen kuolleisuusriski hyvin matala, vaikka istuisinkin päivän aikana paljon.  

 

Kuvasta voidaan tulkita kolme johtopäätöstä. Ensimmäiseksi se, että korkea MVPA:n määrä 

vähentää huomattavasti korkeasta sedentaarisuudesta johtuvaa yleistä kuolleisuusriskiä. 

Toiseksi, vähäinen sedentaarisuus vähentää, mutta ei eliminoi täysin kuolleisuusriskiä, jos 

henkilö ei juuri harrasta MVPA:ta. Kolmanneksi, ottaen huomioon väestötason korkean 

sedentaarisuuden ja inaktiivisuuden, suurin osa ihmisistä hyötyisi eniten, kun lisäisivät jo vähän 

liikuntaa ja vähentäisivät päivittäistä istumista. Tutkimuksesta voitiin vetää johtopäätös, että 

sedentaarisuudesta johtuvan kuolleisuusriskin vähentämiseksi, tulisi päivittäin harrastaa 60–75 

min MVPA:ta tai 30–40 min raskastehoista liikuntaa. Jos peilaamme suositusta väestötasolla, 

vain hyvin pieni osa liikkuu tämän vertaa, kun huomioidaan, että matalampien WHO:n 

suositusten mukaankin liikkuu vain neljäsosa suomalaisista (Vasankari ym. 2018).  

2.5.4 Sedentaarisuus iäkkäillä 

 

Yli 60-vuotiaat aikuiset ovat toimintakyvyltään hyvin erilaisia ja ikääntymisen tuomat 

muutokset fyysisissä ja kognitiivisissa toiminnoissa ovat hyvin vaihtelevia. Ikääntyminen on 

yhteydessä fyysisen toimintakyvyn laskuun, jolloin pitkittyneet jaksot ilman lihastyötä 

kiihdyttävät lihas- ja luumassan pienentymistä. Heikentynyt lihasvoima on yhteydessä 

kaatumisriskin nousuun ja itsenäisen toimintakyvyn laskuun. Iäkkäille tai 

toimintakykyrajoitteisille ihmisille liikkumiskyvyn säilyttämisen ja istumisen vähentämisen 

merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille on tärkeää ja se korostuu vanhenemisen myötä (de 

Rezende ym. 2014). 

 

Useissa tutkimuksissa on todettu ikääntyvien olevan kaikista ikäryhmistä sedentaarisin (Harvey 

ym. 2015, Copeland ym. 2017). Harveyn ym. (2015) kymmenen EU:n maan ikääntyviä (n= 

349 698) tutkineessa objektiivisessa sedentaarisuusmittauksessa yli 60-vuotiaat viettivät 

päivästään keskimäärin 9,4 h sedentaarisina, osalla 80 % päivästä oli täysin sedentaarista. 

Suhteellisen samoja tuloksia raportoitiin Matthewsin ym. (2008) toimesta, jossa tutkittiin eri-

ikäisten amerikkalaisten sedentaarisuutta. Tutkimuksen eri ikäluokkien sedentaarisuusaikoja on 

esitetty kuviossa 3. X-akselilla on esitetty eri ikäluokat vuosina ja y-akselilla prosentuaalinen 

sedentaarisuusaika. 
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KUVIO 3. Amerikkalaisten objektiivinen sedentaarisuus eri ikäluokissa vuosina 2003–2004 

(Matthews ym. 2008) 

 

Kuvion 3 mukaan 60–85 -vuotiaat ovat sedentaarisin ryhmä koko populaatiossa. Miehet 

viettävät päivästään sedentaarisena keskiarvona 67,8 %/ 9,5 h ja naiset 66,3 %/9,1 h.  

Mielenkiintoista on myös huomata, kuinka naiset ovat enemmän sedentaarisia kuin miehet 

nuoruudessa ja aikuisuuden alkuvuosina, mutta roolit kääntyvät ikääntyessä. Yli 60-vuotiaina 

miehet ovat taas sedentaarisempia kuin naiset. Sama ilmiö on todistettu muun muassa 

ikääntyvien sedentaarisuutta tutkineessa Bumanin ym. (2010) julkaisuissa. 

 

Varsinkin iäkkäillä, muun toimintakyvyn heikkenemisen kanssa, sedentaarisuuden ja 

inaktiivisuuden vaikutukset terveyteen ovat haitallisia. Iäkkäämmillä korkea sedentaarisuus on 

voitu liittää heikentyneeseen fyysiseen kuntoon (Santos ym. 2012), kohonneeseen invaasiseen 

rintasyövän riskiin, kohonneen metabolisen oireyhtymän riskiin ja ylipainoon (Gardiner ym. 

2011) sekä kohonneeseen kuolleisuusriskiin (van der Ploeg ym. 2012). Kaatumisriski on myös 

voitu yhdistää korkeaan sedentaarisuuteen iäkkäillä. Erityisesti iäkkäillä miehillä kaatuminen 

on sitä todennäköisempää mitä enemmän päivittäin istuu (Rajan ym. 2012).  
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Eläkkeelle jääminen on iso elämämuutos ja eläkkeelle jääntiä voidaan pitää yhtenä kriittisenä 

hetkenä ihmisen elämänkaaressa, jossa voidaan vaikuttaa ihmisen terveyskäyttäytymiseen. 

Eläkkeelle jäänti vaikuttaa ihmisen elämäntapaan ja valintoihin suhteessa ajankäyttöön, 

sosiaalisiin suhteisiin ja taloudelliseen tilanteeseen (Wang ym. 2010). Kolme eri eurooppalaista 

tutkimusta totesivat, että eläkkeelle jäänti lisäsi TV:n katseluun käytettyä aikaa ja lisäsi myös 

kaikkiaan vapaa-ajan sedentaarisuutta (Menai ym. 2014). Tämä voitaneen selittää lisääntyneenä 

kotona vietettynä aikana. (Touvier ym. 2014) Ottaen huomioon elääkkeellejäämisen 

vaikutukset terveyskäyttäytymiseen, tulisikin tämä ryhmä ottaa tarkemmin julkisten 

terveyssuositusten ja -ohjeistusten kohteeksi, jotta terveellinen ikääntyminen toteutusi ja 

yhteiskunnan elintapasairauksista johtuvia kustannuksia voitaisiin vähentää. (Ekelund ym. 

2016) 
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3 METABOLINEN OIREYHTYMÄ 

Metabolisella oireyhtymällä (MBO) eli aineenvaihduntaan liittyvällä oireyhtymällä 

tarkoitetaan eräiden sydän- ja verisuonisairauksiin sekä diabetekseen liittyvien riskitekijöiden 

kasautumista. MBO on tila, jossa samalla henkilöllä voi olla useita terveyttä uhkaavia häiriöitä 

yhtä aikaa.  Arviolta joka neljäs Euroopan, Amerikan ja Kanadan aikuisväestöstä sairastaa 

metabolista oireyhtymää (Grundy 2008). Suomessa 2007 jopa 35 % aikuisväestöstä (24–75 

vuotta) sairasti MBO:ta (Sundvall ym. 2011). Metaboliseen oireyhtymään liittyy myös 

merkittävä riski liitännäissairauksille, kuten tyypin I diabetekselle, valtimonkovettumataudille 

ja sen myötä iskeemisille sydän- ja aivosairauksille (Grundy ym. 2005), pitkäaikaisille tuki- ja 

liikuntaelinvaivoille (Seaman 2013) ja myös tietyille syöville (Esposito ym. 2012).  

Inaktiivisuus ja korkea sedentaarisuus ovat viime vuosien tutkimuksissa yhdistetty 

kohonneeseen metabolisen oireyhtymän riskiin (Healy ym. 2011; Dunstan ym. 2012) 

3.1 Metabolisen oireyhtymän määritelmä  

 

MBO kuvailtiin ensimmäisen kerran Gerald Reavenin julkaisussa 1988, kun hän esitti 

ylipainon, kohonneen insuliinitason (hyperinsulinemian), heikentyneen sokerinsiedon 

(glukoosi-intoleranssin) ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden (dyslipidemian) olevan 

yhteydessä toisiinsa. Reavenin (1988) mukaan insuliiniresistenssillä on keskeinen rooli tyypin 

II diabeteksen, verenpainetaudin ja sepelvaltimotaudin puhkeamisessa. Ensimmäisessä 

julkaisussa tätä riskitekijöiden kasautumista nimitettiin ”Oireyhtymä X:ksi (syndrome x), mutta 

myöhemmin nimesi tilan metaboliseksi oireyhtymäksi. (Reaven 1988) Jälkikäteen oireyhtymää 

on kuvailtu mm. tappavaksi kvartetiksi (Kaplan 1989), kardiometaboliseksi oireyhtymäksi sekä 

liikalihavuus dyslipidemiaksi (Byrne & Wild 2011) WHO kuvaili MBO:n kriteeristön 

ensimmäisen kerran vuonna 1999. (WHO 1999) 

 

Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtenäistä ja yleisesti hyväksyttyä tapaa määrittää MBO:ta. 

Siihen liittyvistä tekijöistä insuliiniresistenssi ja vyötärölihavuus ovat ratkaisevia tekijöitä 

oireyhtymän kehittymiselle ja niille on olemassa eri viitearvoja riippuen lähteestä. 

Käytetyimpiä kriteeristöjä ovat WHO:n (1999), Kansainvälisen Diabetesliiton (The 

International Diabetes Federation, IDF 2005) ja amerikkalaisen National Cholesterol Education 

Programin Adult Treatment Panel III:n (NCEP:ATPIII modified 2005) kriteeristöt. Vuoden 
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2009 konsensus esityksessä IDF yhdessä kansainvälisten organisaatioiden kanssa esittivät 

päivitetyn kriteeristön, jossa NCEP:n kriteeristöön pohjaten lisättiin vielä omat arvot 

etnisyydestä riippuen sekä otettiin kantaa lääkehoidon rooliin (Alberti ym. 2009). Suurin osa 

epidemiologisista ja kliinisestä tutkimuksesta perustuu NCEP:n kriteeristöön (Lechleitner ym. 

2008) Taulukossa 1 on esitetty WHO:n, NCEP:n ja IDF:n metabolisen oireyhtymän 

diagnosoinnin kriteeristöt.  

 

TAULUKKO 1. Metabolisen oireyhtymän diagnosoinnin kriteeristöt WHO:n, NCEP:in ja 

IDF:n mukaan. (Mukaillen WHO 1999, NCEP 2005 & IDF 2005) 

Riskitekijät WHO (1999) NCEP (2005) IDF (2005) 

Insuliini IGT, IFG, T2DM tai 

insuliinisensitiivisyys ja ≥ 

2 seuraavista:  

  

 

Määrittely  ≥ 3 seuraavista: Keskivartalolihavuus ja/tai 

BMI >30 kg/m2  

ja ≥ 2 seuraavista: 

Vyötärönympärys miehet: lantio-

vyötärösuhde >0.90,  

naiset: >0.85 ja/tai BMI 

>30 kg/m2 

miehet: >102cm 

naiset: >88cm 

(eurooppalaiset) 

 

väestöspesifit arvot*  

miehet: > 94cm 

naiset: >80cm 

(eurooppalaiset) 

Rasvaprofiili TG ≥ 1,71 mmol/l  

ja/tai HDL-C: miehet < 

0,9 mmol/ l ja naiset < 1,0 

mmol/l  

TG ≥ 1,71 mmol/l 

HDL-C: miehet  

< 1,04 mmol/l ja naiset < 

1,29 mmol/l 

TG ≥ 1,71 mmol/l 

HDL-C: miehet  

< 1,04 mmol/l ja naiset < 

1,29 mmol/l 

Verenpaine >140/90 mm Hg > 130/85 mm Hg >130/85 mm Hg  

Glukoosi IGT, IFG tai T2DM paasto ≥ 5,6 mmol/l paasto ≥ 5,6 mmol/l 

Muu Mikroalbuminuria: ≥ 20 

µg/min  

  

IFG: Impared fasting glukose, T2DM: Type 2 diabetes mellitus, TG: triglyserides, HDL-C: High-density 

lipoprotein cholesterol 

* Vyötärönympärys eurooppalaisilla miehillä > 94 cm ja naisilla > 80 cm; eteläaasialaisilla, kiinalaisilla ja 

japanilaisilla miehillä > 90 cm ja naisilla > 80cm. Keski- ja etelä-amerikkalaisille käytetään eteläaasialaisia 

viitearvoja, sen sijaan Itä-Välimeren väestölle, Lähi-Idän väestölle ja Saharan eteläpuolen afrikkalaisille 

käytetään eurooppalaisia viitearvoja. 

 



 

28 
 

 

Amerikkalaisen National Cholesterol Education Programin Adult Treatment Panel III:n 

(NCEP:ATPIII) kriteerit julkaistiin ensi kerran vuonna 2001 (National Cholesterol Education 

Program Expert Panel 2001) ja päivitetyt versiot vuonna 2005, jolloin mm. paastoverensokerin 

raja-arvoa kiristettiin 5,6 mmol/l:aan. (Alberti ym. 2005) Taulukon mukaisesti NCEP:n ATPIII 

-kriteereissä MBO koostuu vähintään kolmesta seuraavista riskitekijöistä: 

keskivartalolihavuudesta (miehet: vyötärönympärys > 102 cm ja naiset: > 88 cm), 

hypertriglyseridemiasta (≥ 1,71 mmol/l (150 mg/dl)), matalasta HDL-kolesterolista (miehet: < 

1,04 mmol/l (40 mg/dl) ja naiset: < 1,29 mmol/l (50 mg/dl)), kohonneesta verenpaineesta (≥ 

130/85 mmHg) ja kohonneesta paastoglukoosista (≥ 5,6 mmol/l (110 mg/dl)). NCEP painottaa 

kriteereissään paastoglukoosia, mikä on epätarkempi insuliiniresistenssin ilmaisija, mutta 

toisaalta mittaus helpompi ja edullisempi suorittaa. 

 

Taulukon 1 kolmas kriteeristö ovat Kansainvälisen Diabetesliiton (The International Diabetes 

Federation, IDF) kriteerit vuodelta 2005 (Alberti ym. 2005). IDF:n kriteereissä MBO koostuu 

keskivartalolihavuudesta (joko vyötärönympäryskriteerien täyttyessä tai painoindeksin (BMI) 

ylittäessä arvon 30 kg/m2) etnis-spesifiset arvot huomioiden sekä vähintään kahdesta 

riskitekijästä: hypertriglyseridemia (≥ 1,71 mmol/l (150 mg/dl)), matalasta HDL-kolesterolista 

(miehet: < 1,04 mmol/l (40 mg/dl) ja naiset: < 1,29 mmol/l (50 mg/dl)), kohonneesta 

verenpaineesta (≥ 130/85 mmHg) ja kohonneesta paastoglukoosista (≥ 5,6 mmol/l (110 mg/dl)). 

IDF:n kriteereissä keskivartalolihavuuden mittarina käytetyn vyötärönympärysmitan raja-arvot 

ovat osittain miesten osalta ja naisten osalta huomattavasti tiukemmat kuin NCEP:n ja WHO:n 

vastaavat. IDF:n vyötärönympäryksen raja-arvoissa otetaan huomioon myös etninen tausta, 

asettaen esimerkiksi valkoihoiselle ja kaukoaasialaiselle väestölle eri raja-arvot 

vyötärönympärysmitalle. Tämä johtunee tutkimustuloksista, joiden mukaan aasialaisilla 

ilmenee metabolista oireyhtymää eurooppalaisia herkemmin. (Alberti ym. 2005) 

 

Metabolisen oireyhtymän määritelmän käytännöllisyyteen on vuosien saatossa liittynyt paljon 

keskustelua. Väittelyn kohteena on ollut se, että onko kyseessä konkreettinen oireyhtymä vai 

riskien kertymä. Myös diagnoosikriteereistä ja niiden viitearvoista on käyty debattia. On 

kuitenkin hyvin selvää, että metabolisen oireyhtymän riskitekijöiden kasautuminen ovat 

vahvasti yhteydessä negatiiviisin terveysvaikutuksiin (Byrne & Wild 2011). Monissa 

epidemiologisissa tutkimuksissa metabolisen oireyhtymän on mm. havaittu ennustavan 

vahvasti sydän- ja verisuonisairauksien (Pajunen ym. 2010 & Grundy ym. 2005) sekä tyypin 2 



 

29 
 

diabeteksen riskiä (Pajunen ym. 2010). MBO:ta sairastavilla on kaksinkertainen riski sairastua 

verisuonisairauksiin ja diabetekseen sairastumisen riski on jopa viisinkertainen (Duodecim 

terveyskirjasto 2019b). MBO ennustaa aikuistyypin diabeteksen riskiä paremmin kuin pelkkä 

kohonnut paastoverensokeri (Gupta ym. 2011). Nykykäsityksen mukaan MBO voi olla 

seurausta yksilön elämäntavoista, geneettisistä tekijöistä ja mahdollisesti myös 

ympäristötekijöistä ja diagnoosin turvin voidaan ainakin seuloa korkean riskin yksilöitä 

terveydenhuollossa ja suunnata resursseja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. (Fujita & Takei 

2011) 

3.1.1 Metabolisen oireyhtymän osatekijät 

 

Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan poikkeavaa fysiologista vastetta insuliiniin 

aineenvaihdunnan kannalta tärkeissä kohdekudoksissa kuten lihaksissa, rasvakudoksessa, 

maksassa, aivoissa ja munuaisissa. Se on metabolinen häiriö, jossa haima tuottaa insuliinia, 

mutta sen teho on heikentynyt, jolloin kohdekudokset eivät vastaa oikein insuliinin 

signalointiin. Insuliinin ensisijaiset tehtävät ovat edistää glukoosin sisäänottoa soluihin, sen 

palamista energiaksi sekä sen varastoitumista maksaan ja lihaksiin ja rasvahappojen 

varastoitumista rasvakudokseen. Insuliiniresistentillä henkilöllä insuliinin tehon heikentyminen 

johtaa hyperglykemiaan ja heikentyneeseen glukoositoleranssiin. Tästä johtuen, haiman β-solut 

lisäävät insuliinin tuotantoa aiheuttaen hyperinsulinismia. Lopulta tapahtuu ns. β-solujen 

väsyminen ja sen seurauksena insuliinintuotannon ehtyminen, jolloin haiman 

kompensaatiokyky ei riitä enää madaltamaan verensokeria runsaammin hiilihydraatteja 

sisältävien ravintojen nauttimisen jälkeen. Tällöin puhutaan tyypin II diabeteksesta.  

