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Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES 
– tehtävänä liikunnan ja terveyden edistäminen ja sen 
tieteellisen tutkimuksen tukeminen 

•Tieteellinen tutkimus 
•Liikkuva koulu –ohjelma 
•Testausasema 
•Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma 
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LIKES tutkimus 
• LIKESin tutkimusten kohteena ovat pääasiassa 

lapset, nuoret ja työikäiset.  

• Monitieteellisyys 

– sosiologia, psykologia, liikunta- ja terveystiede,  
fysiologia, liikuntalääketiede, epidemiologia, 
kasvatustiede, taloustiede ja historia. 

• Yhteistyö yliopistojen, tutkimuslaitosten ja 
muiden yhteisöjen kanssa. 
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LIKES tutkimus 2012-2015 

Tutkimuslinja 1.  
Liikunta-aktiivisuuteen vaikuttaminen 

 
• Selvitetään:  

– mitkä tekijät vaikuttavat fyysiseen aktiivisuuteen 
elämänkulun eri vaiheissa 

– miten fyysistä aktiivisuutta voitaisiin edistää erityisesti 
eri-ikäisten vähän liikkuvien keskuudessa  

 

• Kehitetään toimintamalleja ja käytäntöjä 
liikunnan edistämiseksi. 

• Arvioidaan niiden vaikuttavuutta. 
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Tutkimuslinja 2.  

Liikunta-aktiivisuuden vaikutukset 
terveyteen ja hyvinvointiin 

• Selvitetään: 
– Liikunnan ja liikkumattomuuden vaikutuksia 

toimintakykyyn, terveyteen ja hyvinvointiin elämänkulun 
eri vaiheissa.  

• Teemat:  
– Fyysisen aktiivisuuden vaikutukset lasten ja nuorten 

hyvinvointiin, terveyteen, toimintakykyyn,   
kouluviihtyvyyteen, oppimiseen ja koulumenestykseen. 

– Lapsuuden ja nuoruusiän liikunnan harrastamisen 
vaikutukset liikunta-aktiivisuuteen, terveyteen, 
toimintakykyyn ja hyvinvointiin aikuisena 
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• Tuotetaan tietoa väestön fyysisen aktiivisuden 
tilasta objektiivisin mittausmenetelmin.  

• Kehitetään ja otetaan käyttöön eri-ikäisille 
parhaiten soveltuvia fyysisen aktiivisuuden 
mittausmenetelmiä (FA) tutkimuksissa ja liikunnan 
edistämishankkeissa.  

• Arvioidaan FA mittausmenetelmien validiteettia. 
• Kehitetään FA palautejärjestelmiä. 
• Tuotetaan FA viitearvoja liikunnan edistämistyön 

tueksi.  
 

 

 
Tutkimuslinja 3.  

Liikunta-aktiivisuuden mittaaminen 
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LIKES 

Jyväskylän 
yliopisto 

Oulun 
yliopisto 

Itä-Suomen 
yliopisto 

Turun 
yliopisto 

THL 

TTL 

KIHU 
Nuori 

Suomi ry 

-liikuntatieteiden laitos 
- liikuntabiologian laitos 
- psykologian laitos 
- terveystieteiden laitos 

 
Kansainvälinen yhteistyö: 
•University of Cincinnati  
•Imperial College London, UK 
•Techninal University of Denmark 
•Islannin yliopisto, Reikjavik 
•Norjan urheilukorkeakoulu 
•MRC Epidemiology, Cambridge UK 
 

OKM TUTKIMUS  
YHTEISTYÖ 
2011-2012 

Opetushallitus 

Tampereen 
yliopisto 

SLU 
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LIKES-KUNTOTESTAUS 

Jarmo Heiskanen, testauspäällikkö, LitM 
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Mitä tutkitaan ja testataan? 

• Tutkimusta koululaisten fyysisestä 
aktiivisuudesta: 
– Kiihtyvyysanturimittaukset 

• Asiakkaiden luona (työyhteisöt): 
– Kehon koostumusta 
– SuomiMies-testejä 
– PP-ergometritestejä 
– Lihaskuntotestejä 

• Hipposhallissa: 
– ”Maitohappotestejä” aktiivikuntoilijoille 
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SuomiMies-testit 

• Puristusvoima 
• Kehon koostumuksen ja vyötärön 

ympäryksen mittaus 
• Polar-kuntotesti 
• Palaute 
• Kerättyä tietoa 
   25 000 pääosin työikäisestä 

henkilöstä! 
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Kunnossa kaiken ikää (KKI)-
ohjelma 

• Valtakunnallinen ministeriöiden rahoittama 
toimintaohjelma terveysliikunnan edistämiseksi – 
terveyden edistämiseksi 

• Toiminut vuodesta 1995 viisivuotiskausittain, 
neljäs kausi 2010−2014 
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KKI-ohjelma saa aikaan liikettä  
• Innostaa yli 40-vuotiaita liikkumattomia tai 

terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia 
säännöllisiksi liikunnanharrastajiksi 

• Luo paikallistasolle eri puolille Suomea helposti 
lähestyttäviä liikuntapalveluja aikuisille 

• Lisää poikkihallinnollista yhteistyötä kunnissa eri 
hallintokuntien välille sekä eri ministeriöiden 
välille 

• Toimii laajassa verkostossa mm. kansanterveys-, 
liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa 
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KKI-ohjelman toimintamuodot 

• Taloudellinen tuki 
(hanketuki, koulutustuki, 
kehittämishankkeet) 
• Materiaalituotanto ja 
viestintä 
• Koulutus, tapahtumat ja      
kampanjat 
• Yhteistyöverkostot 
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Viekö tiedonjano 
terveytemme? 

