
LIIKUNTA DIGIVOIMAA -hanke



LIIKKUMALLA 
TERVEYTTÄ

TERVEYSLIIKUNTAA on kaikki fyysinen aktiivisuus, jolla on 
positiivisia vaikutuksia terveyteen. Terveysliikunta tuottaa 
terveydelle hyötyjä, mutta ei aiheuta terveydellisiä haittoja. 
Peruspiirteitä terveysliikunnalle ovat säännöllisyys, 
kohtuukuormitus sekä jatkuvuus. Se voi toteutua monin eri tavoin 
arkiliikuntana (kävellen tai pyöräillen työmatkat ja kauppa-
asioinnit), työhän liittyvänä fyysisenä rasituksena, vapaa-ajan 
harrastus-, hyöty-, virkistys- tai kuntoliikuntana.

TERVEYSKUNNOLLA tarkoitetaan kaikkia sellaisia fyysisen 
kunnon osa-alueita, jotka ovat yhteydessä terveyteen tai 
toimintakykyyn ja johon fyysinen aktiivisuus vaikuttaa 
positiivisesti.

TERVEYS on kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia ja toimintakykyisyyttä, ei vain sairauksien 
puuttumista. -WHO



LIIKUNTA VAIKUTTAA IHMISEEN 
KOKONAISVALTAISESTI

• Fyysinen hyvinvointi tarkoittaa kehon hyvinvointia, kehon toimimista ja 
fyysistä jaksamista sekä käsitystä omasta terveydestä ja sen mahdollisuuksista. 
Fyysinen hyvinvointi pitää sisällään myös tasapainon terveellisestä ja 
riittävästä ravinnosta, unesta ja liikunnasta.

• Psyykkinen hyvinvointi tarkoittaa mielen hyvinvointia ja oman itsensä 
arvostamista. Tunteiden säätely ja erilaisten tunteiden nimeäminen ovat osa 
mielen terveyttä. Hyvä itsetunto auttaa mielen hyvinvoinnissa.

• Sosiaalinen hyvinvointi pitää sisällään toimivia ja mielekkäitä ihmissuhteita. 
Sosiaaliset taidot kuten kuunteleminen ja keskusteleminen ovat tärkeitä taitoja 
sosiaalisen terveyden kannalta. Ketään ei ole tarkoitettu elämään yksin. 



LIIKKUMALLA TERVEYTTÄ 
ASKEL KERRALLAAN:

Uudistuneessa (10/2019) liikuntasuosituksessa on vanha tuttu ydin: 

”Sydämen sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta liikkumista suositellaan tehtäväksi 2h 
30min viikossa. Samat terveyshyödyt saa myös lisäämällä liikkumisen tehoa rasittavaksi. 
Tällöin liikkumisen määrä on 1h 15 minuuttia viikossa. Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi
harjoittaa vähintään kaksi kertaa viikossa.” –UKK-instituutti

Liikkuminen on reipasta, jos pystyt puhumaan hengästymisestä huolimatta, 
ja rasittavaa, jos puhuminen on hankalaa hengästymisestä johtuen.

Jo muutaman minuutin pätkät riittävät, ja tuovat liikkumisen hyötyjä esille. 

Paikallaanolon tauottamista tulee tehdä päivittäin niin usein kuin
mahdollista.

Kevytkin liikuskelu voi alentaa jo mm. verensokeri- ja rasva-arvoja. Lisäksi
liikkuminen vilkastuttaa verenkiertoa, sekä vetreyttää lihaksia ja niveliä.

Uudessa liikumisen suosituksessa on huomiotu myös uni liikkumisen rinnalle. 
Riittävällä unella ja liikkumisella on merkittäviä terveysvaikutuksia, sekä
unen vaikutus päivittäisestä palautumisesta on suuri. Hyvinvoinnin
kokonaisuus on huomioitu entistä paremmin päivitetyssä liikkumisen
suosituksessa.



ARJEN AKTIIVISUUS
“ARKILIIKUNNAN LISÄÄMINEN ON ENSIMMÄINEN ASKEL HENKILÖKOHTAISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN”

Hyötyliikunta (työmatkat ja kaupassa käynnit kävellen/pyörällä, pihatyöt, rappusten käyttäminen…)

Istumisen vähentäminen (töiden tauottaminen, seisten töiden tekeminen, satulatuolit…)

Taukoliikunta (10min/pv = 60min/vko)

Terveysliikunta (30min puhelu kävellen (istumisen sijaan) 1krt/vk vastaa kilon painon pudotusta 
vuodessa)

Kuntoliikunta (terveyden kannalta kuntoliikunta on ihmiselle terveellisintä liikuntaa)

Urheilu (painoarvo suorituskyvyssä)

Minkälaista sinun arjen aktiivisuus on?



KESTÄVYYSKUNTO
Mitä kestävyyskunto on?

 Verenkierto- ja hengityselimistön kunto on yksi terveyskunnon keskeinen osa-alue

 Sydän, verenkierto- ja hengityselimistön tehtävänä on huolehtia että työskentelevät lihakset ja muut elimet saavat 
tarpeeksi happea.

 Mitä paremmassa kunnossa ihminen on, sitä paremmin sydän, verenkierto- ja hengityselimistö pystyy tarjoamaan 
happea työskenteleville lihaksille. Mitä enemmän on lihaksia, tätä enemmän lihakset tarvitsevat happea 
työskennelläkseen riittävällä teholla. 