Insuliiniresistenssi onkin vahva ennustava tekijä tyypin II diabeteksen, sydän- ja 

verisuonisairauksien ja metabolisen oireyhtymän syntyyn. (Lechleitner 2008) Samaa asiaa 

kuvaa myös insuliiniherkkyys, joskin tutkimuskäytössä insuliiniherkkyydellä tarkoitetaan 

insuliinipitoisuutta, joka aiheuttaa 50 % insuliinin enimmäisvaikutuksesta (Muniyappa ym. 

2008)  

 

Insuliiniresistenssin mittaamisen ns. ”golden standard” -menetelmänä pidetään 

hyperinsulineemista-euglykeemista clamp -mittausta (Ayla ym. 2011). Käytännössä kliinisissä 

tutkimuksissa käytetään epäsuoraa mittausta kuten oraalista sokerirasituskoetta, oral glucose 

tolerance test:iä (OGTT), jossa mitataan elimistön vastetta glukoosin nauttimisen jälkeen. 

Toinen keino on mitata sokerihemoglobiini HbA1C, joka kuvastaa pitkäaikaista 
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verensokeritasoa. HbA1c kertoo, kuinka paljon glukoosia on keskimäärin kiinnittynyt veren 

punasolujen hemoglobiiniin edellisen 6–8 viikon aikana. (Hurley ym. 2011) 

 

Ylipaino ja vyötärölihavuus ovat seurausta pitkän aikavälin positiivisesta energiatasapainosta 

ja se on vahva riskitekijä monen kroonisen elintasosairauden synnyssä. Pitkän ajan positiivinen 

energiatasapaino johtaa rasvakudoksen varastoitumiseen triglyseridien muodossa.  Rasvakudos 

toimii elimistön energiareservinä, kunnes tälle energialle muodostuu tarvetta. 

Vyötärölihavuudessa ylipaino kertyy tavallista enemmän keskivartaloon. Suuri osa 

liikarasvasta kertyy vatsaontelon sisään suolten ja sisäelinten väliin sekä maksan sisälle 

viskeraaliseksi rasvaksi. (Jacobs ym. 2010) Liikalihavuus, varsinkin liiallinen 

keskivartalolihavuus, on kytköksissä insuliiniresistenssin kehittymiseen, sydän- ja 

verisuonisairauksiin, tyypin II diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään (Bechtold ym. 2006) 

Erityisesti viskeraalisen rasvakudoksen erittämien adiposytokiinien uskotaan olevan 

merkittävässä roolissa insuliiniresistenssin, dyslipidemian ja verenpaineen nousussa 

(Lechleitner ym. 2008). Bonadonnan ym. (1990) tutkimuksessa todettiin ihannepainon 35–40 -

prosenttinen ylityksen aiheuttavan insuliinisensitiivisyyden alenemista jopa 30–40 %. Rasvan 

kertyminen ja tulehdusmuutokset osaltaan johtavat luurankolihaksen insuliiniresistenssiin, joka 

on merkittävä tekijä MBO:ssa (Jornayvaz ym. 2010). 

 

Verenpaineella tarkoitetaan valtimossa vallitsevaa painetta, joka syntyy kun sydän supistuu ja 

pumppaa verta valtimoihin. Verenpaine ilmaistaan systolisena verenpaineena (systolic blood 

pressure, SBP) verrattuna diastoliseen verenpaineeseen (diastolic blood pressure, DBP). 

Systolinen eli yläpaine ilmoittaa valtimon sisällä olevan paineen sydämen supistuksen aikana 

ja diastolinen eli alapaine taas paineen sydämen lepovaiheen aikana. Kohonnut verenpaine, eli 

hypertensio, on fysiologinen tila, jossa verenpaine on kroonisesti koholla. Verenpaine on 

normaali, kun se on alle 130/85 mmHg (millimetriä elohopeaa). Verenpainetaso on tyydyttävä 

välillä 130–139/85–89 ja koholla, kun paine on 140/90 tai enemmän. (Miranda ym. 2005) 

Tutkimusten mukaan systolinen verepaine ennustaa sydän- ja verisuonisairauksien riskiä 

paremmin kuin diastolinen paine (Mourad ym. 2008). Hypertensio on riskitekijä sydän- ja 

verisuoni- sekä kroonisen munuaissairauden syntyyn. (Miranda ym. 2005) 

 

Dyslipidemialla  tarkoitetaan tilaa, jossa plasman LDL-kolesterolipitoisuus ja 

triglyseridipitoisuus ovat kohonneet sekä HDL-kolesterolipitoisuus on alhainen. Tätä 

kolmikkoa on kutsuttu myös aterogeneeniseksi lipoproteiini genotyypiksi (Ginsberg ym. 2000). 
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Korkea triglyseridipitoisuus sekä korkea LDL-pitoisuus nostavat merkittävästi sydän- ja 

verisuonisairauksien riskiä. Korkea LDL -pitoisuus ahtauttaa valtimoita ja on merkittävä riski 

muun muassa sydän ja aivoveritulpan kehittymiseen. HDL-kolesteroli taas suojaa sydän- ja 

verisuonitaudeilta poistamalla kolesterolia valtimoista palauttaen sitä maksaan. Rasvaprofiilin 

ja dyslipidemian määrittämiseksi mitataan usein triglyrisidit, LDL-, HDL-kolesteroli ja 

kokonaiskolesteroliarvot. MBO on tietyiltä osin myös lipidiaineenvaihdunnan häiriö. (Barter 

ym. 2007) 

3.1.2 Metabolisen oireyhtymän esiintyvyys 

 

Metabolisen oireyhtymän esiintyvyys kasvaa maailmanlaajuisesti. Suomessa 2007 jopa 35 % 

aikuisväestöstä (24-75 vuotta) sairasti MBO:ta (Sundvall ym. 2011). Ilanne-Parikan ym. (2004) 

suomalaisia koskeneessa poikkileikkaustutkimuksessa 38,8 % 45–64 vuotiaista miehistä ja 22,2 

% naisista sairasti metabolista oireyhtymää. Metabolisen oireyhtymän aiheuttajina voidaan 

pitää lihavuutta – varsinkin vyötärölihavuutta, inaktiivisuutta, ravintotottumuksia ja 

perinnöllisiä tekijöitä (NCEP 2002). Lihavuus ja liikalihaavuus sekä inaktiiviisuus ovat 

yleistyneet hälyttävästi maailmalaajuisesti (WHO 2009) ja samalla on kasvanut myös 

metabolisen oireyhtymän esiintyvyys (Grundy 2008). Metabolisen oireyhtymän esiintyvyyden 

kasvu on yhtydessä myös väestön ikääntymiseen, varsinkin kehittyneissä maissa (Ding ym. 

2016). Ikääntyessä lihasmassa korvautuu hitaasti rasvakudoksella sekä keskivartalon alue 

rasvoittuu herkästi (Guyton & Hall 2006), joka edesauttaa metabolisen oireyhtymän syntyä.  

3.2 Metabolinen oireyhtymä ja sedentaarisuus 

 

Viime vuosina on herännyt kiinnostus sedentaarisuuden ja metabolisen oireyhtymän yhteydestä 

itsenäisenä tekijänä. Ewardsonin (2012) meta-analyysissa tutkittiin 10 eri tilastollisesti 

merkittävän tutkimuksen tuloksia sedentaarisuuden ja metabolisen oireyhtymän korrelaatiosta. 

Tulokset osoittivat, että suuremman sedentaarisuusajan nostavan metabolisen oireyhtymän 

todennäköisyyttä jopa 73 prosentilla. Tuloksiin ei vaikuttanut tutkittavien sukupuoli, MBO:n 

määritelmälähde tai sedentaarisuusajan mittaustapa. Herkkyysanalyysin perusteella voitiin 

todistaa sedentaarisuuden ja MBO:n yhteys myös itsenäisenä fyysisestä aktiivisuudesta 

riippumattomana tekijänä. (Edwardson ym. 2012) 
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Kokonaissedentaarisuusjan lisäksi, sedentaarisuuden päivittäisellä jaksottumisella näyttäisi 

olevan merkitystä MBO:n riskitekijöihin. Kiihtyvyysmittareilla mitattaessa sedentaarisuusajan 

keskeytyksiä on helppo tutkia. Healyn ym. (2008) tutkimuksessa löydettiin korkeampien 

sedentaarisuusajan keskeytyksien määrän olevan yhteydessä tutkittavien merkittävästi 

alhaisimpiin vyötärönympäryksiin, BMI:ihin, triglyserideihin ja 2 h plasman glukoosiin 

riippumatta totaalisesta sedentaarisuusajasta. Yhteys oli merkittävä, koska eniten 

sedentaarisuutta tauottaneiden tutkittavien ryhmällä oli jopa 5,9 cm pienempi vyötärönympärys 

vähiten tauottaneisiin verrattuna. Tauot olivat keskimäärin alle 5 min mittaisia ja pitivät 

sisällään kevyttä fyysistä aktiivisuutta. Ilmiön fysiologinen tausta on vielä epäselvää, mutta 

saattaa liittyä LPL:n aktiivisuuden kasvuun sedentaarisuusajan keskeyttämisen seurauksena. 

(Healy ym. 2008; Edwardson ym. 2012) 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Liiallisella sedentaarisuudella sekä inaktiivisuudella on osoittu itsenäisesti olevan negatiivisia 

vaikutuksia terveyteen. Molemmat on yhdistetty kroonisten elintapasairauksien kohonneseen 

riskiin ja syntyyn kuten ylipainoon (Ross ym. 2015; Shields ym. 2008), diabetekseen (Admiraal 

ym. 2011; Hu ym. 2003) ja MBO:ohon (Edwardson ym. 2012). Monissa tutkimuksissa on myös 

todistettu, että korkean sedentaarisuuden ja negatiivisten terveysvaikutuksien yhteys poistuu, 

kun henkilö liikkuu 60–75 min MVPA:ta päivässä. (Ekelund ym. 2016). Kaikki nämä 

tutkimukset ovat kuitenkin kohdistuneet testaamaan nuoria tai keski-ikäisiä aikuisia, eikä 

tutkimusta iäkkäiden sedentaarisuuden terveysvaikutuksista juuri ole. Suomessa ei ole 

objektiivisesti mitatattuna ennen tutkittu iäkkäiden sedentaarisuusaikaa ja liikunta-

aktiivisuutta. Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on  selvittää koehenkilöiden 

päivittäinen sedentaarisuusaika minuutteina viikon mittausajalta objektiivisella mittauksella 

sekä tarkastella mitatun sedentaarisuuden yhteyttä MBO:n ja sen riskitekijöiden esiintyvyyteen 

koehenkilöillä. Toiseksi tutkimuksen tavoitteena on tutkia vaikuttaako tutkittavien 

subjektiivisesti ilmoittama liikunta-aktiivisuus MBO:hon ja sen riskitekijöiden esiintyvyyteen. 

 

Tutkimuskysymykset voidaan jaotella seuraavanlaisesti:  

1. Onko objektiivisesti mitatulla sedentaarisuusajalla yhteyttä metabolisen oireyhtymän 

riskitekijöiden sekä metabolisen oireyhtymän esiintyvyyteen? 

2. Miten objektiivisesti mitattu sedentaarisuusaika on yhteydessä metabolisen 

oireyhtymän riskitekijöiden sekä metabolisen oireyhtymän esiintyvyyteen liikunta-

aktiivisuusluokittain? 

 

Aiemmissa tutkimuksissa korkea sedentaarisuus on yhdistetty kohonneisiin MBO:n 

riskitekijöiden esiintyvyyteen. Tutkimuksen ensimmäisenä hypoteesina on, että 

sedentaarisuusajan lisääntyessä MBO:n riskitekijöiden ja MBO:n esiintyvyys kasvaa 

tutkittavassa aineistossa. Toisena hypoteesina voidaan pitää, että korkea liikunta-aktiivisuus 

pienentäisi sedentaarisuusaikaa sekä MBO:n riskitekijöiden ja MBO:n esiintyvyyttä 

tutkittavassa aineistoissa. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Koehenkilöt ja koeasetelma 

 

Tutkimuksessa käytettiin aineistona REACT -tutkimuksen aikana kerättyä aineistoa. REACT -

tutkimus toteutetaan Turun yliopiston kliinisellä laitoksella kansanterveystieteen yksikössä. 

REACT tutkimus on maailmanlaajuisesti ensimmäinen liikuntainterventio, joka on kohdistettu 

juuri eläköityneille henkilöille, joilla on mahdollisuus muuttaa liikuntakäyttäytymistään vapaa-

ajan lisääntyessä. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia kotona toteutettavan liikuntaintervention 

mahdollisuuksia lisätä juuri eläköityneiden henkilöiden aktiivisuutta. Sedentaarisuutta ja 

aktiivisuutta mitataan sekä objektiivisesti kiihtyvyysmittareilla että subjektiivisesti 

kyselylomakkeilla. REACT tutkimus toteutetaan Turun yliopiston Kliinisellä laitoksella 

kansanterveystieteen yksikössä.  

 

Tutkimuksen koehenkilöinä olivat aikavälillä 01/2017-12/2018 eläköityviä, Varsinais-

Suomessa asuvia kuntatyöntekijöitä, joille lähetettiin postitse kutsut tutkimukseen 

osallistumiseen. Tutkimuksen sisäänottokriteereinä olivat: eläköitymisajankohta, riittävä 

liikuntakyky, ei menneitä tai tulevia kirurgisia toimenpiteitä viimeisen ja tulevan 6kk:n aikana, 

ei pahalaatuista syöpää tai sydäninfarktitaustaa sekä perustiedot tietokoneen käyttöön. Kaikki 

tutkimukseen osallistuvat allekirjoittivat suostumusasiakirjat ennen tutkimuksen aloitusta ja 

kaikkien kanssa käytiin tarkasti lävitse tutkimuksen kulku. Kaikki tutkittavat allekirjoittavat 

suostumusasiakirjat. Kaiken kaikkiaan interventiotutkimuksena toteutettavaan REACT -

tutkimukseen rekrytoitiin 231 koehenkilöä. Interventio suoritettiin tapaus-

verrokkitutkimuksena, jossa alkumittausten jälkeen puolet tutkimukseen suostuneista 

eläkeläisistä satunnaistettiin interventioryhmään ja puolet kontrolliryhmään. Tutkimuksen 

ajallinen ulottuvuus oli 12 kk ja kyseessä on pitkittäis- eli seurantatutkimus, jossa aineistoa 

kerätään neljässä eri ajankohdassa (Grimes & Schulz 2002). 

