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Istuminen ja terveysliikuntasuositusten toteutuminen
suomalaisilla aikuisilla vuonna 2013 —ATH-tutkimuksen tuloksia
Päälöydökset

Johdanto

•

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) tarjoaa kunnille ja kuntayhtymille mahdollisuuden seurata asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä
niihin vaikuttavia tekijöitä. Tässä julkaisussa kuvataan suomalaisen aikuisväestön istumista ja terveysliikuntasuosituksen toteutumista vuonna 2013 kerätyn
ATH-aineiston perusteella. Istuminen valittiin keskeiseksi tarkastelukohteeksi,
koska sen on todettu olevan reippaan ja rasittavan fyysisen aktiivisuuden määrästä riippumaton terveyden riskitekijä. Runsas, yhtäjaksoinen istuminen lisää
riskiä mm. sydän- ja verisuonisairauksille, tyypin 2 diabetekselle ja ennenaikaiselle kuolemalle. Työhön liittyvä istuminen ja erityisesti runsas tietokoneen
käyttö voivat altistaa myös tuki- ja liikuntaelinvaivoille. Runsaan istumisen
esiintymistä suomalaisilla aikuisilla ei ole aikaisemmin tarkasteltu alueellisesti
näin laajassa otoksessa. Terveysliikuntasuosituksen toteutumista on aikaisemmin kuvattu mm. Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys tutkimuksessa. ATH tarjoaa mahdollisuuden päivittää näitä tietoja aikaisempaa
edustavammassa väestöotoksessa. Terveyden edistämistyössä olisi tärkeää
löytää keinoja yhtäjaksoisen istumisen tauottamiseen ja istumisen määrän
vähentämiseen. Tieto väestön istumisen määrästä ja terveysliikuntasuosituksen toteutumisesta helpottaa kuntien palveluiden suunnittelua sekä terveyttä
edistävien toimien vaikuttavuuden arviointia.

•

•

•

•

Suomalaiset aikuiset istuivat runsaasti, varsinkin
työaikana.
Joka kymmenes suomalainen toteutti terveysliikuntasuosituksen sekä kestävyys- että lihaskuntoliikunnan osalta. Kestävyysliikuntasuositus toteutui
paremmin kuin lihaskuntoliikuntasuositus. Yli puolet vastaajista ei täyttänyt
kumpaakaan suosituksen
osaa.
Korkeasti koulutetut istuivat työssä enemmän kuin
matalasti koulutetut, mutta vapaa-ajalla istuminen
oli matalasti koulutetuilla
yleisempää.
Korkeasti koulutetut täyttivät terveysliikuntasuosituksen paremmin kuin
matalasti koulutetut.
Istumisen kokonaismäärä
ei ollut yhteydessä liikuntasuosituksen toteutumiseen.
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Tuloksia
Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka monta tuntia he keskimäärin
istuvat arkipäivänä työssään ja vapaa-ajallaan. Lisäksi heitä pyydettiin ilmoittamaan, kuinka paljon he keskimäärin liikkuvat viikoittain. Liikuntaa koskevassa
kysymyksessä pyydettiin huomioimaan sellainen säännöllinen fyysinen aktiivisuus, joka kestää kerrallaan vähintään 10 minuuttia. Vastausten perusteella
arvioitiin terveysliikuntasuosituksen toteutumista. Suosituksen mukaan aikuisten tulisi liikkua vähintään 10 minuuttia kerrallaan reippaasti yhteensä ainakin
150 minuuttia tai rasittavasti yhteensä vähintään 75 minuuttia viikossa tai toteuttaa em. määrä reippaan ja rasittavan kestävyystyyppisen liikunnan yhdistelmänä. Lisäksi tarvitaan lihaskuntoharjoittelua vähintään kaksi kertaa viikossa. Työssä istumista selvitettiin vain 20—74-vuotiailta, mutta vapaa-ajan istumiskysymykseen ja terveysliikuntasuosituksen toteutumista kuvaavaan kysymykseen vastasivat kaikki vastaajat. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 32 633 henkilöä, mutta em. kysymyksiin vastasi 22733—30472 henkilöä.
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Kuvio 1.

Istumisen kokonaismäärä koulutusryhmittäin (%).