 ”Aerobinen eli kestävyysliikunta vaikuttaa sydämen pumppaustehoon sekä hapenkuljetuselimistön eli keuhkojen ja 
verisuonten kuntoon ja toimintakykyyn.” (UKK instituutti)

 Aloittelijalle riittää reipas liikkuminen vähintään 2,5h/vko ja tottunut sekä hyväkuntoinen liikkuja tarvitsee 
rasittavampaa liikuntaa 1,15h/vko.

 Samat terveyshyödyt saa lisäämällä liikkumisen tehoa rasittavaksi.

”Mikä tahansa suuria lihasryhmiä kuormittava fyysinen aktiivisuus tai liikunta parantaa tehokkaasti 
kestävyyskuntoa. Suuria lihasryhmiä kuormittavat suomalaisten perinteisesti suosimat liikuntalajit kuten 

kävely, pyöräily, hiihto ja uinti.” –UKK-instituutti



HUONO 
KESTÄVYYSKUNTO

Johtuu suurelta osin fyysisen aktiivisuuden ja 
liikunnan vähäisestä määrästä.

Lisää vaaraa sairastua sydän- ja 
verisuonisairauksiin. Niistä tavallisimpia ovat 
valtimosairaudet, joissa verisuoni ahtautuu

 sepelvaltimotauti ja aivoinfarkti.

Vähäinen fyysinen aktiivisuus altistaa myös 
tyypin 2 diabetekselle ja ylipainolle, jotka ovat 
kasvavia kansanterveysongelmia.

SÄÄNNÖLLISEN 
KESTÄVYYSHARJOITTELUN 
VAIKUTUKSET

Jo yksikin liikuntakerta saa aikaan välittömiä 
vaikutuksia kuten glukoosi-, triglyseridi- ja 
insuliiniaineenvaihdunnan vilkastumisen sekä 
mielialan ja vireystilan kohentumisen.

Säännöllinen ja monipuolinen liikunta edistää 
toimintakykyä ja terveyttä, sekä ehkäisee ja 
hoitaa monia sairauksia. Lepoverenpaine ja 
leposyke laskee, verenkierto ja hapenkuljetuskyky 
tehostuu sekä sepelvaltimotaudin riski vähenee 
HDL-kolesterolin paranemisen myötä. 



MOTORINEN KUNTO ELI 
LIIKEHALLINTA

Käsittää tasapainon, asennon ja liikkeiden 
hallinnan, koordinaation, rytmikyvyn ja 
liikkumisnopeuden/ketteryyden.

Tasapainoa ja kehon hallintaa voi harjoittelulla 
parantaa läpi elämän, mutta liikehallintataidot 
opitaan helpoiten nuorena.

Pidempiaikaiset harjoitusvaikutukset näkyvät 
neljän viikon jälkeen.

Kaikki liikuntalajit ja monipuolinen fyysinen 
aktiivisuus, jotka edellyttävät vartalon hallintaa ja 
hermoston, lihasten ja aistien yhteistyötä 
kehittävät liikehallintaa.

TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN 
KUNTO

Kattaa lihasvoiman ja -kestävyyden, notkeuden ja 
luuston lujuuden.

Hyvä lonkkanivelen liikkuvuus auttaa säilyttämään 
tukevan alaselän asennon mm. nostaessa painavia 
esineitä. Joissakin liikuntalajeissa voidaan tarvita 
myös normaalia suurempaa liikelaajuutta kuten 
telinevoimistelu tai taitoluistelu. 

Lihasvoima ja –kestävyys koostuvat:

1. maksimivoimasta

2. nopeasta voimantuotosta

3. väsymyksen siedosta

Lihasten voimantuotto riippuu sekä lihasten koosta 
että hermotuksen tehokkuudesta



LIHASKUNTO

Lihaskuntoa tulisi harjoittaa vähintään 2 
krt/vko

Lihasvoima on huipussaan 20-30 
ikävuoden tiedoilla, ja pysyy lähes 
muuttumattomana 50 ikävuoteen 
saakka.

 50 ikävuoden jälkeen lihasvoima 
heikkenee n. 1% / vuosi, mikä kiihtyy 65 
ikävuoden jälkeen 1.5–2% / vuosi.

Tärkeä syy lihasvoiman heikkenemiseen 
on lihasmassan menetys eli sarkopenia, 
joka alkaa 30 ikävuoden jälkeen. 

MITÄ HYÖTYÄ 
LIHASKUNTOHARJOITTELUSTA ON?

Lihasvoimaharjoittelu vahvistaa merkittävästi lihaksia ja 
luustoa sekä vähentää kehon rasvakudoksen määrää. 

 Lihasmassa lisääntyy ja vaikka rasvamassa ei 
vähenisi, muuttuu kropan rakenne, eli rasvaprosentti 
pienenee.

Koska lihas on aineenvaihdunnallisesti aktiivinen kudos, 
lihasmassan kasvu parantaa elimistön insuliinin vaikutusta 
(insuliiniherkkyyttä). Lihasvoimaharjoittelun on todettu 
parantavan sokeritasapainoa tyypin 2 diabeteksessa.

Lihasvoimaharjoittelu on turvallinen liikunnan muoto myös 
nuorille, erittäin iäkkäille, ja jopa heikkokuntoisille ihmisille, 
kunhan liikkeet suoritetaan hallitusti ja rauhallisesti oikealla 
tekniikalla. 





LÄHDEMATERIAALIT
https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/aikuisten-liikkumisen-suositus

https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunnan_vaikutukset/kestavy
yskunto

https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunnan_vaikutukset

https://www.duodecimlehti.fi/duo99359

https://www.kkiohjelma.fi/filebank/1801-HyvinvoinninLahteilla_Final_kevyt.pdf
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