 

Tämä tutkimus on poikkileikkaustutkimus, jossa hyödynnettiin REACT -tutkimukseen 

osallistuneiden koehenkilöiden alkumittauksista saatua aineistoa. Alkumittaukset suoritettiin 

helmikuun 2018 ja elokuun 2018 välisenä aikana ja tässä tutkimuksessa on mukana 181 

REACT -tutkimukseen osallistuvaa alkumittauksissa käynyttä koehenkilöä. Tutkittavat 

(n=231) jaettiin viiteen ryhmään alkumittausten ajallisen ulottuvuuden mukaan. Tässä 
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tutkimuksessa on käytetty neljän ensimmäisen ryhmän eli yhteensä 181 henkilön 

mittaustuloksia, jotka saatiin kerättyä elokuuhun 2018 mennessä. Poikkileikkaustukimuksessa 

tutkittava aineisto kerätään useilta vastaajilta yhdessä ajankohdassa ja aineistoilla pyritään 

kuvaamaan sen hetkistä tilaa ja ilmiötä, ei selittää sen syitä tai seurauksia. Ajallisesti 

tarkasteltuna tässä poikkileikkaustutkimuksessa tieto metabolisen oireyhtymästä ja siihen 

liittyvistä tekijöistä saadaan yhdenaikaisesti. (Grimes & Schulz 2002) 

5.2 Tutkimuksen kulku ja aineiston keräys 

 

Kaikki tutkimukseen hyväksytyt koehenkilöt saapuivat alkumittauksiin, jossa koehenkilölle 

suoritettiin aktiivisuusmittaus, klinikkamittaukset ja heidät ohjeistettiin täyttämään 

sedentaarisuutta ja liikunta-aktiivisuutta koskeva kysely internetissä sekä käymään ennalta 

annetun ohjeistuksen mukaisesti alkumittauksiin kuuluvissa laboratoriomittauksissa. Kuvassa 

5 on esitelty REACT -tutkimuksen ajallinen kulku. Tässä poikkileikkaustutkimuksessa 

käytetään ainoastaan alkumittauksista sekä viikko niiden jälkeen kiihtyvysmittareista saatua 

aineistoa. Alkumittauksen yhteydessä koehenkilöille kiinnitettiin kiihtyvysmittarit sekä 

opastettiin suullisesti niiden käyttö. Sedentaarisuusajan määrittämiseksi koehenkilöitä 

ohjeistettiin pitämään kiihtyvyysmittaria jatkuvasti 24 h ajan jatkuvasti seitsemän  vuorokauden 

ajan. 

 

 

 

 

KUVA 5. REACT -interventiotutkimuksen ajallinen kulku suhteessa omaan 

poikkileikkaustutkimukseen. (REACT -tutkimuksen esite) 
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Alkumittauksien klinikkakäynnillä tutkittavilta mitattiin kehonkoostumus (InBody J10, 

Biospace, Soul, Etelä-Korea), paino, vyötärönympärys, pituus sekä verenpaine. Koehenkilöiltä 

mitattiin verenpaine Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmän (2002) ohjeiden 

mukaan. Mittarina käytettiin tarkistettua ja kalibroitua elohopeamittaria, jonka mansetin koko 

oli 12 cm x 35 cm. Koehenkilö istui kaksi minuuttia ennen mittausta mansetti paikalleen 

asetettuna. Kultakin koehenkilöltä suoritettiin kaksi mittausta ja tulos luettiin 2 mmHg:n 

tarkkuudella. Vyötärönympärys mitattiin kylkiluiden alareunan ja suoliluun harjun puolivälistä 

venymättömällä mittanauhalla koehenkilön seistessä lievässä haara-asennossa ja hengittäessä 

normaalisti. Mittaus toistettiin kahdesti ja tulos ilmoitettiin sentin tarkkuudella. Kahden 

mittauksen tuloksesta laskettiin keskiarvo. Jos kaksi mittaustulosta poikkesi toisistaan yli kaksi 

senttimetriä, mittaus toistettiin vielä kerran.  

 

Aktiivisuuden ja fyysisen suorituskyvyn tason mittaamiseksi koehenkilöt suorittivat valvotusti 

ja ajanotolla 10 kerran tuoliltanousutestin. 10 kerran tuolilta nousu testi on kehitetty mittaamaan 

alaraajojen lihasvoimaa ja suorituskykyä ja sitä käytetään yleisesti Yhdysvalloissa ja 

Euroopassa toteutetuissa epidemiologisissa tutkimuksissa varsinkin iäkkäämmässä väestössä. 

Tuoliltanousutesti suoritetaan kahdessa osassa. Ensin tutkittavaa pyydetään nousemaan 

seisomaan yhden kerran. Mikäli yhden kerran tuoliltanousutesti onnistuu, testattava nousee 

tuolilta kymmenen kertaa mahdollisimman nopeasti, ja testaaja mittaa suoritukseen kuluneen 

ajan. (Csuka & McCarty 1985) 

 

Klinikkakäynnin lopuksi koehenkilöille kiinnitettiin ranteeseen kiihtyvyysmittarit (ActiGraph 

wGT3X-BT) sekä anneettiin suulliset ja kirjalliset ohjeet niiden käyttöön seuraavan seitsemän 

vuorokauden ajaksi. Tämän lisäksi koehenkilöitä ohjeistettiin käymään tulevien viikkojen 

aikana laboratorikokeissa TYKSLAB:in nimetyissä laboratorioissa. Koehenkilöltä otettiin 

paastoverinäyte metabolisten terveysmarkkereiden määrittämiseksi. Verinäytteet otti 

koulutettu sairaanhoitaja tai lääkäri, aamuisin vähintään 10 tunnin paaston jälkeen. 

Verikokeeessa tutkittiin koehenkilöiden rasvaprofiili mittaamalla kokonaiskolesteroli, HDL, 

LDL ja veren triglyseridit. Koehenkilöiden paastoglukoosi mitattiin määrittämällä 

glukoosikonsentraatio plasmasta. Tämän lisäksi verikokeissa mitattiin koehenkilöiden 

pitkänaikavälin sokeri eli HbA1C sekä herkkä C-reaktiivinen proteiini, CRP. Verikokeet 

analysoitiin TYKSLAB:in henkilökunnan toimesta ja koetulokset lähettiin myös suoraan 

koehenkilöille tiedoksi. Näytteitä otettiin lukuisissa Varsinais-Suomen TYKSLAB:in 

laboratorioissa, mutta näytteiden analysoinnit suoritettiin tietyissä akkreditetuissa 
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laboratorioissa. Määrityksissä käytettiin saman laitevalmistajan laitteita, menetelmiä ja 

viitearvoja. Alkumittausten yhteydessä koehenkilöt ohjeistettiin täyttämään alkukysely 

internetissä saman viikon aikana. Kysely oli osa REACT -tutkimuksen aineistoa ja siinä 

kyseltiin laajasti koehenkilöiltä nykyistä koettua terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia, 

ravitsemusta ja liikuntamotivaatioa koskevia kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty 

vapaa-ajan liikunta-aktiivisutta määrittämiä kysymyksiä: 

 

Kuinka paljon liikuit vapaa-aikanasi viimeksi kuluneen kolmen (3) kuukauden aikana 

keskimäärin? 

VASTAUS Liikunnan määrä yhteensä viikossa:  

- Ei lainkaan 

- Alle 30 min 

- Noin tunti 

- 2-5 tuntia/tuntia tai enemmän 

 

Miten suureksi arvioit harjoittamasi liikunnan rasittavuuden? 

Liikunnan rasittavuus (vastaa kaikkiin neljään kohtaan) 

- 1 Kävelyä vastaavaa 

- 2 Reipasta kävelyä vastaavaa 

- 3 Kevyttä juoksua (hölkkää) vastaavaa 

- 4 Reipasta juoksua vastaavaa 

 

Liikuntakyselyssä saaduista tuloksista laskettiin viikoittaiset liikuntakerrat, liikuntaan kuluva 

aika ja niiden perusteella MET-indeksi (koehenkilö x intensiteetti x kesto). MET-indeksi 

perustuu liikunnan aiheuttaman energiankulutuksen arviointiin MET-tunteina ja kilokaloreina 

Ainsworthin (2000) eri liikuntamuotojen aiheuttaman energiankulutuksen perusteella. Kevyen 

liikunnan energiankulutukseksi on sen perusteella arvioitu 3 MET, kohtalaisen raskaan 5 MET 

ja erittäin raskaan 8 MET. MET indeksin perusteella koehenkilöt jaettiin neljään eri liikunta-

aktiivisuusryhmään: 

1= <14 MET-tuntia (low),  

2=14-<30 MET-tuntia (moderate) 

3= 30-<60 MET-tuntia (high) 

4= ≥ 60 MET-tuntia (vigorous) 
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5.3 Sedentaarisuuden mittaaminen kiihtyvyysmittarilla ja analysointi 

 

Tutkimuksessa käytettiin objektiivista mittausta sedentaarisuusajan määrittämiseksi. Hereillä 

olo ajan fyysistä aktiivisuustasoa ja kokonaissedentaarisuusaikaa mitattiin ranteessa 

pidettävällä kolmiulotteisella kiihtyvyysmittarilla ActiGraph wGT3X-BT (ActiGraph, 

Pensacola, Florida, US). Kiihtyvysmittareilla seurattiin tutkittavien hereillä- ja unessaoloaikaa 

24 h vuorokaudessa kahdeksan peräkkäisen päivän ja seitsemän peräkkäisen yön ajan. 

ActiGraph valikoitui käytettäväksi mittariksi, koska sen validiteetti on todistettu hyväksi sekä 

fyysisen aktiivisuuden että unen mittaamisen suhteen ja kyseistä mittaria käytetään runsaasti 

vastaavissa sedentaarisuustutkimuksissa maailmanlaajuisesti. ActiGraph ei anna mitään 

palautetta tutkittavalle mittauksen aikana ja takaa siten objektiivisen datan keräyksen. 

Objektiivisilla mittauksilla saadaankin luotettavampaa, faktuaalista tietoa tutkittavan 

sedentaarisesta käyttäytymisestä ilman riskiä ali- tai yliraportoinnista.  

 

Alkumittausten yhteydessä jokaiselle tutkittavalle laitettiin ranteeseen ActiGraph mittari sekä 

ohjeet sen käyttöön. Esimerkkimittari on kuvassa 6. Ranteessa mittari mittaa 

kiinnittymispisteensä kiihtyvyyttä kolmessa ortoganaalisessa tasossa eli akseleilla ja muuttaa 

kaiken liikkeen sensoriensa toimesta elektronisiksi signaaleiksi. Tutkittavia opastettiin 

pitämään mittaria ranteessa koko ajan kahdeksan päivän ajan, myös vesiaktiviteettien ajan. 

Ainostaan saunaa varten mittari pyydettiin poistamaan. Tämän lisäksi tutkittavia pyydettiin 

täyttämään päiväkirjaa arvioidusta uniajasta, päiväunista ja mahdollisista tutkimusta 

häiritsevistä tekijöistä kuten sairastumisista. Tutkittaville annettiin myös maksettu 

palautuskuori, jolla he palauttivat mittarit kahdeksan vuorokauden jälkeen analysoitavaksi. 

 

 

KUVA 6. ActiGraph wGT3X-BT mittari (www.actigraphcorp.com) 
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Kiihtyvysmittareilla seurattiin tutkittavien hereillä- ja unessaoloaikaa, joista saatiin eroteltua 

keskiarvo sedentaarisena vietetyistä minuuteista per päivä mittausjakson ajalta sekä aktiivisena 

vietetty aika minuutteina per päivä ja siitä yhteenlaskettuna todellinen mittarin pitoaika eli 

kuinka paljon mittaria on keskimäärin pidetty valveillaoloaikana.   

 

Tutkittavien sedentaarisuusajan määrittämiseksi mittareiden data ladattiin ActiLife 

ohjelmistoon, versio 6.13 (ActiGraph, Pensacola, Florida, US). Hereilläoloajan 

sedentaarisuuden määrittämiseksi unen osuus oli ensin poistettava käyttämällä ohjelmiston 

Bartch Sleep toimintoa, jolla selkeät unijaksot saatiin poissuljettua. Itse liikkeiden määrän 

selvittämiseksi tehtiin Wear Time Validation analyysi, jossa käytettiin vektorimagnitudia (VM) 

counts per minute (CPM), jotka laskettiin neliöjuurena kolmen akselin liikkeiden neliöiden 

summasta. Vähimmäispitoajaksi määriteltiin 600min per päivä jo poissuljetun uniajan lisäksi. 

Mittarin pitämättä pidetty aika laskettiin käytämällä kolmiulotteiseen rannemittareihin 

validoitua Choi (2011) algoritmia. Pitoajan validoinnin jälkeen sedentaarisuudelle määriteltiin 

vielä raja-arvot Kim ym. (2014) vektorialgoritmiin perustuen (cut-point algoritm vector 

magnitude, ≤3958 counts per 60 s; vertical axis, ≤1756 counts per 60 s), jonka jälkeen saimme 

kokonaissedentaarisuusajan laskettuna minuutteina per päivä jokaiselle tutkittavalle. 

5.4 Metabolisen oireyhtymän määrittäminen 

 

Koehenkilöllä katsottiin olevan MBO, jos hänellä oli vähintään kolme seuraavista osatekijöistä:  

- Vyötärönympärys: > 102 cm (miehet) > 88 cm (naiset)  

- Triglyseridit ≥ 1,7 mmol/l  

- HDL-kolesteroli < 1,04 mmol/l (miehet) < 1,29 mmol/l (naiset)  

- Verenpaine ≥ 130/85 mmHg TAI verenpainelääkitys  

- Paastoglukoosi ≥ 5,6 mmol/ l  

 

Määritelmä perustuu NCEP:n (2005) metabolisen oireyhtymän määritelmään. NCEP:n 

julkaisussa yksikkönä on mg/dl, mutta tässä tutkimuksessa lipidi- ja glukoosikonsentraatioiden 

yksikkönä on käytetty mmol/l. Yksiköiden muutokset saatiin jakamalla mg/dl arvo kyseisen 

aineen molekyylipainolla. Myös verenpainelääkitys lasketaan metabolisen oireyhtymän 

osatekijäksi vaihtoehtoisesti kohonneen verenpaineen kanssa. 
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5.5 Aineiston tilastollinen analyysi 

 

Aineisto tallennettiin ja analysoitiin Python ohjelmointikieltä käyttäen, jossa ohjelmointi 

tapahtuu ohjelmointiympäristössä, jossa on valmiina joukko ohjelmoijaa auttavia aputoimintoja 

ohjelmoinnin helpottamiseksi. Tilastolliseen analyysiin hyödynnettiin Python sopivia kirjastoja 

kuten Pandas, StatsModel ja NumPy. Ennen tilastollisia testejä aineiston 

normaalijakautuneisuus tarkastettiin jokaisen muuttujan kohdalla sekä Shapiro-Wilk että D 

D’Agostino K2 testeillä. Kynnysarvo nollahypoteesille oli 5 % eli, joukon katsottiin jakautuvan 

normaalisti, kun p ≥ 0,05. Metabolisen oireyhtymän riskitekijöistä normaalijakautuneita 

katsottiin olevan muut kuin BMI, glukoosi, triglyseridit. Sedentaarisuuden vaikutuksia MBO:n 

riskitekijöiden esiintyvyyteen testattiin mm. Pearsonin korrelaatiotestillä, lineaarisella 

regressioanalyysilla, parametrittomalla Mann-Whitney U – testillä. Sedentaarisuuden ja 

liikunnan vaikutuksia MBO:n esiintyvyyteen testattiin parametrittomalla yksisuuntaisella 

varianssianalyysilla (ANOVA). Liikunta-aktiivisuuden vaikutuksia MBO:n riskitekijöihin 

testattiin sekä lineaarisella regressioanalyysilla.  

 

Sedentaarisuuden tilastollisessa analyysissa tutkittavien sedentaarisuusajat jaettiin päivittäisen 

keskiarvon perusteella ajallisiin kvartaaleihin. Näin sedentaarisuuden terveysvaikutuksia eri 

muuttujiin pystyttiin tulkitsemaan tutkittavien joukossa. Liikunta-aktiivisuuden tilastollisessa 

analyysissa tutkittavat jaettiin kahteen aktiivisuusluokkaan, jotta otoskoko luokissa säilyi 

riittävän suurena. Luokkajako tehtiin perustuen MET-arvoihin. Ei-liikkuviksi määriteltiin ≤30 

MET-tuntia viikossa liikkuvat ja paljon liikkuviksi määriteltiin ≥30 MET-tuntia viikossa 

liikkuvat. 
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6 TULOKSET 

6.1 Tutkittavien taustatiedot ja metabolisen oireyhtymän osatekijät 

 

Tässä poikkileikkaustutkimuksessa on analysoitu 181 henkilön tuloksia sedentaarisuuden, 

metabolisen oireyhtymän osatekijöiden sekä liikunta-aktiivisuuden suhteen. Koehenkilöiden 

taustatiedot on esitetty taulukossa 2.  

 

TAULUKKO 2. Koehenkilöiden ikä, pituus ja paino (keskiarvo ± keskihajonta)  

Sukupuoli  n Ikä (vuotta) Pituus (cm) Paino (kg) 

miehet 32 65,2 (±0,9) 178,0 (±6,5) 84,9 (±12,4) 

naiset 149 65,3 (±1,1) 163,5 (±6,2) 71,5 (±13,7) 

 

Tutkimukseen osallistui tässä vaiheessa 149 naista ja 32 miestä. Iältään tutkittavat olivat hyvin 

homogeeninen joukko tutkimuksen tarkan kohderyhmärajauksen vuoksi. Tutkimukseen 

osallistuneista naisista 70,5 % olivat naimisissa tai parisuhteessa, 29,5 % eronneita, leskiä tai 

muita. Miehistä 93,8 % oli naimisissa tai parisuhteessa ja 6,3 % eronneita, leskiä tai muita. 

Taulukossa 3 on esitelty tarkemmin koehenkilöiden paino, BMI:n jakautuminen ja 

vyötärönympärys. 181 tutkittavan joukosta keskiarvoinen painoindeksi naisilla oli 26,8 ja 

miehillä 26,7. Pienin painoindeksi miehillä oli 20,6 ja suurin 32,8, kun vastaavat naisilla oli 

16,1 ja 43,6. Naistutkittavien joukossa oli siis vaarallisen alipainon alueella oleva sekä 

sairaalloisen lihava.  