Terveysliikuntasuosituksen toteutuminen
Keskimäärin joka kymmenes suomalainen täytti terveysliikuntasuosituksen.
Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään 10 minuuttia kerrallaan reippaasti
yhteensä ainakin 150 minuuttia tai rasittavasti yhteensä vähintään 75
minuuttia viikossa tai em. määrän reippaan ja rasittavan aktiivisuuden
toteuttamista yhdistelmänä sekä lihaskuntoliikuntaa vähintään kaksi kertaa
viikossa harrastamista.
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Raha-automaattiyhdistys
(RAY)
Raha-automaattiyhdistys
(RAY) on merkittävin yksittäinen sosiaali- ja terveysalan
järjestötoiminnan rahoittaja
Suomessa
2014 RAY:n voittovaroista
myönnettiin avustuksia 308
milj. euroa 797 sosiaali- ja
terveysalan järjestölle yhteensä 1 676 eri kohteeseen.
RAY:ltä avustuksia voivat
hakea yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt ja säätiöt, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.
Yhtenä RAY:n lakisääteisenä
tehtävänä on avustetun toiminnan tuloksellisuuden ja
laadun seuranta.
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Liikuntasuosituksen täyttävien osuus oli suurin (14 %) alle 55-vuotiailla ja pienin (2 %) 75 vuotta täyttäneillä. Alle 75-vuotiaat naiset täyttivät suosituksen
hieman yleisemmin kuin miehet (13 % vs. 10 %), 75 vuotta täyttäneillä suosituksen toteutuminen oli miehillä ja naisilla suurin piirtein yhtä harvinaista (3 %
vs. 2 %). Kestävyysliikuntasuositus toteutui keskimäärin paremmin kuin lihaskuntoliikuntasuositus. Liian vähän liikkuvia eli niitä, jotka eivät täyttäneet kestävyys- eivätkä lihaskuntoliikunnan suositusta, oli kaikkiaan yli puolet vastaajista (56 %).
Korkeammin koulutetut täyttivät liikuntasuosituksen sekä kestävyys- että lihaskuntoliikunnan osalta paremmin kuin vähemmän koulutetut. Koko suositus
täyttyi kaikkiaan 16 %:lla vähintään 16 vuotta koulutusta suorittaneilla, kun
vastaava osuus oli vajaa 4 % enintään 9 vuotta opiskelleilla (kuvio 2). Opiskelijoista viidesosa täytti suosituksen, perhevapaalla olevista 14 % ja kokopäivätyötä tekevistä 12 %. Heikoiten suositus täyttyi työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla (4 %).
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Tiedot järjestötoimintaan
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Kuvio 2.

Terveysliikuntasuosituksen toteutuminen koulutusryhmittäin (%).

Kun istumista ja terveysliikuntasuositusten toteutumista tarkasteltiin yhdessä,
huomattiin, ettei työssä istuminen ollut yhteydessä suositusten toteutumiseen. Suosituksen täyttäviä oli suurin piirtein yhtä paljon (11—14 %) sekä runsaasti että vähän istuvissa. Vapaa-ajan istuminen sen sijaan oli yhteydessä terveysliikuntasuosituksen toteutumiseen: Vähintään 7 tuntia vapaa-ajalla istuvista vain 6 % täytti suosituksen, kun vastaava osuus enintään 2 tuntia istuvilla oli
16 %. Liikuntasuosituksen täyttävistä suurin osa (77 %) istui vapaa-ajallaan
enintään 4 tuntia päivässä. Kun istumista tarkasteltiin kokonaisuutena, työssä
istumisella oli vapaa-ajan istumista suurempi merkitys. Istumisen kokonaismäärästä riippumatta keskimäärin kymmenesosa vastaajista toteutti terveysliikuntasuosituksen (kuvio 3). Näistä suosituksen toteuttavista kolmasosa (33 %)
istui kaikkiaan 4—6 tuntia päivässä ja lähes kolmasosa (29 %) istui 7—9 tuntia
päivässä.
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Kuvio 3.

Terveysliikuntasuosituksen toteutuminen istumisen kokonaismäärän mukaan (%).

Yhteenveto ja johtopäätökset
Suomalaiset aikuiset istuivat runsaasti, varsinkin työajallaan. Erityisesti korkeasti koulutetut henkilöt ja kokopäivätyötä tekevät henkilöt istuivat runsaasti.
Myös opiskelijat istuivat paljon. Vähemmän koulutetut henkilöt istuivat työajallaan korkeasti koulutettuja vähemmän, mutta vapaa-ajan istuminen oli
heillä puolestaan runsaampaa.
Terveysliikuntasuositus täyttyi väestössä heikosti, erityisesti matalasti koulutetut ja iäkkäät vastaajat täyttivät suosituksen keskimääräistä heikommin. Vaikka
korkeasti koulutetut vastaajat istuivat keskimäärin enemmän, he täyttivät liikuntasuosituksen keskimäärin paremmin kuin matalasti koulutetut. Istumisen
kokonaisaika ei ollut yhteydessä terveysliikunnan toteutumiseen: vain noin 10
% vastaajista täytti suosituksen riippumatta siitä miten paljon istuivat.
Runsas istuminen ja terveysliikuntasuosituksen mukaan liikkuminen eivät ole
toisiaan poissulkevia elintapoja, kuten korkeasti koulutettujen kohdalla huomattiin. Runsas istuminen on itsenäinen, reippaan ja rasittavan liikkumisen
määrästä riippumaton terveyden riskitekijä. Väestön terveyden edistämisessä
olisikin tärkeää painottaa sekä istumisen vähentämistä että reippaan ja rasittavan liikkumisen lisäämistä. Erityisesti istumatyötä tekevien, korkeasti koulutettujen henkilöiden ja opiskelijoiden työaikaisen istumisen tauottaminen ja kokonaisistumisen vähentäminen kaipaavat toimenpiteitä. Myös matalasti koulutettujen, iäkkäiden ja toisaalta työttömien ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien
fyysisen aktiivisuuden lisääminen on tärkeää. Näissä ryhmissä erityisesti vapaaajan istumista tulisi vähentää ja korvata istumista liikkeellä.
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