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Tausta:  

Liikunta-aktiivisuuden muutoksia eläkkeelle siirryttäessä on jonkin verran tutkittu perustuen 

kyselymittareihin. Kiihtyvyyden mittaamisen perustuvat liikemittarit antavat yksityiskohtaisempaa tietoa 

päivittäisestä aktiivisuudesta ja mahdollistavat kokonaisaktiivisuuden tarkemman muutosten seuraamisen. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten liikemittareilla mitattu aktiivisuus muuttuu 

ikäperustaiselle eläkkeelle siirryttäessä. 

Menetelmät:  

Finnish Retirement and Aging (FIREA) -tutkimuksessa on seurattu eläköityviä kunta-alan työntekijöitä 

liikemittareilla vuoden välein. Tähän mennessä eläköityneistä tutkittavista 562:lta (keski-ikä 63.3 vuotta (SD 

1.2), 85 % naisia) on mittaukset sekä ennen että jälkeen eläköitymisen. Molemmilla mittauskerroilla 

aktiivisuus mitattiin ActiGraph-liikemittareilla (wActiSleep-BT tai wGT3X-BT), jota tutkittavat pitivät 

mittausviikon ajan ei-dominantin käden ranteessa. Lisäksi tutkittavat täyttivät päiväkirjaan 

nukkumaanmeno- ja heräämisaikansa sekä työaikansa mittausviikolta. Tilastomenetelminä käytettiin 

toistettujen mittausten regressiomalleja (GEE), joilla analysoitiin kokonaisaktiivisuuden (CPM, counts per 

minute) eroja sukupuoli-, ammatti- tai työmatkan kulkumuotoryhmien välillä. Lisäksi piirsimme vuorokauden 

aktiivisuusprofiilit estimoimalla aktiivisuuden keskiarvolukemat joka vuorokauden tunnille. 

Tulokset:  

Ennen eläköitymistä naiset olivat aktiivisempia kuin miehet ja työntekijät aktiivisempia kuin toimihenkilöt. 

Ne, jotka pyöräilivät tai kävelivät työmatkansa, olivat aktiivisempia kuin autolla tai julkisilla liikennevälineillä 

töihin kulkevat ennen eläköitymistä. Eläkkeelle siirtymisen jälkeen naisten aktiivisuus väheni, mutta miesten 

ei. Naiset olivat kuitenkin edelleen aktiivisempia kuin miehet eläköitymisen jälkeen. Työntekijöiden 

aktiivisuus laski eläköitymisen jälkeen toimihenkilöiden tasolle. Pyörällä tai kävellen töihin kulkeneiden 

aktiivisuus väheni eläköityessä, mutta he olivat silti eläköitymisen jälkeenkin aktiivisempia kuin autolla tai 

julkisilla liikennevälineillä töihin kulkeneet. Vuorokauden aktiivisuusprofiilit olivat hyvin erimuotoiset työ- ja 

vapaapäivinä. Työpäivinä aktiivisuusprofiileissa korostuivat erot sukupuolten ja ammattiryhmien välillä, kun 

vapaapäivinä näkyi eroja lähinnä sukupuolten välillä. Aktiivisuusprofiilit eläköitymisen jälkeen olivat 

samantapaisia vapaapäivien aktiivisuusprofiileiden kanssa. 

Johtopäätökset:  

Eläköitymisen yhteydessä aktiivisuus pääsääntöisesti vähenee ja vuorokausirytmi aktiivisuuden osalta 

muuttuu. Muutokset ovat erilaisia eri ammatti- ja sukupuoliryhmissä. Aktiivisuuden lisäämiseen 

eläköitymisen jälkeen kannattaisi kannustaa etenkin vähemmän aktiivisia ryhmiä, esim. miehiä, mutta myös 

niitä, joilla aktiivisuus vähenee eläköitymisen yhteydessä, esim. alemmassa ammattiasemassa olevia. 

Aktiivisen työmatkaliikkumisen tukeminen jo ennen eläköitymistä saattaa lisätä eläköitymisen jälkeistä 

aktiivisuutta. 