 

TAULUKKO 3. Koehenkilöiden BMI:n keskiarvot ja jakaumat sekä keskimääräinen 

(keskiarvo ± keskihajonta) vyötärönympärys   

sukupuoli  BMI 

(kg/m2) 

min 25 % 50 % 75 % max vyötärönympärys 

(cm) 

miehet 26,7 20,6 24,2 26,4 29,5 32,8 101,9 (±9,2) 

naiset 26,8 16,1 23,4 25,8 29,5 43,6 91,5 (±13,2) 

 

Taulukossa 4 on koottu yhteen MBO:n eri osatekijöiden ja MBO:n esiintyvyys naisilla ja 

miehillä. Yksittäisistä MBO:n riskitekijöistä kohonnut verenpaine ilmeni selkeällä 

enemmistöllä. Naisista 49,7 % ja miehistä jopa 75 % oli NCEP:n (2005) kriteeristön mukainen 
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kohonnut verenpaine tai vaihtoehtoisesti voimassaoleva verenpainelääkitys. Erityisesti miehillä 

systolinen verenpaine oli selkeästi koholla, ollen keskiarvoisesti 156 mmHg.  

 

TAULUKKO 4. Metabolisen oireyhtymän osatekijät (keskiarvo ± keskihajonta) ja osatekijän 

esiintyvyys (%) 
 

naiset 

(n=149) 

 

± 

miehet 

(n=32) 

 

±  

verenpaine (mmHg) 150/85   155/89   

systolinen 150 21 156 16 

diastolinen 85 11 89 6 

kohonnut verenpaine (≥ 130/85 mmHg) (%) 49,7    75,0    

vyötärönympärys (cm) 91,5 14,5 101,9 9,2 

kohonnut vyötärönympärys (> 102/ > 88 cm) (%) 52,3    46,9    

triglyseridit (mmol/l) 1,20 0,62 1,28 0,51 

kohonneet triglyseridit (≥ 1,71 mmol/l) (%) 14,8    21,9    

paastoglukoosi (mmol/l) 5,7 0,6 5,8 0,7 

kohonnut paastoglukoosi  (≥ 5,6 mmol/l) (%) 55,0    59,4    

HDL – kolesteroli (mmol/l) 1,78 0,36 1,40 0,37 

vähentynyt hdl-kolesteroli (< 1,04/ < 1,29    

mmol/l) (%) 

10,1    15,6    

crp (mg/l) 2,0 2,5 1,2 0,9 

hba1c (mmol/mol) 36,3 2,8 36,2 4,5 

Metabolinen oireyhtymä (≥ 3 riskitekijää) (%) 26,8    40,6    

 

Tutkimuksessa merkittävänä vyötärölihavuuden raja-arvoina on käytetty NCEP:n (2005) 

määritelmän mukaisia raja-arvoja: naisilla 88 cm ja miehillä 102 cm. Huomioitavaa onkin siten, 

että merkittävän vyötärölihavuuden raja-arvo ylittyi 52,3 % naisista sekä 46,9 % miehistä. 

Naisilla kahden mitatun vyötärönympäryksen keskiarvo oli 91,5 ± 14,5 cm ja miehillä 101,9 ± 

9,2 cm. MBO:n riskitekijöistä seuraavaksi yleisin oli kohonnut paastosokeri, jota havaittiin 55 

% naisista ja 59,4 % miehistä. MBO:n kriteeristö täyttyi 40 naisella eli 26,8 % sekä 13 miehellä 

eli 40,6 %. Koko aineistosta MBO:n esiintyvyys oli 29,3 % eli 53:lla henkilöllä oli MBO.  
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Taulukossa 4 on myös esitetty koehenkilöiden CRP ja Hba1c arvot. CRP- pitoisuus on herkkä 

tulehduksen mittari ja tässä tutkimuksessa sillä on pyritty kuvaamaan mahdollista koehenkilön 

matala-asteisen tulehduksen tilaa. Matala-asteisen tulehduksen haitallisten vaikutusten 

suhteellinen riski on keskitasoa CRP-arvoilla 1,0 - 3,0 mg/l ja suuri CRP-arvon ylittäessä 3,0 

mg/l. CRP-pitoisuus voi olla koholla myös diabeetikoilla ja MBO:ta sairastavilla (HUSLAB 

2019).  Tutkittavista naisista 38:lla eli 25,5 %:lla oli CRP-arvo yhtä suuri tai enemmän kuin 2,0 

mg/l ja miehistä 7 eli 21,9 %:lla. Pitkäaikaisen verensokerin mittauksella Hba1c-mittauksella 

verinäytteestä määritetään veren punasolujen hemoglobiinin sokeroitunut osuus. Kaikista 

tutkittavista vain 10:llä henkilöllä eli 5,5 %:lla tutkittavista viitearvot (20-42 mmol/mol) 

ylittyivät. 

 

 

KUVIO 4. MBO:n riskitekijöiden (lkm) esiintyvyys (%) miehillä ja naisilla 

 

Kuviossa 4 on jaoteltu MBO:n määrittämiseen käytettyjen riskitekijöiden esiintyvyyttä. 

Kaikilla aineiston tutkittavista 14,4 %:lla ei löytynyt yhtään MBO:n osatekijää ja yksi 

riskitekijä oli 26 %:lla tutkittavista. Sekä miehillä että naisilla esiintyi eniten kaksi MBO:n 

riskitekijää: miehistä 31,3 % ja naisista 30,2 %. Kolme riskitekijää löytyi miehillä 28,1%:lla  ja 

naisilla 16,8 %:lla, jolloin myös MBO:n määritelmä täyttyy. Kaikki viisi riskitekijää löytyi 3,4 

%:lla naisista ja 3,1 %:lla miehistä.  

 

Taulukossa 5 on esitetty lineaarinen regressianalyysi tutkittavien MBO:n riskitekijöiden 

suhteesta MBO:n kriteeristön täyttymiseen. Taulukosta voidaan tulkita, että regressiokertoimet 
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(β) ovat positiivisia kaikkien MBO:n riskitekijöiden kohdalla, jolloin MBO:n todennäköisyys 

kasvaa riskitekijöiden arvojen kasvaessa. Suurin ennustava tekijä MBO:n esiintyvyyteen on 

vyötärönympärys (β=0,307). Huomioitavaa on, että kaikki MBO:n riskitekijät olivat 

tilastollisesti erittäin merkitseviä riskitekijöitä (p <0,001). Tilastollisesti merkitsevin riskitekijä 

MBO:n esiintyvyyden suhteen oli verenpaine (p<0,001), seuraavaksi vyötärönympärys 

(p<0,001) ja kolmantena paastoglukoosi (p<0,001).  

 

TAULUKKO 5. Lineaarinen regressianalyysi MBO:n riskitekijöiden vaikutuksesta MBO:n 

esiintyvyyteen.    β (95% CI)   P-value 

Vyötärönympärys 0,307 (0,199–0,415) <0,001 

Verenpaine 0,269 (0,188–0,349) <0,001 

Triglyseridit 0,264 (0,149–0,378) <0,001 

HDL-kolesteroli 0,280 (0,148–0,412) <0,001 

Paastoglukoosi 0,220 (0,134-0,304) <0,001 

BMI † 0,011 (-0,000–0,023) 0,065 

 

† BMI on todellinen BMI-arvo, kun taas MBO-riskitekijät ovat Dummy-muuttujia (true/false) 

6.2 Sedentaarisuus ja metabolinen oireyhtymä 

 

Keskimääräiset sedentaarisuus- ja aktiivisuusajat mittausjaksolta on esitetty kuviossa 5. 

Miehillä keskimääräinen sedentaarisuusaika oli 9,5 h sekä aktiivinen aika 6,3 h päivässä ja 

naisilla vastaavasti 8,3 h ja 7,2 h päivässä. On huomattavaa, että miehillä päivittäistä 

sedentaarisuusaikaa oli lähes 1 h enemmän kuin naisilla. 
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KUVIO 5. Sedentaarisuus- ja aktiivisuusajan jakautuminen mittausjaksolla naisilla ja miehillä 

 

Taulukkoon 6 on kerätty tutkittavien keskimääräiset sedentaarisuusajat sen mukaan esiintyykö 

heillä seuraavat MBO:n riskitekijät: kohonnut vyötärönympärys, kohonnut paastoglukoosi, 

madaltunut HDL, kohonnut verenpaine. Viimeisellä taulukon rivillä on esitelty 

sedentaarisuusaika tutkittaville, joilla on tai ei ole kriteeristön mukaan MBO. 

Sedentaarisuusluvut on keskimääräisiä lukuja mittausjaksolta tunneissa keskihajonta 

lukuineen.  

 

Sedentaarisuusajan ja MBO:n sekä sen osatekijöiden suhteen merkitsevyyttä testattiin Mann-

Whitney U – testillä ja merkitsevyystasoksi asetettiin (p<0,01). Varsinkin 

vyötärönympäryksen, triglyseridien ja verenpaineen sekä korkeamman sedentaarisuuden välillä 

on havaittava merkitsevä yhteys (p <0,01). Tutkittavilla, joilla täyttyy MBO:n kriteeristö 

keskimääräinen sedentaarisuusaika päivässä oli 9,07 h verrattuna 8,24 h sedentaarisuuteen 

niillä, joilla ei täyty MBO:n kriteeristö. Sedentaarisuuden ja paastoglukoosin ja madaltuneen 

HDL:än välillä ei ollut havaittavissa merkitsevää yhteyttä. Varsinkin paastoglukoosin kohdalla 

sedentaarisuusajoissa ryhmien välillä ei juuri ollut eroa.  
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TAULUKKO 6. Keskimääräinen sedentaarisuusaika esiintyvissä MBO:n riskitekijöissä ja 

MBO:ssa. (keskiarvo ± keskihajonta)  
  

Sedentaarisuusaika (h) 
Kohonnut vyötärönympärys Kyllä 8,77 (0,14) 
 

Ei 8,18 (0,17) 
 

p-arvo 0,005 ** 

Kohonnut glukoosi Kyllä 8,49 (0,14) 
 

Ei 8,46 (0,19) 
 

p-arvo 0,387 

Matala HDL Kyllä 8,86 (0,37) 
 

Ei 8,43 (0,12) 
 

p-arvo 0,140 

Kohonnut triglyseridi Kyllä 9,09 (0,20) 
 

Ei 8,36 (0,13) 
 

p-arvo 0,003** 

Kohonnut verenpaine Kyllä 8,82 (0,15) 
 

Ei 8,11 (0,16) 
 

p-arvo 0,002** 

Metabolinen oireyhtymä Kyllä 9,07 (0,17) 
 

Ei 8,24 (0,14) 
 

p-arvo 0,000** 

**Tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0.01) 

 

Jotta mitatun sedentaarisuusajan kasvun vaikutuksia metabolisen oireyhtymän osatekijöihin ja 

esiintyvyyteen voitiin tarkastella vielä tarkemmin, jaettiin tutkittavien keskimääräiset 

sedentaarisuusajat persentiilehin, joiden prosentuaaliset kynnysarvot olivat 0–25 (5,3–7,4 h), 

25–50 (7,4 h–8,4 h), 50–75 (8,4 h–9,6 h) ja 75–100 (9,6 h–13,3 h) prosenttia tutkittavien 

keskimääräisestä sedentaarisuusajasta. Sedentaarisuuden kasvun vaikutuksia MBO:n 

riskitekijöihin ja BMI:ihin on esitetty taulukossa 7. Taulukossa sedentaarisuuden kasvun 

vaikutuksia verrattiin suhteessa alhaisimman sedentaarisuuskvartiiliin MBO:n riskitekijöiden 

ja BMI:n keskiarvoihin. Tilastollinen merkitsevyys asetettiin merkitseväksi (p <0,05, n=181).  
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TAULUKKO 7. Sedentaarisuuden kasvun vaikutukset MBO:n riskitekijöihin (keskiarvo ± 

keskihajonta) sedentaarisuusluokittain (kvartiili 1 – muut luokat) ja vaihteluväli (CI 95%). 

MBO riskitekijä Sedentaarisuu

skvartiili 

Mean (±) CI95% p 

Systolinen verenpaine 

(mmHg) 

1 149,08 (± 2,66) 143,84–154.,2 
 

2 145,87 (± 3,78) 133,18–158,56 0,396 

3 154,03 (± 3,82) 141,26–166,81 0,196 

4 153,55 (± 3,80) 140.81–166,28 0,241 

Diastolinen 

verenpaine (mmHg)  

1 83,07 (± 1,34) 80,43–85,71 
 

2 83,93 (± 1,90) 77,54–90,33 0,649 

3 86,36 (± 1,92) 79,92–92,80 0,089 

4 88,94 (± 1,91) 82,53–95,36 0,002** 

Vyötärönympärys 

(cm) 

1 88,72 (± 1,85) 85,06–92,37 
 

2 92,51 (± 2,64) 83,65–101.37 0,151 

3 92,18 (± 2,64) 83,32–101,04 0,191 

4 100,22 (± 2,64) 91,37–109,08 p<0,01** 

Glukoosi (mmol/l)  1 5,64 (± 0,09) 5,46,–5,81 
 

2 5,67 (± 0,13) 5,25– 6,09 0,784 

3 5,72 (± 0,13) 5,30–6.14 0,518 

4 5,75 (± 0,13) 5,33–6,17 0,370 

Triglyseridit (mmol/l) 1 1,07 (± 0,08) 0,91–1,24 
 

2 1,08 (± 0,12) 0,69–1,48 0,943 

3 1,35 (± 0,12) 0,96,–1,74 0,019* 

4 1,36 (± 0.,2) 0,96–1,75 0,017* 

HDL-kolesteroli 

(mmol/l) 

1 1,80 (± 0,06) 1,69–1,91 
 

2 1,79 (± 0,08) 1,52– 2,06 0,889 

3 1,70 (± 0,08) 1,43–1,97 0,201 

4 1,55 (± 0,08) 1,28–1,82 0,002** 

BMI 1 25,29 (± 0,68) 23,95–26,62 
 

2 26,61 (± 0,96) 23,38–29,84 0,171 

3 26,74 (± 0,96) 23,5–29,97 0,133 

4 28,10 (± 0,96) 25,18–31,65 0,001** 

*Tilastollisesti merkitsevä (p<0,05),  

**Tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,01) 
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Tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys (p<0,01) voitiin havaita ensimmäisen ja neljännen 

sedentaarisuuskvartiilin välillä diastolisen verenpaineen kohdalla, jossa keskiarvoinen 

diastolinen verenpaine oli 83,07 mmHg ensimmäisessä kvartiilissa verrattuna 88,94 mmHg 

neljännessä kvartiilissa. Vaihteluväli molemmissa ryhmissä oli maltillista. Tilastollisesti 

erittäin merkitsevä (p<0,01) suhde havaittiin myös vyötärönympäryksen ensimmäisen ja 

neljännen sedentaarisuuskvartiilin välillä sekä HDL:n ja BMI:n ensimmäisen ja neljännen 

sedentaarisuuskvartiilin välillä. Tilastollisesti merkitsevä yhteys (p<0,05) voitiin havaita 

triglyseridien ensimmäisen ja kolmannen sekä neljännen kvartiilin välillä. Kokonaisuutena 

taulukosta on havaittavissa trendi, että sedentaarisuuden kasvu on yhteydessä MBO:n 

riskitekijöiden keskiarvon nousuun. 

 

Sedentaarisuuskvartiilien suhdetta MBO:n riskitekijöihin sekä BMI:ihin ja MBO:n 

riskitekijöiden lukumäärään on havainnellistettu myös kuvioissa 6-13, joista voidaan havaita jo 

taulukossa 7 esitetty trendi kasvavan sedentaarisuuden ja MBO:n riskitekijän kasvun suhteen. 

Sedentaarisuuskvartiilien suhdetta tutkittavaan muuttujaan on testattu Pearsonin 

korrelaatiokertoimella.  Sedentaarisuuskvartiilit (1-4) ovat x-akselilla ja tutkittava muuttuja y-

akselilla. Korrelaatio on laskettu koko tutkittavien joukon sedentaarisuusajan keskiarvosta 

suhteessa tutkittavaan muuttujaan, joten r kuvaa koko joukon korrelaatiota. Kvartiilipalkit 

kuvaavat kunkin kvartiilin sedentaarisuusaikaa ja kyseessä olevan riskitekijän keskiarvoa. 

