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Paikallaanolon ja liikkumisen mittaaminen

MET-arvo eli lepoaineenvaihdunnan kerrannainen
Lepotilan MET-arvo on 1,0, vastaa hapenkulutusta 
3,5ml/kg/min.

Suni ym. Liikunta on osa liikkumista –Paikallaanolon määritelmää täsmennetään 

parhaillaan. Liikunta &Tiede 2014;6:30-32. 



Liikemittarimittauksissa huomioitavaa

• Mittarin tekniset ominaisuudet: mittaustaajuus (Hz), mittausalue (g), resoluutio (g)

• Mittauspaikka: lantio, ranne, reisi

• Mittausaika: vähintään 4 päivää, ainakin 10 tuntia/päivä,  24/7 suositeltava

• Kiihtyvyyden ”yksikkö”: activity count (AC), Euclinean Norm Minus One (ENMO), 

activity index (AI), mean amplitude deviation (MAD)

� kuvaavat liikkeen tuottamaa kiihtyvyyttä tietyn ajanjakson aikana 

• Analyysijakso (epoch)

• Kynnysarvot

Sievänen & Kujala, Accelerometry –Simple, but challenging. 

Scand J Med Sci Sports 2017;27:574-578.



UKK-instituutin liikemittarimittaus, UKK RM42
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Unen mittaaminen
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• Kiihtyvyyssignaalia tallennetaan kolmiaksiaalisesti 100 Hz:n tarkkuudella 
(mittausalue ±16 g). 

• Liikkumista ja paikallaanoloa kuvaavat muuttujat lasketaan 
kiihtyvyyssignaalin raakatietoihin perustuvien MAD ja APE (Mean
Amplitude Deviation ja Angle for Posture Estimation) -menetelmien 
avulla (6 s analyysijakso). 

• Paikallaanolo tunnistetaan huomioimalla sekä liikkeen matala teho että 
mittarin asento suhteessa tunnistettuun pystyasentoon (APE). Jokaiselle 
analyysijaksolle lasketaan energiankulutuksen kertova MET-arvo ja sen 
ollessa alle 1,5 MET määritetään asento joko makaamiseksi, istumiseksi 
tai seisomiseksi (jokaisen analyysijakson lopussa). 

Datan analysointi
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• Analyysijaksojen MET-arvoista lasketaan 1 minuutin liukuva 

eksponentiaalinen keskiarvo ja liikkuminen luokitellaan tehon mukaan 

kolmeen luokkaan: kevyt (1,5–2,9 MET)

reipas (3,0–5,9 MET) 

rasittava (≥ 6,0 MET)

• Uniaikana, eli mittarin ollessa rannekkeessa, liikkeen ja paikallaanolon 

tunnistaminen perustuu ei-dominoivan ranteen liikkeeseen: rauhallinen 

uni, rauhaton uni ja valvetila. 

Vähä-Ypyä, H., Vasankari, T., Husu, P., Mänttäri, A., Vuorimaa, T., Suni, J., Sievänen, H. (2015a). Validation of cut-points for evaluating the

intensity of physical activity with accelerometry-based mean amplitude deviation (MAD). PloSOne 10(8), e0134813

Vähä-Ypyä, H., Vasankari, T., Husu, P., Suni, J., Sievänen, H. (2015b). A universal, accurate intensity-based classification of different

physical activities using raw data of accelerometer. Clin Physiol Funct Imaging 35(1): 64–70. 

Vähä-Ypyä, H., Husu, P., Suni, J., Vasankari, T., Sievänen, H. (2018). Reliable recognition of lying, sitting and standing with a hip-worn

accelerometer. Scand J Med Sci Sports 28(3):1092–1102.
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JYU:

Vanhala, A. (2019). Fyysisen aktiivisuuden kuormittavuuden määrittäminen absoluuttisesti ja kestävyyskuntoon suhteutettuna 

energiankulutukseen ja lantiolta mitattuihin kiihtyvyysarvoihin perustuen alakouluikäisillä lapsilla.  Liikuntafysiologian pro gradu -tutkielma.

UKK:

Vähä-Ypyä, H., Vasankari, T., Husu, P., Mänttäri, A., Vuorimaa, T., Suni, J., & Sievänen, H. (2015). Validation of cut-points for evaluating the

intensity of physical activity with accelerometry-based mean amplitude deviation (MAD). PloS one, 10(8), e0134813.
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Liikemittarimittaukset LIITU 2018 -tutkimuksessa

• 169 koulua, joista 3013 oppilaalla oli huoltajan suostumus tutkimukseen 

osallistumisesta.

