Uudesta Liikunnan Käypä hoito ‑suosituksesta
Duodecimin ja Käypä hoito
‑johtoryhmän asettama työryh‑
mä päivitti 13.1.2016 aikuisten
Liikunnan Käypä hoito ‑suosi‑
tuksen (1). Uusi suositus herät‑
tää kiinnostusta liikunnan ter‑
veysvaikutuksiin. Sen mukaan
kohtalaisesti kuormittavaa kestä‑
vyysliikuntaa suositellaan harras‑
tettavaksi ainakin 150 minuuttia
viikossa esimerkiksi 30 minuut‑
tia kerrallaan viitenä viikonpäi‑
vänä. Kävely nopeudella 5 km/h
vastaa kohtalaista kuormitusta.
Vaihtoehtona on raskas liikunta
kuten juokseminen 75 minuuttia
viikossa jaettuna kolmeen liikun‑
takertaan.
Päivitetty suositus perustuu
vanhoihin tutkimuksiin, joissa
fyysisen aktiivisuuden määrän
ja sairauksien ja niiden riskite‑
kijöiden ilmentymisen välisiä
suhteita on selvitetty kysely- ja
haastattelumenetelmillä. Nämä
menetelmät ovat osoittaneet, että
aikuisväestöstä noin 50 % täyttää
liikuntasuosituksen vaatimat
määrät (2,3). Kiihtyvyysmitta‑
reilla on rekisteröity objektiivi‑
sesti fyysistä aktiivisuutta vuo‑
desta 2003 lähtien, ja yllättäen
on havaittu, että aikuisväestöstä
selvästi pienempi osa eli 1–5 %
pystyi täyttämään nykyistä vas‑
taavan liikuntasuosituksen (2,4).
Myös kiihtyvyysmittareiden
ominaisuuksista riippuu, voiko
niillä tutkia liikunnan määrää
ja tehoa. Valmistimme vuonna
2003 kiihtyvyysmittarin, joka re‑
kisteröi askelten lukumääriä kiih‑
tyvyysalueella 1,3–10,9 G (5).
Se rekisteröi liikkeen hitaasta kä‑
velystä (noin 2 km/h) juoksemi‑
seen saakka. Käytimme mittaria
kahdessa liikuntainterventiossa.
Terveillä 35–40-vuotiailla nai‑
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silla ja 30–70-vuotiailla predia‑
beetikoilla suurin osa askeleista
keräytyi alueelle 1,3–2,0 G, joka
vastaa kävelynopeutta 2–3 km/h
(6,7) (KUVA). Yli 2,1 G:n ylit‑
täviä askelmääriä oli vähän,
naisilla noin 7 % ja prediabeeti‑
koilla noin 3 %. Kiihtyvyysluku
2,1 G vastaa kävelyä nopeudella
5 km/h, ja sen ylittävien askel‑
määrien osuus vastaa aikuisia,
jotka täyttävät liikuntasuosituk‑
sen vaatimuksen. Herkkää liike‑
anturia käytettäessä Yhdysval‑
loissa 20–59-vuotiaasta aikuis
väestöstä 3,5 % täytti nykyistä
vastaavan liikuntasuosituksen
(2). Tämä vastaa valmistamal‑
lamme mittarilla saamiamme
tuloksia.
Liikuntainterventioissa ha‑
vaitsemiamme terveysvaiku‑
tuksia ja kynnysarvoja esitetään
TAULUKOSSA. Kun päivittäinen
liikunta ylitti 1 000 askelta kä‑
velynopeudella 5 km/h, se lisäsi
terveiden naisten maksimaalista
hapenottokykyä ja lihasvoimaa
sekä vähensi plasman koleste‑
rolipitoisuuksia. Askelmäärä oli
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puolet nykyisestä suositukses‑
ta, mikä helpottaa suosituksen
noudattamista. Huomattavaa
on se, ettei hidas kävelynopeus
(2–3 km/h) tuottanut terveys‑
vaikutuksia, vaikka päivittäisten
askelten lukumäärä ylitti 10 000.
Huonokuntoisista prediabeeti‑
koista suuri osa käveli nopeudel‑
la 2–3 km/h, ja yllättäen monia
terveysvaikutuksia ilmeni. Insu‑
liiniherkkyys parani ja koleste‑
rolipitoisuudet ja viskeraalinen
rasva vähenivät, kun päivittäisten
askelten lukumäärä ylitti 6 500.
Kävelynopeus 2–3 km/h mer‑
kitsee sitä, että arkiliikunta sisä‑
tiloissa ja muuallakin riittää ter‑
veysvaikutuksen aikaansaamisek‑
si. Kävelyä nopeudella 5 km/h
on vaikea harrastaa kotioloissa.
Hidas kävelynopeus helpottaa
suosituksen noudattamista.
Mitä voidaan sanoa juuri päi‑
vitetystä liikunnan Käypä hoi‑
to ‑suosituksesta? Se on, kuten
edellisetkin, huono, koska suuri
osa väestöstä ei pysty kävele‑
mään 5 km:n tuntinopeudella
suosituksen vaatimaa aikaa ja
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TAULUKKO. Kävelyliikunnan terveysvaikutukset ja niiden kynnysarvot kiihtyvyyksien ja nopeuksien funktiona hyväkuntoisten 30–40-vuotiaiden naisten ja huonokuntoisten 30–70-vuotiaiden prediabeetikoiden liikuntainterventiossa. Käypä
hoito ‑suosituksen askeleiden kynnysarvo on laskettu viikoittaisesta 150 minuutin kävelystä ja 80 cm:n askelpituudesta.
Viitteet

Kiihtyvyys Askeleet kiihtyNopeus
vyysluokassa/vrk

(1) Kohderyhmä
aikuisväestö

> 5,0 km/h

(6) Kohderyhmä
terveet 35–40vuotiaat naiset

1,3–2,0 G

4 200–15 000

2,0–3,0 km/h

2,1–3,4 G

120–1 200

> 5,0 km/h

(7) Kohderyhmä
30–70-vuotiaat
prediabeetikot

1,3–1,9 G

1 200–16 000

2,0–3,0 km/h

> 2,1

< 10–200

> 5,0 km/h

koska se vaatii jatkuvia kontakte‑
ja lääkärin tai muun hoitohenki‑
lökunnan kanssa. Liikuntamitta‑
reiden käyttö on helppoa, mutta
niiden ominaisuudet voivat olla
puutteellisia. Markkinoilla olevat
laitteet eivät muun muassa re‑
kisteröi kevyttä liikuntaa, jolloin
niiden antamat lukemat liittyvät
huonosti terveysvaikutuksiin.
JUHANI LEPPÄLUOTO,
emeritusprofessori
Biolääketieteen laitoksen
tutkimusyksikkö, fysiologia
Oulun yliopisto
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Terveysvaikutukset

Liikunnan
kynnysarvo,
askelta/vrk

Sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, osteoporoosi, masennus,
syöpä, ym.
Ei

Noin 2 000

Hapenottokyky ja lihasvoima lisääntyvät, LDL-koles
terolipitoisuus pienenee
Insuliiniherkkyys paranee,
LDL-kolesterolipitoisuus pienenee, viskeraalinen rasva vähenee
–

Noin 1 000

Noin 6 500
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