 

Kuviossa 6 on esitetty tutkittavien sedentaarisuuden vaikutus BMI:ihin. Sedentaarisuudella 

voidaan havaita positiivinen korrelaatio (r=0,228) ja tilastollinen merkitsevyys (p <0,001) 

BMI:n kanssa. Kuviossa 7 on esitetty keskimääräisen sedentaarisuusajan yhteyttä tutkittavien 

vyötäränympärykseen. Kuvion mukaisesti korkeammalla sedentaarisuudella on havaittavissa 

positiivinen korrelaatio (r=0,292) sekä tilastollinen merkitsevyys (p <0,001) korkeamman 

vyötärönympäryksen kanssa. Korkeampi sedentaarisuus näkyi sekä korkeampana BMI:inä että 

suurempana vyörätönympäryksenä tutkittavien keskuudessa.  
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KUVIO 6. Sedentaarisuuden suhde BMI:ihin KUVIO 7. Sedentaarisuden suhde 

vyötärönympärykseen 

 

Kuviossa 8 ja 9 ovat esitetty sedentaarisuusajan vaikutusta metabolisen oireyhtymän 

riskitekijöihin: diastoliseen- ja systoliseen verenpaineeseen. Kuviossa 8 keskimääräisen 

sedentaarisuuden ja systolisen verenpaineen välillä ei ole havittavissa merkitsevää positiivista 

korrelaatiota (r=0,132, p=0,078). Kuviossa 9 sedentaarisuuden ja diastolisen verenpaineen 

välillä on havaittavissa positiivinen tilastollisesti merkitsevä korrelaatio (r=0,243, p=0,001). 

    

KUVIO 8. Sedentaarisuuden vaikutus systoliseen KUVIO 9. Sedentaarisuuden vaikutus 

verenpaineeseen      diastoliseen verenpaineeseen  

 

Kuviossa 10 on esitetty sedentaarisuusajan vaikutusta kohonneeseen paastoglukoosiin 

(mmol/l). Sedentaarisuuden ja kohonneen glukoosin välillä on havaittavissa heikko positiviinen 
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korrelaatio (r=0,073), mutta tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä (p >0,001). Kuviossa 11 on 

esitetty sedentaarisuuden riippuvuutta vähentyneeseen HDL:ään. Kuvion 11 mukaan onkin 

nähtävissä sedentaarisuuden olevan yhteydessä merkitsevästi vähentyneeseen HDL:ään (r=-

0,239, p=<0,001), joskin korrelaatio jää alhaiseksi.  

 

   

KUVIO 10. Sedentaarisuuden vaikutus  KUVIO 11. Sedentaarisuuden vaikutus  

glukoosiin      HDL:ään     

 

Kuviossa 12 on havannoitu sedentaarisuusajan suhdetta tutkittavien triglyseridiarvoihin. 

Tulosten perusteella on havaittavissa positiivinen korrelaatio (r=0,219, p=0,003), joskin 

lineaarisuus ei ole tasainen. Selkeästi korkeammat rasva-arvot ovat havaittavissa kolmannessa 

ja neljännessä sedentaarisuuden kvartiilissa. Kuviossa 13 on esitetty tutkittavien 

sedentaarisuusjan vaikutusta metabolisen oireyhtymän riskitekijöiden esiintyvyyteen. 

Aineistosta on havaittavissa positiivinen korrelaatio (r=0,228, p=0,002). Alimmissa 

sedentaarisuuden kvartiileissa MBO:n riskiteijöitä esiintyy keskimäärin alle 2, kun taas 

kahdessa ylimmässä kvartiilissa riskiteijöitä on keskimäärin ≥2. Vaikka selkeä trendi 

korkeamman sedentaarisuuden ja riskitekijän arvon suuruudessa on havaittavissa, on 

huomattava, että korrelaatiot jäävät hyvin heikoiksi kaikissa testattavissa muuttujissa. 
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KUVIO 12. Sedentaarisuuden vaikutus          KUVIO 13. Sedentaarisuuden vaikutus MBO:n 

triglyserideihin                                              riskitekijöiden lukumäärään  

 

Metabolisen oireyhtymän muuttujien sekä sedentaarisuuden välistä yhteyttä tutkittiin myös 

lineaarisen regressioanalyysin avulla. Analyysin tuloksia on esitetty taulukossa 8 ja kuvassa 7., 

jossa hajontakuvat A-F esittävät sedentaarisuuden yhteyden voimakkuutta metabolisen 

oireyhtymän osatekijöihin sekä lisäksi BMI:ihin ja MBO:ohon. Taulukossa 8 suurin lineaarinen 

yhteys löytyy sedentaarisuuden ja systolisen verenpaineen (b=1,77, p=0,047), diastolisen 

verenpaineen (b=1,57, p=0,001) ja vyötärönympäryksen välillä (b=2,69, p=<0,01).  

 

TAULUKKO 8. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset sedentaarisuuden vaikutuksesta 

MBO:n riskitekijöihin. 
 

b (95% CI) P Adjusted R2 

Systolinen verenpaine (mmHg) 1,77 (0,02–3,53) 0,047** 0,017 

Diastolinen verenpaine 1,57 (0,70–2,45) 0,001** 0,062 

Vyötärönympärys (cm) 2,69 (1,48–3,91) 0,000** 0,091 

Glukoosi (mmol/l) 0,02 (-0,03–0,08) 0,399 −0,002 

Triglyseridit (mmol/l) 0,08 (0,03–0,13) 0,004* 0,040 

HDL-kolesteroli (mmol/l) -0,06 (-0,10– -0,03) 0,001** 0,056 

Riskitekijöiden lukumäärä 0,20 (0,08–0,32) 0,001** 0,054 

BMI (kg/m2)  0,73 (0,29–1,17) 0,001** 0,051 

*Tilastollisesti merkitsevä (p<0,05) 

**Tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,01) 
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Kuvassa 7 hajontakuvat A-F esittävät sedentaarisuuden yhteyden voimakkuutta metabolisen 

oireyhtymän osatekijöihin sekä lisäksi BMI:ihin ja MBO:ohon. Hajontakuvioissa A-F pistepilvi 

kuvaa yksittäisiä mittauksia ja niiden hajontaa, sekä kuvioon piirretty regressiosuora osoittaa 

MBO:n riskitekijöiden ja sedentaarisuuden kasvun välisen yhteyden voimakkuutta. 

Regressianalyysin selitysvoimaa on testattu r2-luvulla, joka on esitetty hajontakuvioissa lukuna 

r, joka kuvaa kunkin kuvaajan selitysastetta.  

 

Positiivinen lineaarinen yhteys on havittavissa varsinkin kuvassa A (r=0,051) BMI:n osalta, B 

vyötärönympäryksen (r=0,091), D diastolisen verepaineen (r=0,061), G triglyseridien (r=0,040) 

ja H riskitekijöiden lukumäärän (r=0,054) suhteen. Suurin merkitsevyystaso on havaittavissa 

sedentaarisuuden ja vyötärönympäryksen suhteen, jossa sedentaarisuuden kasvu yhdellä 

yksiköllä selittää 9,1 % vyötärönympäryksen varianssista. Kuvassa F on havaittavissa 

negatiivinen yhteys eli korkeampi sedentaarisuus näkyy madaltuneena HDL-arvona (r=-0,056), 

kuten olettaa saattaa, kun matalamman HDL-luvun tiedetään olevan yksi MBO:n riskitekijä. 

Kuvassa C (systolinen verenpaine) ja E (glukoosi) sedentaarisuuden yhteys selitettävään 

riskitekijään on suhteellisen heikko ja selkää lineaarisuutta ei ole havaittavissa. 
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KUVA 7. Keskimääräisen sedentaarisuusajan yhteys MBO:n riskitekijöihin (n=181): 

vyötärönympärykseen (B),  systoliseen verenpaineeseen (C), diastoliseen verenpaineeseen (D),  

glukoosiin (E), HDL:ään (F), triglyserideihin (G) sekä BMI:ihin (A) ja MBO:n riskitekijöiden 

lukumäärään (H).   
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6.3 Sedentaarisuus, liikunta-aktiivisuus ja metabolinen oireyhtymä 

 

Kuviossa 14 on esitetty sedentaarisuusajan jakaantuminen tutkittavien subjektiivisesti 

arvioimassa aktiivisuusluokassa. Naisilla ei-liikkuvien päivittäinen keskiarvoinen 

sedentaarisuusaika on 8,7 tuntia, kun taas paljon liikkuvien naisten päivittäinen 

sedentaarisuusaika on 7,8 tuntia. Eroa päivittäisessä sedentaarisuusajassa on lähes yksi tunti. 

Miehillä ero ei ole niin merkittävä, vaan päivittäinen sedenaarisuusaika ei-liikkuvilla on 9,6 

tuntia ja paljon liikkuvilla 9,2 tuntia. Sekä naisissa ja miehissä on kuitenkin havaittavissa, että 

korkeampi liikunta-aktiivisuus vähentää päivittäistä sedentaarisuusaikaa verrattuna vähemmin 

liikkuviin verrokkeihin. 

 

 

KUVIO 14. Sedentaarisuusaika (keskiarvo) eri aktiivisuusluokissa miehillä ja naisilla 

 

Taulukkoon 9 on kerätty tutkittavien keskimääräiset sedentaarisuusajat sen mukaan esiintyykö 

heillä MBO:n riskitekijä: kohonnut vyötärönympärys, kohonnut paastoglukoosi, madaltunut 

HDL, kohonnut verenpaine ja MBO vai ei. Nämä sedentaarisuusajat ovat vielä jaoteltu 

liikuntaluokittain kahteen luokkaan: vähän liikkuvat (<30 h MET) ja paljon liikkuvat (>30 h 

MET). Jako kahteen luokkaan oli perusteltua, jotta tutkittavien otoskoko säilyi riittävän suurina. 

Kaksiluokkaista aktiivisuusluokkajakoa on käytetty jatkossa analyyseissa.  

 

Taulukosta 9 voidaan havaita tilastollinen merkitsevyys (p <0,05) sedentaarisuuden ja 

vyötärönympäryksen välillä paljon liikkuvien ryhmässä (>30 h MET), kohonneen glukoosin 

välillä vähän liikkuvien ryhmässä (<30 h MET), madaltuneen HDL:n välillä vähän liikkuvien 

ryhmässä sekä MBO:n välillä vähän liikkuvien ryhmässä. Liikuntaluokkien ja MBO:n 
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riskitekijän esintyyvyden suhteessa sedentaarisuusaikoihin on havittavissa melko selkeitä eroja. 

Selkeimmät erot sedentaarisuusajoissa liikuntaluokkien ja MBO:n riskitekijän esintyyvyden 

ryhmissä on havaittavissa kohonneen vyötärönympäryksen kohdalla, jossa paljon liikkuvien, ei 

kohonnutta vyötärönympärystä omaavien tutkittavien sedentaarisuusaika oli 7,98 h verraten 

vähän liikkuvien kohonneen vyötärönympäryksen omaavien ryhmään, jossa sedentaarisuusaika 

oli 8,86 h. Myös kohonneen glukoosin osalta paljon liikkuvien, ei kohonnutta glukoosia 

omaavan ryhmän sedentaarisuusaika on huomattavasti pienempi 8,07 h verraten vähän 

liikkuviin kohonneen glukoosin ryhmään 9,18 h. Sama lähes yhden tunnin ero on havaittavissa 

myös HDL:n ja triglyseridien suhteen vastaavissa ryhmissä.  

 

TAULUKKO 9. Keskimääräinen sedentaarisuusaika (h) esiintyvissä MBO:n riskitekijöissä ja 

MBO:ssa eri liikunta-aktiivisuusluokissa (keskiarvo ± keskihajonta) 
  

Sedentaarisuusaika  vähän liikkuvat  paljon liikkuvat 

Kohonnut 

vyötärönympärys 

kyllä 8,77 (± 0,14) 8,86 (± 0,20) 8,64 (± 0,20) 

 
ei 8,18 (± 0,17) 8,43 (± 0,30) 7,98 (± 0,20) 

 
p 0,005* 0,113 0,015* 

Kohonnut glukoosi kyllä 8,49 (± 0,14) 9,18 (± 0,22) 8,43 (± 0,21) 
 

ei 8,46 (± 0.19) 8,13 (± 0,24) 8,07 (± 0,19) 
 

p 0,387 0,001* 0,184 

Matala HDL kyllä 8,86 (± 0,37) 9,37 (± 0,24) 8,63 (± 0,32) 
 

ei 8,43 (± 0,12) 8,51 (± 0,20) 8,22 (± 0,16) 
 

p 0,140 0,011* 0,123 

Kohonnut triglyseridi kyllä 9,09 (± 0,20) 9,20 (± 0,47) 8,43 (± 0,58) 
 

ei 8,36 (± 0,13) 8,61 (± 0,18) 8,25 (± 0,15) 
 

p 0,003* 0,124 0,449 

Kohonnut verenpaine kyllä 8,80 (± 0,15) 8,70 (± 0,20) 8,25 (± 0,18) 
 

ei 8,10 (± 0,16) 8,65 (± 0,30) 8,29 (± 0,23) 
 

p 0,002* 0,388 0,461 

Metabolinen oireyhtymä kyllä 9,07 (± 0,17) 9,44 (± 0,22) 8,61 (± 0,25) 
 

ei 8,24 (± 0,14) 8,33 (± 0,22) 8,15 (± 0,17) 
 

p <0,001* <0,001* 0,094 

*Tilastollisesti merkitsevä (p<0,05) 
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Tutkittavilla, joilla täyttyy MBO:n kriteeristö keskimääräinen sedentaarisuusaika päivässä oli 

9,07 tuntia verrattuna 8,24 tuntia sedentaarisuuteen niillä, joilla ei täyty MBO:n kriteeristö. 

Vähän liikkuvien, MBO:ta sairastavien ryhmässä keskimääräinen sedentaarisuusaika oli 9,44 

h, kun taas paljon liikkuvilla, ei MBO:ta sairastavilla keskimääräinen sedentaarisuusaika oli 

8,15 h. Vaikka sedentaarisuusajat näyttäisivät kauttaaltaan olevan matalammat paljon 

liikkuvien ja ei riskitekijää omaavien ryhmässä, ei tilastollista merkitsevyyttä ole havaittavissa 

kuin vyötärönympäryksen suhteen. Tilastollinen merkitsevyys on kuitenkin havaittavissa vähän 

liikkuvien ryhmän sedentaarisuuden vaikutuksesta kohonneeseen glukoosiin, matalaan 

HDL:ään ja MBO:n esiintyvyyteen. 

 

Metabolisen oireyhtymän muuttujien sekä sedentaarisuuden välinen yhteys eri liikuntaluokissa 

on esitetty kuvassa 8., jossa hajontakuvat A-G esittävät sedentaarisuuden yhteyden 

voimakkuutta metabolisen oireyhtymän osatekijöihin sekä lisäksi BMI:ihin kahdessa eri 

aktiivisuusluokassa, paljon liikkuvilla (>30 MET) ja vähän liikkuvilla (<30 MET). 

Hajontakuvioissa pistepilvi kuvaa tutkittavan yksittäistä mittaustulosta kyseissä riskitekijässä 

ja niiden hajontaa tutkittavien kesken. Kuvioon piirretty regressiosuora osoittaa muuttujien 

välisen yhteyden voimakkuutta. Regressianalyysin selitysastetta on testattu R2-luvulla, joka on 

esitetty hajontakuvioissa lukuna r2.  

 

Kuvassa A on havainnollistettu sedentaarisuuden yhteyttä tutkittavien BMI:ihin kahdessa eri 

aktiivisuusluokassa. Vähän liikkuvien joukossa korrelaatiokerroin on 0,040, joten 

sedentaarisuuden voidaan katsoa selittävän 4 % BMI:in varianssista. Paljon liikkuvien joukossa 

korrelaatio on hieman voimakkaampi (r2=0,072) ja regressiosuora hieman jyrkempi. Paljon 

liikkuvilla voidaan havannoida, että sedentaarisuusajan kasvu vaikuttaa heillä enemmän BMI:n 

nousuun kuin vähän liikkuvilla. Mittausten perusteella voidaan havaita, että vähemmän 

liikkuvilla keskiarvoinen BMI on lähtökohtaisesti korkeampi, kuin paljon liikkuvilla (25 vs. 

24), mutta korkeammalla sedentaarisuusajalla ei ole niin suurta vaikutusta BMI:n nousuun.   

 

Kuvassa B sedentaarisuuden ja vyötärönympäryksen välinen korrelaatio on 0,086 vähän 

liikkuvilla ja 0,087 paljon liikkuvilla. Huomattavaa on, että paljon liikkuvilla pistepilvi on ei-

liikkuviin verraten keskittyneenpi alhaisemman vyötärönympäryksen tuloksiin. Kuvan 

perusteella sedentaarisuusajoilla ei juuri näyttäisi olevan merkitystä kahden aktiivisuusluokan 

välillä vyötärönympäryksen suuruuteen korrelaatioiden ollessa lähes samansuuruiset (vähän 
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liikkuvat r2=0,086 vs.paljon liikkuvat r2=0,087). Huomioitavaa on, että paljon liikkuvilla 

lähtöarvo alhaisempi, eli vyötärönympärys on kaikissa sedentaarisuusajoissa alhaisempi.  