• UKK-instituutti toteutti mittaukset alueellisten yhteistyökumppaneiden 

kanssa: 

– Jyväskylän yliopisto

– Kisakallion urheiluopisto

– Pajulahden urheiluopisto

– Kuortaneen urheiluopisto 

– Lounais-Suomen Liikunta ja urheilu ry (LiikU)

– Oulun Diakonissalaitos /Oulun Lääketieteellinen klinikka (ODL) 

– Tampereen, Turun ja Helsingin kaupungit

Husu ym. LIITU 2018 VLN-julkaisu 2019:1



• 2782 lasta ja nuorta käytti liikemittaria ainakin jonkin verran.

– Lähes puolet käytti mittaria 6-7 vuorokautta.

• 2301 lapsella ja nuorella oli ainakin 4 kokonaista mittausvuorokautta.

– Lantiovyössä lähes 15 tuntia, rannekkeessa reilu 9 tuntia.

• 2555 lapsella ja nuorella oli ainakin 4 vähintään 10 tunnin mittauspäivää.

– Keskimäärin mittaria käytettiin valveilla ollessa reilu 14 tuntia.

Husu ym. LIITU 2018 VLN-julkaisu 2019:1



Unen, paikallaanolon ja liikkumisen vuorokauden keskimääräiset 

kokonaisajat tunteina

Husu ym. LIITU 2018 VLN-julkaisu 2019:1



Paikallaanolon ja liikkumisen keskimääräiset osuudet (%) 

valveillaoloaikana
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LIITU 2018 Lisäotos: Paikallaanolon ja liikkumisen 

keskimääräiset osuudet (%) valveillaoloajasta sukupuolittain 

erikseen ala- ja yläkoululaisille

UKK-instituutti & Jyväskylän yliopisto, LIITU 2018 Lisäotos, 2019



Päivittäisten askelten lukumäärä keskimäärin

Husu ym. LIITU 2018 VLN-julkaisu 2019:1



Lukumäärä

LIITU 2018 Lisäotos: Päivittäisten askelten lukumäärä 

sukupuolittain erikseen ala- ja yläkoululaisille

UKK-instituutti & Jyväskylän yliopisto, LIITU 2018 Lisäotos, 2019



Poikien ja tyttöjen istumisen ja makuulla olon jakautuminen 

tunneittain valveillaoloaikana arkena ja viikonloppuna

Husu ym. LIITU 2018 VLN-julkaisu 2019:1



Poikien ja tyttöjen askelten jakautuminen tunneittain 

valveillaoloaikana arkena ja viikonloppuna

Husu ym. LIITU 2018 VLN-julkaisu 2019:1



Askelten jakautuminen tunneittain arkipäivän aikana eri 

ikäryhmissä askelviidenneksittäin
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Askelten jakautuminen tunneittain koulupäivän aikana eri 

ikäryhmissä askelviidenneksittäin

UKK-instituutti 1/2019



Askelten jakautuminen tunneittain viikonloppupäivän 

aikana eri ikäryhmissä askelviidenneksittäin
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Päätulokset

• Liikkumisen määrä vähentyi asteittain nuoremmista vanhempiin 

ikäryhmiin siirryttäessä.

– Ekaluokkalaiset liikkuivat valveilla ollessaan enemmän kuin olivat paikallaan 

(51 % vs. 49 %).

• Yksilöllinen vaihtelu liikkumisessa oli suurta sekä luokka-asteiden 

että askelviidennesten välillä. 

• Koulupäivän aikaisten askelten määrässä oli suuri ero alakoulun ja 

yläkoulun välillä.
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Pohdintaa

• Yläkouluikäisten vähäinen liikkuminen herättää huolta.

• Vähän liikkuvien lasten ja nuorten tarpeet ovat erilaisia kuin runsaasti 
liikkuvien 

� Tarvitaan erilaisia keinoja liikkumisen lisäämiseen

� Lapset ja nuoret mukaan suunnitteluun ja toteutukseen

• Arjen ja viikonlopun liikuntakäyttäytyminen on erilaista.

• Tarvitaan lisää tietoa ja erilaisten tietojen yhdistämistä

– kyselyllä ja liikemittarilla kerätyn tiedon yhdistäminen

– säännöllinen seuranta

– tutkimuksen kohderyhmän laajentaminen
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Kiitos mielenkiinnosta!
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