
PERSOONALLISUUDEN ROOLI KESKI-IKÄISTEN FYYSISESSÄ AKTIIVISUUDESSA  

Luennoitsija: Katja Kokko 

Taustayhteisöt: 1 Gerontologian tutkimuskeskus ja Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto  

2 LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylä  

Kirjoittajat: Katja Kokko 1, Eija Laakkonen 1, Tiia Kekäläinen 1, Tuija Tammelin 2, Matti Hyvärinen 1, Timo 

Törmäkangas 1, Vuokko Kovanen 1, & Sarianna Sipilä 1  

Tutkimuksen tausta  

Ihmisen suhteellisen pysyvä tapa ajatella, tuntea ja käyttäytyä, eli persoonallisuus, selittää fyysistä 

aktiivisuutta. Tunne-elämän epätasapainoisuus, neuroottisuus, kytkeytyy vähäiseen liikuntaan, kun taas 

ulospäinsuuntautuneisuus, ekstraversio, selittää runsaampaa liikuntaa. On kuitenkin epäselvää, riippuvatko 

yhteydet siitä, kuinka fyysistä aktiivisuutta mitataan, eli arvioivatko tutkittavat sitä itse vai käytetäänkö 

arviointiin kiihtyvyysanturilla kerättyä tietoa. Persoonallisuudeltaan erilaiset ihmiset saattavat arvioida 

fyysistä aktiivisuuttaan eri tavoin. Tässä tutkimuksessa selvitetäänkin, liittyvätkö neuroottisuus ja 

ekstraversio itsearvioituun ja kiihtyvyysanturilla mitattuun vapaa-ajan liikuntaan vaihdevuosi-ikäisillä naisilla. 

Menetelmät  

Tutkimus on osa PATHWAY-hanketta, jossa tarkastellaan persoonallisuuden ja liikunnan välisiä yhteyksiä 

keski-ikäisillä ja ikääntyneillä tutkittavilla. Tässä raportoitavat alustavat analyysit perustuvat keski-ikäisiin 

tutkittaviin, eli Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky -tutkimuksen 47–55-vuotiaisiin naisiin (N = 797–

1098). Neuroottisuutta ja ekstraversiota arvioitiin mukaillulla Eysenck Personality Inventorylla. Nykyistä 

fyysistä aktiivisuutta mittaavan itsearviointikysymyksen perusteella tutkittavat luokiteltiin vähän, 

keskimääräisesti ja paljon liikkuviin yksittäisen. Lisäksi vapaa-ajan liikunnan useutta, intensiteettiä ja kestoa 

sekä työmatkaliikuntaa koskevilla kysymysten avulla määriteltiin päivittäinen vapaa-ajan aktiivisuus MET-

tunteina. Fyysistä aktiivisuutta mitattiin myös kiihtyvyysanturilla (ActiGraph), jota tutkittavat kantoivat 

lantiollaan seitsemän peräkkäisen päivän ajan. Mittarin tallentama vapaa-ajan aktiivisuus jaettiin 

paikallaanoloon sekä kevyeen ja keskiraskaasta raskaaseen vaihtelevaan fyysiseen aktiivisuuteen. 

Taustatekijöistä kontrolloitiin koulutustaso. Analyysina käytettiin lineaarista regressioanalyysia, kun 

persoonallisuuden piirteitä tarkasteltiin suhteessa jatkuviin liikuntamuuttujiin (MET-tunnit, paikallaanolo, 

kevyt, keskiraskas-raskas). Kolmiluokkaisen liikuntamuuttujan tapauksessa käytettiin ordinaalista 

regressioanalyysia. 

Tulokset  

Neuroottisuus oli negatiivisesti yhteydessä itsearvioituun liikuntaan. Yhteys näkyi sekä MET-tunteihin  

(B = -.087, p <.001) että luokiteltuun liikuntamuuttujaan (Wald = 6.4, p <.01, OR =.926, 95 % CI =.872–.983). 

Ekstraversio liittyi puolestaan positiivisesti ja trendinomaisesti MET-tunteihin (B =.063, p <.10). 

Persoonallisuuden piirteiden ja kiihtyvyysanturilla mitatun fyysisen aktiivisuuden välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitseviä yhteyksiä. 

Johtopäätökset ja sovellettavuus  

Tutkimus vahvisti aiempia havaintoja siitä, että korkea neuroottisuus ja ekstraversio kytkeytyvät vähäiseen 

vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen, erityisesti silloin, kun tutkittava on itse arvioinut aktiivisuuttaan. 

Persoonallisuuden ja kiihtyvyysanturimittauksiin perustuvan fyysisen aktiivisuuden väliset yhteydet 

kaipaavat lisäselvitystä. Tämän tutkimuksen tulokset perustuvat keski-ikäisiin naisiin. Jatkossa 

tarkastelemme, miten persoonallisuus on yhteydessä vanhempien ihmisten fyysiseen aktiivisuuteen. 



Liikunta-aktiivisuutta selittävien yksilöllisten tekijöiden tuntemus tukee entistä räätälöidympien 

liikuntainterventioiden ja -neuvonnan suunnittelua. 