 

Kuvassa C on esitetty sedentaarisuuden yhteys systoliseen verenpaineeseen ja kuvassa D 

diastoliseen verenpaineeseen. Kuvassa C sedentaarisuuden ja systolisen verenpaineen 

korrelaatio on 0,082 vähän liikkuvilla ja pistepilvi on suhteellisen keskittynyt regressiosuoran 

ympärille kun taas paljon liikkuvilla korrelaatiota sedentaarisuuden ja systolisen verenpaineen 

välillä ei ole havaittavissa. Mielenkiintoista on, että yksittäisiä korkean systolisen verenpaineen 

tuloksia on runsaasti ja mittaustulokset ovat hyvin hajanaiset. Kuvasta voidaan tulkita, että 

paljon liikkuvilla sedentaarisuusajalla ei ole mitään vaikutusta systoliseen verepaineeseen 

(r2=0), mutta vähemmän liikkuvilla sedentaarisuus nostaa verenpainetta jonkin verran 

(r2=0,082). Molemmissa ryhmissä systolinen verenpaine on keskimääräisesti suhteellisen 

saman suuruinen. Kuvassa D sedentaarisuuden ja diastolisen verenpaineen korrelaatio on vähän 

liikkuvilla 0,099 ja paljon liikkuvilla heikompi ollen 0,038. Paljon liikkuvilla on kuitenkin 

havaittavissa huomattavasti enemmän matalan diastolisen verenpaineen mittaustuloksia kuin 

ei-liikkuvilla. Paljon liikkuvilla sedentaarisuuden vaikutus on pienempi, mutta molemmissa 

ryhmissä trendi kasvava.  

 

Kuvassa E on kuvattu sedentaarisuuden kasvun vaikutusta MBO:n yhteen riskitekijään, 

kohonneeseen glukoosiin kahdessa eri aktiivisuusluokassa. Korrelaatio jää kuitenkin 

molemmissa luokissa hyvin heikoksi, vähän liikkuvilla 0,006 ja paljon liikkuvilla ei positiivista 

yhteyttä ole lainkaan. Enemmän liikkuvilla keskiarvoinen glukoosi vähän alempi, mutta 

sedentaarisuusajan ei voida katsoa vaikuttavan glukoosiarvoihin.  

 

Kuvassa F on kuvattu sedentaarisuuden ja HDL-kolesterolin yhteyttä kahdessa eri 

aktiivisuusluokassa. Negatiivinen korrelaatio on havaittavissa molemmissa ryhmissä ollen 

0,087 vähän liikkuvilla ja 0,026 paljon liikkuvilla. Paljon liikkuvilla on havaittavissa enemmän 

korkean eli niin sanotun hyvän HDL-kolesterolin mittaustuloksia, vaikka pistepilvet ovat 

hajanaiset molemmissa ryhmissä. Kuvan perusteella voidaan katsoa vähemmän liikkuvilla 

korkeamman sedentaarisuuden laskevan jonkin verran HDL-kolesterolia. Myös enemmän 

liikkuvilla sedentaarisuuden vaikutus on nähtävissä, mutta kuten todettu se on lievempi. 

 

Viimeisessä kuvassa G on esitetty sedentaarisuuden korrelaatio veren triglysereihin kahdessa 

eri aktiivisuusluokassa. Positiivinen, joskin heikko korrelaatio on havaittavissa molemmissa 
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ryhmissä. Vähän liikkuvilla 0,047 ja paljon liikkuvilla 0,028. Vähemmän liikkuvien ryhmässä 

sedentaarisuuden kasvu kohottaa triglyseridiarvoa jokseenkin enemmän kuin paljon liikkuvien 

ryhmässä.  

 

A) 

B) 
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C)  

D) 
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F) 

G) 

 

KUVA 8. Keskimääräisen sedentaarisuusajan yhteys MBO:n riskitekijöihin: 

vyötärönympärykseen (B),  systoliseen verenpaineeseen (C), diastoliseen verenpaineeseen (D),  

glukoosiin (E), HDL:ään (F), triglyserideihin (G) sekä BMI:ihin (A) kahdessa eri 

aktiivisuusluokassa (vähän liikkuvat (<30 MET) ja paljon liikkuvat (>30 MET)) 

 

Lineaarisen regressianalyysin kuvien tulokset ovat kerätty taulukkoon 10. Taulukossa on 

esitetty sedentaarisuuden vaikutukset MBO:n riskitekijöihin ja BMI:ihin eri 

aktiivisuusluokissa. Tilastollinen merkitsevyys testattiin F-testillä ja merkitsevyystasoksi 

asetettiin f=<0,05. Taulukon tulokset vahvistavat regressisuorakuvaajien tuloksia. 

Sedentaarisuusajan voidaan katsoa selittävän eniten systolisen verenpaineen (r2=0,082, 
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f=0,006), diastolisen verenpaineen (r2=0,099, f=0,003), vyötärönympäryksen (r2=0,086, 

f=0,005), triglyseridien (r2=0,047, f=0.037) ja HDL kolesterolin (r2=0,087, f=0,004) vaihtelua 

vähän liikkuvien ryhmässä. Paljon liikkuvilla sedentaarisuuden voidaan katsoa selittävän 

jonkin verran vyötärönympäryksen (r2=0,087, f=0,005) ja BMI:n (r2=0,072, f=0,011) vaihtelua.  

 

TAULUKKO 10. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset sedentaarisuuden vaikutuksesta 

MBO:n riskitekijöihin eri liikuntaluokissa. 

Riskitekijä β  (95% CI) R2 F 

Systolinen verenpaine 
    

Vähän liikkuvat  3,266 (0,948–5,585) 0,082 0,006* 

Paljon liikkuvat  0,017 (-2,712–2,746) 0,000 0,990 

Diastolinen verenpaine 
    

Vähän liikkuvat  1,894 (0,682–3,106) 0,099 0,003* 

Paljon liikkuvat  1,229 (-0,097–2,555) 0,038 0,069 

Vyötärönympärys 
    

Vähän liikkuvat  2,548 (0,810–4,285) 0,086 0,005* 

Paljon liikkuvat  2,508 (0,773-4,243) 0,087 0,005* 

Glukoosi 
    

Vähän liikkuvat 0,031 (-0,053–0,115) 0,006 0,464 

Paljon liikkuvat  0,003 (-0,077–0,082) 0,000 0,947 

Triglyseridit 
    

Vähän liikkuvat 0,083 (0,005–0,161) 0,047 0,037* 

Paljon liikkuvat  0,061 (-0,016–0,138) 0,028 0,117 

HDL-kolesteroli 
    

Vähän liikkuvat −0,069 (-0,116–0,022) 0,087 0,004* 

Paljon liikkuvat  −0,047 (-0,110–0,014) 0,026 0,129 

BMI 
    

Vähän liikkuvat 0,638 (-0,017–1,293) 0,040 0,056 

Paljon liikkuvat  0,786 (0,183–1,388) 0,072 0,011* 

*Tilastollisesti merkitsevä (f<0,05) 
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7 POHDINTA 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia koehenkilöiden päivittäistä sedentaarisuusaikaa 

objektiivisella mittauksella ja tarkastella mitatun sedentaarisuuden yhteyttä MBO:n ja sen 

riskitekijöiden esiintyvyyteen. Toisena tavoitteena oli selvittää, miten subjektiivinen liikunta-

aktiivisuus vaikuttaa MBO:ohon ja sen riskitekijöihin sedentaarisuus huomioiden. Tutkimus 

osoitti, että objektiivisesti mitatulla sedentaarisuusajalla oli vaikutusta joidenkin MBO:n 

riskitekijöiden esiintyvyyteen ja, että sedentaarisuusaika oli merkitsevästi yhteydessä MBO:n 

esiintyvyyteen tutkittavilla. Korkeampi sedentaarisuusaika oli myös yhteydessä heikompiin 

MBO:n riskitekijöiden arvoihin, joita tarkasteltiin jakamalla tutkittavat sedentaarisuusajan 

mukaan kvartiileihin. Korkea sedentaarisuusaika (9,6 h–13,3 h) oli tilastollisesti merkitsevästi 

yhteydessä kaikkiin MBO:n riskitekijöihin, paitsi systoliseen verenpaineeseen ja kohonneeseen 

paastoglukoosiin. Tulokset ovat linjassa aiempien sedentaarisuuden ja MBO:n välisen yhteyden 

todistaneiden tutkimusten kanssa (Edwardson ym. 2012; Healy ym. 2008; Healy ym. 2007; 

Hamilton ym. 2007).  

 

Tutkimuksen tulokset tukivat osittain ensimmäisen tutkimuskysymyksen hypoteesia. 

Sedentaarisuusajan kasvu oli yhteydessä MBO:n riskitekijöiden arvojen heikkenemiseen, 

jolloin riskitekijän raja-arvon ylittyminen oli todennäköisempää. Sedentaarisuusajan kasvu oli 

merkitsevästi yhteydessä huonompiin diastolisen verenpaineen, vyötärönympäryksen, HDL-

kolesterolin, triglyseridien ja BMI-arvoihin.  Sedentaarisuuden kasvulla ei kuitenkaan havaittu 

yhteyttä systoliseen verenpaineeseen tai paastoglukoosiin. Tutkimustulokset tukivat joiltain 

osin myös toisen tutkimuskysymyksen hypoteesia. Havaittavissa oli, että paljon liikkuvien (>60 

MET) ryhmässä sedentaarisuusajat olivat naisilla huomattavasti ja miehillä jonkin verran 

pienemmät kuin ei liikkuvilla (<14 MET). Tulokset osoittivat myös sedentaarisuusajan kasvun 

vaikuttavan MBO:n riskitekijöiden ja niiden esiintyvyyteen enemmän vähän liikkuvien 

ryhmässä kuin paljon liikkuvien ryhmässä. Paljon liikkuvien ryhmässä sedentaarisuusajan 

haittavaikutukset olivat pienemmät. Sedentaarisuusajan lisäys ei näyttänyt vaikuttavan paljon 

liikkuvien ryhmässä MBO:n riskitekijöiden esiintyvyyteen paitsi vyötärönympärykseen ja 

BMI:ihin. Vähän liikkuvien ryhmässä vaikutukset riskitekijöihin olivat suuremmat ja 

tilastollisesti merkitsevät muiden tekijöiden kuin glukoosin ja BMI:n osalta.  
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Voitaneen sanoa, että paljon liikkuvien ryhmässä korkea liikunta-aktiivisuus näyttäisi 

suojaavan sedentaarisuden negatiivisilta terveysvaikutuksilta. Tulokset tukevatkin osittain 

aiempaa tutkimusta sen suhteen, että vähemmän liikkuvien ryhmän inaktiivisuudella sekä 

korkeammalla sedentaarisuudella on osoitettu olevan negatiivisia vaikutuksia terveyteen. 

Aiemmissa tutkimuksissa on jo havaittu, että korkealla sedentaarisuudella ja inaktiivisuudella 

on yhteys kroonisten elintapasairauksien kohonneseen riskiin ja syntyyn (Ross ym. 2015; 

Shields ym. 2008; Admiraal ym. 2011; Hu ym. 2003; Edwardson ym. 2012).  

7.1 Tutkittavien taustatiedot ja metabolisen oireyhtymän osatekijät 

 

Tarkastellessa BMI:n keskiarvoa, on mielenkiintoista huomata, että sekä miehillä ja naisilla 

painoindeksin keskiarvo oli lähempänä 27. Painoindeksin normaali alue nuorelle aikuiselle on 

18,5–25, mutta yli 65-vuotiaille ylipainon raja on sallivampi. Ikääntyneillä normaali 

painoindeksin alue on 23–28 (Duodecim Terveyskirjasto), joten tämä selittää painoindeksin 

suhteellisen korkeaa keskiarvoa tutkittavilla. Tutkittavilla oli havaittavissa myös 

lähtökohtaisesti keskimääräisesti suosituksia suuremmat vyötärönympärysarvot. Naisista 52,3 

%:lla ja miehillä 46,9 %:lla oli suosituksia suurempi vyötärönympärys. Tämä on 

huomionarvoinen tulos, kun tiedetään vyötärönympärysmitan kuvaavan tehokkaasti 

vatsaontelon alueelle ja sisäelimiin kertyneen liikarasvan määrää. Tutkimuksissa on myös 

todettu vyötärönympäryksen korreloivan enemmän MBO:n kanssa kuin BMI:n ja 

rasvaprosentin (Shen ym. 2006; Jansson ym. 2004).  

 

Muista MBO:n riskitekijöistä miehillä suuurella enemmistöllä (75,0 %) ja naisista (49,7 %) oli 

NCEP:n (2005) kriteeristön mukaan kohonnut verenpaine. Huomioitavaa on, että varsinkin 

miehillä systolinen verenpaine oli selkeästi koholla (155,6 mmHg). Huomionarvoista on myös, 

että kohonneen verenpaineen (160/100 mmHg) tiedetään nostavan sydäninfarktin ja 

aivohalvauksen riskiä jopa kuusinkertaiseksi. Ikä ja muut valtimotaudin vaaratekijät nostavat 

riskiä vielä korkeammaksi. Nykyään hoitosuosituksena on, että 65–80-vuotiasta 

verenpainepotilasta pitää hoitaa samoin perustein kuin nuorempaakin. (Strandberg 2005) Tämä 

tarkottaisi, että suurimmalle osalle tutkittavista verepainelääkitys olisi suositeltavaa, jotta 

painetaso saataisiin laskettua 140 mmHg -tasolle (Käypä hoito -suosituksen mukainen 

verenpaine). Verenpaineen osalta tuloksissa on huomioitava, että kahdelta naiselta ja yhdeltä 

mieheltä ei saatu mitattua verenpainetta, koska mansetin koko ei riittänyt mittauksen 

onnistuneseen suorittamiseen.  
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Triglyseridit olivat koholla 14,8 %:lla naisista ja 21,9 %:lla miehistä. Myöskin alentunut HDL-

kolesteroli esiintyi selkeällä vähemmistöllä, 10,1 %:lla naisista ja 15,6 %:lla miehistä. Sen 

sijaan kohonnut paastoglukoosi esiintyi enemmistöllä; 55,0 %:lla naisista ja 59,4 %:lla 

miehistä. Tämä oli hieman poikkeava tulos verraten aiempaan tutkimukseen, jossa 

paastoglukoosin lähtötasot ovat olleet alhaisempia (Healy ym.; 2008, Bankoski ym. 2011; 

Dunstan ym. 2007). Korkeaan kohonneen paastoglukoosin esiintyvyyteen vaikuttanee 

tutkittavien kohderyhmä. Tutkimukset ovat osoittaneet kohonneiden glukoosiarvojen 

korreloivan iän kanssa. Paastoglukoosiarvojen tiedetään nousevan noin 0,05–0,1 mmol/l 

kymmenessä vuodessa (Shashikiran ym. 2003). 

 

MBO:n kriteeristö täyttyi 40 naisella eli 26,8 %:lla sekä 13 miehellä eli 40,6 %:lla. Koko 

aineistosta MBO:n esiintyvyys oli 29,3 %:lla eli 53:lla henkilöllä oli MBO. MBO:n esiintyvyys 

tässä tutkimuksessa havaittiin olevan hyvin samalla tasolla kuin aiemmissa suomalaisissa 

aikuisväestötason tutkimuksissa on todettu (Sundvall ym. 2011; Ilanne-Parikka 2004), joskin 

tässä tutkimuksessa kohderyhmänä oli yli 60–vuotiaat. Kun tiedetään ikääntymisen lisäävän 

MBO:n esiintyvyyttä (Ding ym. 2016), voidaan tämän tutkimuksen MBO:n esiinyvyyttä pitää 

jopa yllättävän alhaisena, varsinkin naisilla. MBO:n esiintyvyyteen tässä populaatiossa voidaan 

katsoa vaikuttaneen myös MBO:n kriteeristön valinta. WHO:n ja IDF:n kriteeristöjen mukaan 

MBO:n esiintyvyys olisi luultavammin ollut vieläkin korkeampi ottaen huomioon tiukemmat 

raja-arvot mm. vyötärönympäryksen ja glukoosin suhteen. Myös BMI:n huomioon ottaminen 

olisi lisännyt esiintyvyyttä, kun otetaan huomioon populaation lähtökohtaisesti kohonnut BMI.  

7.2 Sedentaarisuuden yhteys MBO:n riskitekijöihin ja niiden esiintyvyyteen 

 

Tutkimuksessa objektiivisesti mitattu keskimääräinen sedentaarisuusaika oli miehillä 9,5 h sekä 

aktiivinen aika 6,3 h päivässä ja naisilla vastaavasti 8,3 h ja 7,2 h päivässä. Miesten 

sedentaarisuusajat ovat linjassa aiemman iäkkäiden sedentaarisuutta tutkineiden tutkimusten 

kanssa. Naisten osalta sen sijaan sedentaarisuusaikojen voidaan katsoa olevan hieman alemmat, 

kuin mitä aiemmissa tutkimuksissa. (Buman ym. 2010; Harvey ym. 2015; Matthews ym. 2008) 

Voidaankin pohtia, onko tutkimukseen hakeutunut normaalia aktiivisempia naiseläkeläisiä, 

jotka ovat kiinnostuneita omasta terveydestään ja mahdollisuudesta saada aktiivisuusranneke 

käyttöönsä. Verrattaessa naisten ja miesten sedentaarisuutta, tässäkin tutkimuksessa naiset 

olivat miehiä vähemmän sedentaarisia, joka on linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa 

(Buman ym. 2010; Matthews ym. 2008).  
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Tutkimustuloksista voitiin havaita, että objektiivisesti mitatulla sedentaarisuusajalla on 

merkitsevä vaikutus seuraaviin MBO:n riskitekijöiden esiintyvyyteen: kohonnut 

vyötärönympärys (p=0,005), kohonnut trigyseridi (p=0,003) ja kohonnut verenpaine (p=0,002) 

ja erittäin merkitsevä vaikutus MBO:n esiintyvyyteen (p=<0,001). Sedentaarisuusajoissa oli 

havaittavissa selkeitä eroja eri MBO:n riskitekijöissä sen mukaan, esiintyykö kyseinen 

riskitekijä vai ei. Kohonneen vyötärönympäryksen omaavilla keskimääräinen 

sedentaarisuusaika oli 0,59 h korkeampi kuin niillä, joilla vyötärönympärys ei ollut kohonnut. 