 

TtM, Tft Kirsti Siekkinen 
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”Istuminen vaarantaa terveyden”   
  ”Liika istuminen typistää elämää” 
”LIIKUNTAA HARRASTAVA 

SOHVAPERUNA? 
− paljon istuva tarvitsee paljon liikettä” 

  ”Runsas istuminen lihottaa” 
”Vähemmän istumista ja lisää liikettä!” 
  ”Liika istuminen lyhentää elämää” 
”Yli kuusi tuntia päivittäin istuvat 

näyttävät kuolevan varhemmin kuin 
muut” 

  ”Pelottava totuus istumisesta” 
”Tuolilla istuminen tappaa ihmisiä” 

”Jumppa ei pelasta istumatyöläistä” 
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ISTUMISEN KÄSITE 
• Monet arkielämän toiminnot istumista 
• Sedentary behavior~lat. sedere (engl. ”to 

sit”), suomeksi ”istuminen” 
• Sisältää kaikki istuen tehtävät toiminnot 

työssä ja vapaa-ajalla 
• Toiminnoille yhteistä matala 

energiankulutus (1.0-1.5 MET) 
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 Suomalaisista naisista 46% ja miehistä 51% istuu päivittäin 
vähintään kuusi tuntia. (Sjöström ym. 2006) 

 

 USA:ssa objektiivisesti mitattuna valveillaoloaikana (14h) 
(Matthews ym. 2008) 

 6-11- vuotiaat lapset istuivat 6.1h 
 16-19- vuotiaat 8.0h 
 60-69- vuotiaat 8,4h 
 70-85- vuotiaat 9,3h 
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ISTUMISEN MÄÄRÄ 
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Miksi liiallisen istumisen 
välttäminen on tärkeää? 

Liiallinen istuminen  
esim. TV:n katselu 

Vähäinen liikunta 
 

Heikko 
terveys 
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Istumisen terveyshaitat 
 Ylenpalttinen istuminen vaikuttaa haitallisesti ihmisen 

terveyteen ja toimintakykyyn kaikenikäisillä  
 
 Istumisen määrä + istumisen aikainen pieni 

energiankulutus + (napostelu)= ylimääräinen energia 
varastoituu rasvana. 

 
 Mitä pitempi tauoton 
 jakso istumista 
 =>suurempi 
    vyötärönympärys. 
 (Healy ym. 2008) 
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Istumisen terveyshaitat 

 Istumisajan piteneminen suurentaa metabolisen 
oireyhtymään, tyypin 2 diabetekseen ja 
sepelvaltimotautiin sairastumisen riskiä. (mm. Hu ym. 
2003, Bertrais ym. 2005, Dunstan ym. 2005, 2010, van Uffelen ym. 2010, Owen ym. 
2010)  

 

 Jo vuonna 1953 todettiin bussikuskeilla ja 
postilajittelijoilla enemmän sydän- ja verenkierto-
ongelmia kuin rahastajilla ja postinjakajilla. (Morris ym. 1953) 

 Epäedulliset vaikutukset tuki-ja liikuntaelimistöön 
(mm. Pynt ym. 2008, Auvinen ym. 2007, 2008, Coté ym. 2008) 

 

 Runsas päivittäinen istuminen ja TV:n katselu ovat 
yhteydessä kohonneeseen kuoleman vaaraan. 
(Matthews ym. 2012)  
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Onko ”aktiivinen sohva-
perunakaan” turvassa? 

 Pitkäkestoinen istuminen aiheuttaa terveysriskejä 
myös normaalipainoisille vaikuttaen epäedullisesti 
verensokeriin ja rasva-aineenvaihduntaan.  

 Liiallisen pitkäkestoisen istumisen terveydelliset 
haitat näyttäisivät olevan riippumattomia myös 
fyysisestä aktiivisuudesta(Healy ym. 2008). 
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MITEN 
 ISTUMATYÖNTEKIJÄ VOI SELVITÄ 

TYÖELÄMÄSTÄ HENGISSÄ?  

Kuva: cherished79.wordpress.com 
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TAUON PAIKKA! 
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Istumisen tauottaminen 
 Istumisen säännöllisellä tauottamisella ja lyhyillä 

liikuntatuokioilla on todettu edullisia vaikutuksia 
mm. vyötärön ympärysmittaan, painoindeksiin, 
veren rasva- ja sokeriarvoihin. (Hamilton ym.2007, 2008) 

 
 Taukojumppa elvyttää lihasten verenkiertoa, lisää 

lihasten ja nivelten liikkuvuutta ja rentouttaa 
mieltä. Pieniä hyppelysarjoja sisältävä jumppa 
ehkäisee luukatoa. (Ahola 2010) 
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Taukojumppatuokiossa on mahdollisuus sosiaaliseen 

hetkeen työkavereiden kesken. 
Suositeltavampaa on pitää useita pieniä taukoja 

istumisesta pitkin päivää kuin yksi pidempi. 
Mieti, olisiko vapaa-ajan istumiselle vaihtoehtoja. 
Taukojumppaohjelmia: 
http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/tauota_tyotasi/Sivut/default.aspx 
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Työrutiineja rohkeasti 
muuttamalla saat minitaukoja 

työpäivään 
Onko työtäsi mahdollisuus tehdä seisten? 
Sijoita tulostin lyhyen kävelymatkan päähän 
Kävele työkaverin luo kasvotusten hoitamaan asioita 
sähköpostiviestin sijaan 
Puhelimen pirahtaessa nouse seisomaan 
Kokeile kävelypalavereja  
Ota kokouksissa seisomispuheenvuorot käyttöön tai 
 suosi ”Stand-Up-meetingejä”  
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Tulevaisuuttako? Ei vaan nykyaikaa! 
Ei tiedonjano vie terveyttämme, 

 vaan istuminen! 
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KIITOS! 
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