Vastaavasti kohonneiden triglyseridiarvot omaavilla keskimääräinen sedentaarisuusaika oli  

0,73 h kuin niillä, joilla rasva-arvot eivät olleet koholla. Kohonneen verenpaineen omaavilla 

taasen keskimääräinen sedentaarisuusaika oli 0,71 h korkeampi kuin niillä, joilla verenpaine ei 

ollut koholla. Suurin ja merkittävin ero sedentaarisuusajoissa oli havaittavissa sen suhteen 

esiintyykö tutkittavilla MBO vai ei. MBO:ta sairastavilla keskimääräinen sedentaarisuusaika 

oli 0,83h korkeampi kuin niillä, joilla MBO:n kriteeristö ei täyttynyt.  

 

Mitatun sedentaarisuusajan kasvun vaikutuksia metabolisen oireyhtymän eri osatekijöihin ja 

BMI:ihin tarkasteltiin jakamalla tutkittavien sedentaarisuusaika neljään kvartaaliin: 0–25 (5,3–

7,4 h), 25–50 (7,4 h–8,4 h), 50–75 (8,4 h–9,6 h) ja 75–100 (9,6 h–13,3 h) prosenttia tutkittavien 

keskimääräisestä sedentaarisuusajasta ja vertailemalla sedentaarisuusajan kasvun vaikutusta 

ensimmäisen ja neljännen kvartaalin välillä. Sedentaarisuuden kasvun vaikutusta tutkittiin 

kaikkiin metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin: vyötärönympärykseen, verenpaineeseen, 

paastoglukoosiin, HDL:ään, triglyseridiehin sekä BMI:ihin. Huomioitavaa on, että BMI ei 

virallisesti kuulu NCEP:n (2002) metabolisen oireyhtymän kriteeristöön, mutta se otettiin 

mukaan vertailuihin siksi, että liian korkean BMI:n on todettu monissa muissa tutkimuksissa 

korreloivan korkean sedentaarisuuden kanssa (mm. Grundy ym. 2005, Healy ym. 2008 & 

Bankoski ym. 2011).  

 

Tuloksista voitiin havaita selkeä trendi; mitä korkeampi oli sedentaarisuusaika, sitä huonommat 

olivat MBO:n riskitekijöiden arvot. Mittaustuloksista oli myös havaittavissa, että 

riskitekijöiden mittaustulosten vaihteluvälit olivat lähtökohtaisesti pienempiä alhaisemmissa 

sedentaarisuuskvartiileissa verraten korkeampiin. Tilastollisesti merkitsevä yhteys 

sedentaarisuuden kasvun vaikutuksesta MBO:n riskitekijään löytyi vyötärönympäryksen, 

BMI:n, triglyseridien, HDL-kolesterolin ja diastolisen verenpaineen osalta. Tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä ei löytynyt systolisen verenpaineen ja glukoosin osalta. Tulokset ovat ovat 

linjassa aiemman tutkimustulosten kanssa, jossa kasvanut sedentaarisuus on yhdistetty 
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heikentyneisiin arvoihin ainakin vyötärönympäryksen, BMI:n ja triglyseridien suhteen (Grundy 

ym. 2005; Healy ym. 2008; Hamilton ym. 2007; Shields ym. 2008; Wilmot ym. 2012) 

 

Sedentaarisuuden kasvun voitiin nähdä vaikuttavan erittäin merkitsevästi varsinkin 

vyötärönympäryksen kohdalla. Eroa vyötärönympäryksen suuruudessa ensimmäisen ja 

neljännen kvartiilin välillä oli 11,5cm. Myös regressiokuvaajissa sedentaarisuuden voitiin 

katsoa selittävän vyötärönympäryksen kasvua jonkin verran (b=2,69, r2=0,091). Tutkimustulos 

tukeekin aiempia tutkimuksia, jossa korkea sedentaarisuus on yhteydessä suurentuneeseen 

vyötärönympärykseen (Shields ym. 2008; Heinonen ym. 2013). Myös BMI:n kohdalla ero 

arvoissa ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä, ollen 25,3 pienimmässä kvartiilissa ja 28,1 

suurimmassa kvartiilissa. Regressioanalyysissä sedentaarisuuden yhteys BMI:ihin ei ollut niin 

selkeä, vaikka lineaarisuus oli havaittavissa (b=0,73, r2=0,051). Tulokset sedentaarisuuden 

vaikutuksesta tukevat tässäkin mielessä aiempaa tutkimusta (Shields ym. 2008; Heinonen ym. 

2013; Hu ym. 2003). 

 

Sedentaarisuuden tiedetään vaikuttavan positiivisen energiatasapainon syntyyn. Sedentaarinen 

käyttäytyminen, kuten TV:n katselu, usein myös lisää napostelua ja korkeaenergisten aterioiden 

nauttimista. Sedentaarisella ajalla myös herkästi korvataan aktiivista aikaa, joka voisi lisätä 

energiankulutusta ja näin ollen vaikuttaa energiatasapainoon. (Hamilton ym. 2007; Heinonen 

ym. 2012) Kun mietitään tämän tutkimuksen populaatiota, voitaneen sanoa, ettei 

sedentaarisuden merkitsevä yhteys vyötärönympärykseen ja BMI:ihin ollut yllättävää, kun 

tiedetään eläkkeelle jäännin lisäävän sedentaarista käyttäytymistä, jolla voi olla vaikutus 

kohonneeseen vyötärönympärykseen ja BMI:ihin. Eläkeläisillä runsas vapaa-aika lisää 

sedentaarista käyttäytymistä (Telama ym. 2014),  joka ilmennee nykypäivänä muun muassa 

lisääntyneenä ruutuaikana. Tämä yhdistettynä ikääntymisen tuomaan rasvakudoksen 

lisääntymiseen ja keskivartalon alueen rasvoittumiseen (Guyton 2006) lisännee itsessään 

kohonneen vyötärönympäryksen ja BMI:n esiintyvyyttä iäkkäillä.  

 

Sama ilmiö selittänee osittain myös myös kasvaneen sedentaarisuuden yhteyden 

heikentyneisiin triglyseridi- ja HDL-arvoihin, kun korkean sedentaarisuuden tiedetään 

aiheuttavan keskivartalon rasvan kertymistä (Olsen ym. 2008). Triglyseridien osalta yhteyttä 

selittänee myös sedentaarisuuden fysiologia, jossa madaltuneen LPL:n on todettu olevan 

yhteydessä heikentyneeseen rasva-aineenvaihduntaan. Pitkittyneessä  istumisessa 

luurankolihasten triglyseridien hyödyntäminen vähenee,  HDL-konsentraatio nousee ja 
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aterianjälkeiset rasva-arvot kohoaa (Reymer ym. 1995). Triglyseridien (r2=0,040)  ja HDL-

arvojen (r2=-0,056) kohdalla lineaarinen yhteys on havaittavissa, mutta sedentaarisuuden 

kasvun yhteys arvojen nousuun jää heikoksi.  

 

Sedentaarisuusajan kasvun ja paastoglukoosin välillä ei ollut havaittavissa tilastollista 

merkitsevyyttä. Tässä kohtaa tämän tutkimuksen tulokset poikkeavat aiemmasta tutkimuksesta, 

jossa sedentaarisuudella on todettu olevan yhteys insuliiniresistenssiin ja kohonneisiin 

glukoosiarvoihin (Healy ym. 2011; van der Berg 2016). Tulosta voinee selittää jo aiemmin 

taustatekijöissä mainittu tutkittavien korkea paastoglukoosin lähtötaso. Kahdessa 

alhaisimmassakin sedentaarisuuskvartiilissa glukoosiarvot olivat hyvin lähellä kohonneen 

glukoosin raja-arvoa ≥ 5,6 mmol/l. Voidaan pitää jopa yllättävänä, että tämän tutkimusten 

tulosten mukaan sedentaarisuuden asteella ei näyttäisi olevan vaikutusta 

paastoglukoosiarvoihin.  

 

Sedentaarisuuden kasvu ei myöskään ollut merkitsevästi yhteydessä systoliseen 

verenpaineeseen, mutta sen sijaan merkitsevä yhteys oli olemassa diastolisen verenpaineen 

arvon nousun kanssa. Aiemmat tutkimukset ovat antaneet myös ristiriitaisia tuloksia kasvaneen 

sedentaarisuuden yhteydestä kohonneeseen verenpaineeseen. Aiemmissa tutkimuksissa yhteys 

on löydetty (Jakes ym. 2003; Beunza ym. 2007), mutta uusimmat objektivisesti mitatut 

tutkimukset eivät löytäneet merkitsevää yhteyttä (Healy ym. 2011; Bankoski ym. 2011). Tämän 

tutkimuksen osalta yhteyden puuttumista selittänee systolisen verenpaineen osalta korkea 

lähtötaso koko populaatiossa. Jopa alimmassa sedentaarisuuskvartiilissa systolinen verenpaine 

oli selkeästi koholla, ollen keskimäärin 149 mmHg. 

 

Tuloksista voitaneen sanoa yleisesti, että korkeampi sedentaarisuusaika ennusti huononpia 

MBO:n riskitekijöiden arvoja, paitsi glukoosin ja systolisen verenpaineen osalta. Vaikka 

lineaarinen yhteys oli havaittavissa,  jäivät r2-korrelaatioluvut pieniksi, jolloin sedentaarisuuden 

ei voida juuri katsoa selittävän tulosten varianssia. Sedentaarisuudella oli havaittavissa 

merkitsevä yhteys  monen MBO:n riskitekijän esiintyvyyteen, mutta on selvää, että muilla 

geneettisillä ja ympäristötekijöillä on vaikutusta. MBO:ssa on kuitenkin kyse 

elintapasairaudesta, jossa omilla elintavoillamme on huomattava yhteys sen syntyyn. 

Geneettiset tekijät saattavat edesauttaa, mutta eivät aiheuttaa riskitekijän ilmeentymistä 

(Heinonen ym. 2013). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaankin sanoa, että 
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pienemmällä sedentaarisuudella todennäköisyys MBO:n riskitekijän esiintyvyyteen on 

pienempi, koska yksittäisen riskitekijän arvot ovat parempia.   

7.3 Sedentaarisuuden yhteys MBO:n riskitekijöihin ja niiden esiintyvyyteen liikunta-

aktiivisuusluokittain 

 

Tulokset osoittivat, että sedentaarisuusajat olivat alhaisempia paljon liikkuvilla (>30 MET) 

verraten vähän liikkuviin (<30 MET). Huomattava 1,29 h päivittäinen ero keskimääräisessä 

sedentaarisuusajassa oli havaittavissa vähän ja paljon liikkuvien ryhmässä sen suhteen, 

esiintykö heillä MBO vai ei. Tutkittavien subjektiivisesti ilmoittama liikunta-aktiivisuus 

vaikutti heidän mittausjakson sedentaarisuusaikoihin. Sekä naisissa ja miehissä oli 

havaittavissa, että korkeampi liikunta-aktiivisuus vähensi päivittäistä sedentaarisuusaikaa 

verrattuna vähemmin liikkuviin verrokkeihin. Paljon liikkuvilla naisilla (>60 MET) 

sedentaarisuusaika oli 0,9 h pienempi päivittäin kuin ei liikkuvilla (<14 MET). Miehillä 

vastaava ero ei ollut niin merkittävä ollen 0,4 h päivässä.  Miehillä huomiomarvoista oli että 

vähän liikkuvilla (14<30 MET) sedentaarisuusaika oli korkeampi kuin ei-liikkuvilla (<14 

MET). Ero oli kuitenkin hyvin pieni 0,2 h. Miesten osalta liikunta-aktiivisuuden vaikutusta 

sedentaarisuusaikoihin vääristänee miesten pieni populaatio (n=32), jolloin liikuntaluokat 

jäivät heidän osaltaan hyvin pieniksi. Naisilla liikunta-aktiivisuuden voitiin katsoa vaikuttavan 

enemmän sedentaarisuusaikoihin. Naisilla huomionarvoista oli, että vähän liikkuvien (14<30 

MET) ja säännöllisesti liikkuvien (30<60 MET) ryhmissä sedentaarisuusajat olivat samalla 

tasolla. Tätä voinee selittää se, että naisten osalta tutkimukseen hakeutui suhteellisen korkean 

liikunta-aktiivisuuden omaavia henkilöitä, jolloin oletettavaa on, että iso osa ryhmää on juuri 

vähän liikkuvien ja säännöllisesti liikkuvien rajan molemmin puolin. Tällöin poikkeamat ovat 

paremmin havaittavissa ääripäiden suhteen.  

 

Sedentaarisuuden yhteyttä MBO:n riskitekijöiden esiintyvyyteen tutkittiin kahdessa liikunta-

aktiivisuusluokassa sedentaarisuusaikojen suhteen sekä regressioanalyysillä sedentaarisuuden 

kasvun yhteydestä MBO:n riskitekijöihin. Tilastollinen merkitsevyys oli havaittavissa vähän 

liikkuvien ryhmän sedentaarisuuden vaikutuksesta kohonneeseen glukoosiin, matalaan 

HDL:ään ja MBO:n esiintyvyyteen sekä paljon liikkuvien ryhmässä vyötärönympärykseen. 

Regressiomallissa sedentaarisuuden kasvulla oli lineaarinen, joskin heikko yhteys kaikkiin 

muihin MBO:n riskitekijöihin paitsi paastoglukoosiin vähän liikkuvien ryhmässä. Paljon 
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liikkuvien ryhmässä sedentaarisuuden kasvun voitiin katsoa olevan yhteydessä vain 

vyötärönympärykseen.  

 

Tulosten perusteella liikunta-aktiivisuudella oli vaikutusta sekä sedentaarisuusaikoihin, että 

MBO:n riskitekijöiden esiintyvyyteen. Vyötärönympäryksen kohdalla paljon liikkuvien, ei 

kohonnutta vyötärönympärystä omaavien tutkittavien sedentaarisuusaika oli 0,88 h pienempi 

päivässä verraten vähän liikkuvien kohonneen vyötärönympäryksen omaavien ryhmään. 

Tulosten perusteella voitaneen sanoa, että sedentaarisuusajan tulisi olla paljon liikkuvillakin 

alle 8 h päivässä, jotta kohonneen vyötärönypäryksen raja-arvo ei ylittyisi. Paljon liikkuvien 

ryhmän sisällä sedentaarisuusajoissa oli suuri ero, 0,66 tuntia, sen suhteen, katsottiinko 

vyötärönympäryksen olevan koholla vai ei. Matalammalla sedentaarisuudella voitiin katsoa 

olevan suojaava vaikutus kohonneelta vyötärönympärykseltä paljon liikkuvien ryhmässä. 

Tuloksista voidaan tulkita, että paljon liikkuvien ryhmässä korkea liikunta-aktiivisuus on 

suojannut korkealta vyötärönympärykseltä. Tulokset ovat linjassa aiemman tukimuksen kanssa, 

jossa alhainen liikunta-aktiivisuus ja korkea sedentaarisuus oli yhteydessä kohonneeseen 

vyötärönympärykseen iäkkällä (Wirth ym. 2017) ja aikuisväestössä (Suliga ym. 2018).  

 

BMI:n osalta voitiin havaita sedentaarisuusajan kasvun vaikuttavan BMI:n nousuun enemmän 

paljon liikkuvien ryhmässä (r2=0,072, f=0,011) kuin vähän liikkuvien ryhmässä. Eli mitä 

sedentaarisempi paljon liikkuva oli, sitä todennäköisemmin hänellä on myös korkeampi BMI, 

joskin selitysaste jäi heikoksi. Paljon liikkuvilla BMI:n lähtötaso näyttäisi kuitenkin esiintyvän 

huomattavasti alhaisempana vähän liikkuviin verrattuna, joten liikunta-aktiivisuus voitaneen 

katsoa suojaavan korkealta BMI:lta jossain määrin. BMI:n suuruudella näyttäisi viimeisimmän 

tutkimuksen mukaan olevan vaikutusta muun muassa käyttäytymismalleihin sedentaarisuuden 

ja fyysisen aktiivisuuden suhteen. Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa henkilön 

energiahomeostaasiin ja metabolisiin riskitekijöihin eri tavalla sen mukaan, onko BMI 

kohonnut vai ei (Douglas ym. 2017; Luo ym. 2018). Tämän tutkimuksen populaation BMI oli 

lähtökohtaisesti korkealla. Voitaneenkin pohtia, että onko korkea BMI itsessään ollut taustalla 

tiettyyn sedentaarisuuskäyttäytymiseen ja muun muuassa fyysisen aktiivisuuden ja 

ruokavalintojen osalta. Tutkimustulokset näyttäisivät hieman tukevan tätä ajatusta, koska 

paljon liikkuvien ryhmässä BMI sekä sedentaarisuustaso ovat lähtökohtaisesti alhaisempana 

verraten vähän liikkuviin. Tämä voisi selittää sen, että matalamman BMI:n omaavat myös 

valitsevat fyysisen aktiivisuuden useammin ja siten vähentävät omaa sedentaarisuusaikaansa.  
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Tutkimustulokset antavat ristiriitaisia tuloksia sen suhteen, miten sedentaarisuusaika on 

yhteydessä glukoosiin eri aktiivisuusluokissa. Sedentaarisuusajoissa voidaan havaita 

kohonneen glukoosin osalta merkittävä ero paljon liikkuvien, ei kohonnutta glukoosia omaavan 

ryhmän ja vähän liikkuviin kohonneen glukoosin ryhmän välillä (1,11 h). Sedentaarisuudella 

näytti olevan merkitsevä yhteys kohonneeseen glukoosiin vähän liikkuvien ryhmässä. 

Voitaneen sanoa, että alhainen fyysinen aktiivisuus oli altistava tekijä kohonneelle glukoosille 

sedentaarisuuden ollessa korkea. Tarkasteltaessa sedentaarisuuden kasvun vaikutuksia 

paastoglukoosiin, yhteys vähän liikkuvien ryhmässä häviää. Tämän voi selittää, että 

mittaustulosten vaihteluväli on hyvin suuri varsinkin vähän liikkuvien ryhmässä.  Tuloksissa 

on muun muassa yksittäinen lähes 9 mmol/L mittaustulos, joka vaikuttanee luokkakohtaisessa 

analyysissä, kun otoskoot ovat pienempiä. Mittaustulosten keskihajonta on niin suurta, että 

keskiarvojen vertailu ei ole luotettavaa. Sedentaarisuusajan kasvulla ei ole nähtävissä yhteyttä 

glukoosiarvojen kasvuun kummassakaan liikunta-aktiivisuusluokassa. Kirjallisuudessa on 

nähty samaa ristiriitaa sedentaarisuuden vaikutuksesta glukoosiin, kun fyysinen aktiivisuus 

otetaan huomioon (Wirth ym. 2017; Suliga ym. 2018). Ristiriita voinee johtua siitä, että 

fyysinen aktiivisuus kumoaa osittain sedentaarisuuden aiheuttamia negatiivisia 

terveysvaikutuksia sokeriaineenvaihdunnassa. Tutkimuksissa fyysisen aktiivisuuden 

mittaaminen on kuitenkin hyvin kirjavaa, joka aiheuttanee ristiriitaisia tuloksia.   

 

Sedentaarisuusajoissa oli nähtävissä merkittäviä eroja eri liikunta-aktiivisuusluokissa myös 

HDL-kolesterolin ja triglyseridien suhteen. Sedentaarisuudella oli merkitsevä yhteys 

alentuneeseen HDL:ään vähän liikkuvien ryhmässä. Korkean liikunta-aktiivisuuden ja siten 

alhaisemman sedentaarisuuden voidaan katsoa suojaavan alentuneelta HDL:ltä. Sama yhteys 

vähän liikkuvien osalta oli havaittavissa tarkasteltaessa sedentaarisuuden kasvun vaikutuksia 

HDL:ään. Molemmissa ryhmissä sedentaarisuusajan kasvu näkyy HDL-kolesteroliarvon 

pienenemisenä (vähän liikkuvat r2=0,087, f=0,004 ja paljon liikkuvat r2 =0,026, f=0,129), mutta  

paljon liikkuvien osalta sedentaarisuusajan ei voine katsoa selittävän juurikaan HDL:än 

hajontaa. Eli voidaan sanoa, että vähän liikkuvien osalta sedentaarisuusajalla on pienehkö 

merkitys HDL-kolesteroliarvoon, kuin taas paljon liikkuvien ryhmässä merkitsevää yhteyttä ei 

ole. Molemmissa ryhmissä sedentaarisuusajan kasvu nosti triglyseridiarvoja. Vähän liikkuvien 

ryhmässä regressiomallin selitysvoima on hieman parempi (vähän liikkuvat r2= 0,047, 

f=0,037). Paljon liikkuvien ryhmässä regressiokerroin on heikompi (r2 =0,028) ja tulosten 

hajonta on sen verran suurempaa ja sedentaarisuusaika ei selitä sitä, jolloin tilastollinen 

merkittävyys (f=0,117) on pienempi. Korrelaatiot jäävät kuitenkin niin heikoiksi, että 
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sedentaarisuuden kasvun yhteyttä triglyserideihin ei juuri ole havittavissa kummassakaan 

ryhmässä. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat osittain aiempaa tutkimusta, joissa 

sedentaarisuudella on havaittu merkitsevä yhteys heikentyneisiin HDL- ja triglyseridiarvoihin 

(van der Velde ym. 2015; Olsen ym. 2008),  mutta yhteys häviää, kun MVPA otetaan huomioon 

(van der Velde ym. 2015). Sama ilmiö havaittiin tässä tutkimuksessa, jossa sedentaarisuus oli 

merkitsevästi yhteydessä heikentyneisiin HDL- ja triglyseridiarvoihin, mutta 

liikuntaluokittaisessa vertailussa merkitsevää korrelaatiota ei löytynyt.  

 

Sedentaarisuusajalla oli merkitsevä yhteys kohonneeseen verenpaineeseen tarkasteltaessa 

riskitekijän esiintyvyyttä koko populaatiossa. Liikunta-aktiivisuusluokissa yhteys kuitenkin 

häviää. Sedentaarisuusajat olivat yllättävän samalla tasolla molemmissa ryhmissä. 

Huomionarvoista oli, että paljon liikkuvilla, joilla ei ole kohonnut verenpaine, oli 

sedentaarisuusaika hieman korkeampi kuin niillä, joilla oli kohonnut verenpaine. Tätä selittänee 

populaation jo lähtökohtaisesti korkealla tasolla oleva verenpaine, jolloin moni tutkittavista oli 

kohonneen verenpaineen riskirajoilla riippumatta liikunta-aktiivisuuden tasosta. Systolisen 

verenpaineen mittaustuloksissa on varsinkin paljon liikkuvien ryhmässä suurta hajontaa, joka 

osaltaan selittää sedentaarisuusaikojen ristiriitaisuuksia. Tarkasteltaessa sedentaarisuuden 

kasvun vaikutusta systoliseen verenpaineeseen, voidaan havannoida, että vähän liikkuvien 

osalta sedentaarisuusajan kasvu nostaa jonkin verraan systolista verenpainetta (r2 =0,082). 

Vähän liikkuvien sedentaarisuusajan ja systolisen verenpaineen regressiosuoran 

regressionkerroin on myös korkeahko (b=3,266). Paljon liikkuvilla regressiokerroin on hyvin 

lähellä nollaa, eli muuttujien välillä ei ole havaittavissa yhteyttä. Sedentaarisuuden ja 

diastolisen verenpaineen kohdalla regressiosuoran perusteella voidaan todeta 

sedentaarisuusajan kasvun nostavan hieman diastolista verenpainetta vähän liikkuvien 

ryhmässä (r2 =0,099), mutta paljon liikkuvilla sedentaarisuuden vaikutus on lievempi (r2=0,038) 

eikä regressiomalli juuri selitä sedentaarisuusajan yhteyttä diastolisen verenpaineen kasvuun. 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu myös sedentaarisuuden korreloivan heikosti kohonneen 

verenpaineen kanssa, varsinkin, jos liikunta-aktiivisuus otetaan huomioon (Maher ym. 2014; 

Wirth ym. 2017) 

 

Tarkasteltaessa sedentaarisuuden vaikutusta MBO:hon eri aktiivisuusluokissa voitiin havaita 

huomattava, 1,29 h, ero päivittäisessä sedentaarisuudessa vähän liikkuvien, MBO:ta 

sairastavien ryhmässä verrattuna paljon liikkuviin, ei MBO:ta sairastaviin. Myös vähän 

liikkuvien ryhmän sisällä sedentaarisuudessa oli merkittävä lähes tunnin ero MBO:ta 
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sairastavien ja ei sairastavien välillä. Sedentaarisuusajalla oli merkitsevä yhteys MBO:hon 

vähän liikkuvien ryhmässä.  Paljon liikkuvilla sedentaarisuusaajalla ei ollut niin selkeää 

yhteyttä. Yleisesti ottaen, tämän tutkimuksen tulokset tukevat aiempaa tutkimusta sen suhteen, 

että korkeampi liikunta-aktiivisuus näyttäisi olevan yhteydessä pienempään todennäköisyyteen 

MBO:n esiintyvyydestä (Petersen ym. 2014; Ekelund ym. 2016), kun taas korkeampi 

sedentaarisuus lisää riskiä (Edwardson ym.; Wirth ym. 2017). 

7.4 Johtopäätökset ja käytännön sovellutukset 

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että objektiivisesti mitattu sedentaarisuusaika 

oli yhteydessä MBO:n esiintyvyyteen tutkittavilla ja korkea sedentaarisuusaika oli 

merkitsevästi yhteydessä kaikkiin muihin MBO:n riskitekijöihin, paitsi systoliseen 

verenpaineeseen ja kohonneeseen paastoglukoosiin. Sedentaarisuusajan kasvu oli yhteydessä 

MBO:n riskitekijöiden arvojen heikkenemiseen, jolloin riskitekijän esiintyvyys oli 

todennäköisempää. Tulokset osoittivat myös, että objektiivisesti mitatut sedentaarisuusajat 

olivat alhaisempia paljon liikkuvilla (>30 MET) verraten vähän liikkuviin (<30 MET). 

Sedentaarisuuden merkitsevä yhteys oli havaittavissa vähän liikkuvien ryhmässä kaikkiin 

MBO:n riskitekijöihin paitsi kohonneeseen glukoosiin. Paljon  liikkuvien ryhmässä 

sedentaarisuuden voitiin katsoa olevan yhteydessä ainoastaan kohonneeseen 

vyötärönympärykseen. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voitaneenkin sanoa, että vähän 

liikkuvilla (<30 MET h) sedentaarisuusajan kasvu korreloi MBO:n riskitekijöiden 

esiintyvyyteen, kun taas paljon liikkuvien ryhmässä sedentaarisuusajan kasvun haittavaikutus 

oli paljon lievempi.  

 

Sedentaarisuuden vaikutuksesta eri MBO:n riskitekijöihin eri liikunta-aktiivisuusluokissa 

voidaan nostaa esille muutamia yleisiä havaintoja. Ylipäänsä vähän liikkuvien osalta voidaan 

nähdä trendi, että sedentaarisuusajan kasvu nostaa MBO:n riskitekijöiden esiintyvyyttä kaikissa 

muissa riskitekijöissä paitsi paastoglukoosissa. Sitä vastoin paljon liikkuvien ryhmässä 

sedentaarisuusajalla ei ole niin suurta vaikutusta riskitekijöiden esiintyvyyteen. Liikkumalla 

>30 MET h eli enemmän kuin WHO suosittelee (10–20 MET h) voitaneen lieventää 

sedentaarisuusajan negatiivista vaikutusta. Tämän tutkimuksen tulos on hyvin linjassa aiemman 

tutkimustuloksen kanssa (Ekelund ym. 2016), jossa MVPA-liikuntaa tuli harrastaa 60–75 min 

päivässä, jotta istumisen negatiiviset terveysvaikutuksen kumoutuisivat.  Toisaalta voitaneen 

myös sanoa, että vähän liikkuvien tulisi minimoida sedentaarisuusaika, jos halutaan vähentää 
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MBO:n riskitekijöiden esiintyvyyden todennäköisyyttä. Luonnollisesti MBO:n riskitekijöihin 

vaikuttaa liikunta-aktiivisuuden ja sedentaarisuusajan lisäksi myös muita, muun muassa 

geneettisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, joihin ei kuitenkaan tässä tukimuksessa otettu 

kantaa. Tarkastelemalla tämän tutkimuksen sedentaarisuusaikoja, voidaan karkeasti määrittää 

raja-arvo sen suhteen milloin sedentaarisuusaika näkyy MBO:n riskitekijän esiintymisenä. Jos 

liikkuu paljon (>30 MET) ja pitää sedentaarisuusajan alle 8,2 h, on hyvin todennäköistä, että 

välttyy MBO:n riskitekijöiden raja-arvojen ylittymiseltä. Tätä voidaan peilata Chaun (2013) 

meta-analyysin tulokseen, jossa vaarallisen istumisen annos – vastesuhde asetettiin 7 tuntiin. 

Kun otetaan huomioon tämän tutkimuksen kohderyhmä, niin korkeampi raja-arvo vaarallisen 

istumisen annos-vastesuhteen on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa (Buman ym. 2010; 

Matthews ym. 2008).  

 

Tutkimuksesta voidaan nostaa esiin muutamia heikkouksia ja vahvuuksia. Tutkittavien 

joukosta suurin osa oli naisia (n=149) ja miesten otoskoko (n=32) jäi pieneksi, joka heikensi 

varsinkin miespopulaation tuloksien luotettavuutta. On kuitenkin huomioitava, että 

sedentaarisuuden yhteyttä MBO:ohon ja sen riskitekijöihin tutkittiin koko populaation osalta, 

eikä erottelua miehiin ja naisiin tehty. Näin ollen tutkittava populaatio pysyi riittävän suurena, 

joka paransi tutkimuksen tulosten luotettavuutta. On myös huomionarvoista pohtia, oliko 

tutkittavien sosioekonominen asema voinut vaikuttaa mittaustuloksiin, kun tiedetään, että 

kunta-alan työntekijöistä suurin osa edustaa niin sanottua työväenluokkaa. Tällä voi olla 

vaikutusta, kun sosioekonomisen aseman tiedetään vaikuttavan epäedullisiin muutoksiin rasva- 

ja sokeriaineenvaihdunnassa korottaen metabolisen oireyhtymän riskiä (Elovainio ym. 2011).  

 

Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää suhteellisen pitkää sedentaarisuusmittausaikaa sekä 

objektiivista mittausmenetelmää. Kiihtyvysmittari on useissa tutkimuksissa todettu 

luotettavaksi menetelmäksi sedentaarisuuden mittaamiseen, joskin eri kiihtyvysmittareiden 

välillä on eroja ja standardia sedentaarisuuden rekisteröinnille ei ole. Tässä tutkimuksessa 

käytettiin ranteesta mitattavaa kiihtyvyyttä, jolloin mittari ei muun muassa kykene erottamaan 

istumista seisomisesta, vaikka nämä ovat fysiologisesti ja energianaineenvaihdunnallisesti 

hyvin erilaisia toimintoja (Reilly ym. 2008). Heikkoutena voidaan myös pitää sitä, että tässä 

tutkimuksessa ei tarkasteltu laisinkaan, millaisissa jaksoissa aktiivisuus oli kertynyt. Aiempi 

tutkimus on kuitenkin todennut, että juuri pitkät sedentaarisuusjaksot voivat olla itsenäinen riski 

negatiivisille terveysvaikutuksille (Healey ym. 2008).    
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Peilaten uusia liikuntasuosituksia (UKK-instituutti 2019) olisikin mielenkiintoista suunnata 

sedentaarisuustutkimus huomioimaan kaikki päivän aikana tapahtuva lyhytkin PA sekä alle 3 

MET:in aktiivisuus. Tällä hetkellä sedentaarisuustutkimus on lähinnä keskittynyt yli 3 MET:in 

aktiivisuuden mittaamiseen lähinnä mittausmenetelmien vuoksi, mutta uusien objektiivisten 

mittausmenetelmien avulla tämä koko fyysisen aktiivisuuden kirjo voidaan analysoida ja siten 

saada luotettavampia tuloksia sedentaarisuuden yhteydestä terveyteen. Iäkkäiden yli 60-

vuotiaiden aikuisten sedentaarisuus- ja liikuntatottumukset vaativat myös lisätutkimusta, kun 

otetaan huomioon, että tutkimusten mukaan (Matthews ym. 2008; Ekelund ym. 2016) he ovat 

inaktiivisin ja sedentaarisin ikäluokka. He ovat myös suurimmassa riskissä sairastua 

inaktiivisuudesta ja runsaan istumisen haittavaikutuksista johtuviin elintapasairauksiin, mikä 

nostaa yhteiskunnan elintapasairauksista aiheutuvia kustannuksia (Ekelund ym. 2016). Terveen 

ikääntymisen kannalta sedentaarisuuden rajoittaminen ja aktiivisuuteen kannustaminen tulisi 

ottaa yhteiskunnassa enemmän esille, kun mietitään väestön ikärakenteen muutosta varsinkin 

Suomessa.  
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