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FYYSINEN AKTIIVISUUS = LIIKKUMINEN 

 

– PERUSAKTIIVISUUS; ARKIAKTIIVISUUS 

• selviytymiseen tarvittava aktiivisuus 

 

– TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ AKTIIVISUUS;       

VAPAA-AJAN AKTIIVISUUS = LIIKUNTA 

• liikuntamuoto, kesto, intensiteetti, tiheys 

• hyöty, leikki, luonto, terveys, kunto, kilpa 



Säännöllisen liikunnan 

terveysvaikutukset 

Lapset ja nuoret 

 

Vahva tieteellinen näyttö 

- parantunut hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto 

- parantunut lihaskunto 

- parantunut luunterveys 

- suotuisia vaikutuksia kehonkoostumukseen 

 

Kohtalainen näyttö 

- vähentyneet masennusoireet 

 U.S. Department of Health and Human Services 2008 



Säännöllisen liikunnan 

terveysvaikutukset 

 Aikuiset ja ikääntyvät 

 

Vahva tieteellinen näyttö 

- alentunut ennenaikaisen kuoleman riski 

- alentunut sepelvaltimotaudin riski 

- alentunut sydänkohtausriski 

- alentunut kohonneen verenpaineen riski 

- alentunut epäsuotuisan veren        

rasvahappotasapainon riski 

- alentunut aikuisiän diabeteksen riski 

- alentunut metabolisen oireyhtymän riski 

- alentunut paksusuolen syövän riski 

- alentunut rintasyövän riski 

- painonnousun ehkäisy 

- painonpudotus; erityisesti yhdessä 

kalorirajoitusten kanssa 

- parantunut hengitys- ja verenkiertoelimistön 

kunto 

- parantunut lihaskunto 

- kaatumisten ehkäisy 

- vähentynyt masennus 

- parantuneet kognitiiviset toiminnot 

(ikääntyneet) 

 

Melko vahva näyttö 

- parantunut toiminnallinen terveys 

(ikääntyneet) 

- vähentynyt vatsalihavuus 

 

Kohtalainen näyttö  

- alentunut lonkkamurtumien riski 

- alentunut keuhkosyövän riski 

- alentunut kohdun limakalvosyövän riski 

- painonsäilyttäminen laihdutuksen jälkeen 

- kasvanut luuntiheys 

- parantunut unen laatu 
 



• Vapaaehtoinen liikunta: 

– pakkoharjoittelulla ei samaa tehoa 

– erityisesti kestävyystyyppinen liikunta 

– liikuntaan yhdistetty uusien asioiden/taitojen 
oppiminen tehostaa vaikutusta 

• Kalorirajoitukset: 

– monipuolinen ruokavalio, vähän kaloreita 

– kalarasvat 

• Älyllinen harjoitus: 

– virikkeellinen ympäristö 

– sosiaalinen vuorovaikutus 

– uusien asioiden oppiminen 
(Mattson, Duan, Wan & Guo 2004) 

 

Aivojen terveys 





OKM & Nuori Suomi 2008 



• Joka päivä 

– 7-12 –vuotiaana 1½-2 tuntia päivässä 

– 13-18 –vuotiaana 1-1½ tuntia päivässä 

• Päivittäiseen liikuntaan tulee sisältyä useita vähintään 10 

minuuttia kestäviä reippaan liikunnan jaksoja 

• Iloa ja elämyksiä liikunnasta 

• Monipuolista ja ikätasolle sopivaa 

• Vähintään 3 krt/vko lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden 

terveyttä edistävää liikuntaa 

• Pitkiä istumisjaksoja on vältettävä 

– Ruutuaikaa korkeintaan 2 h/vrk 

• Progressiivisuus 

• Terveellisiä aterioita 5 krt/vrk 

• Unta 8-10 h/vrk 



Nuorten liikuntaharrastukset 

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009—2010 

3—18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät:  

 
  jalkapallo   217 000 

 pyöräily   180 000 
  uinti    166 000 
  juoksulenkkeily  149 000 
  hiihto    147 000 

  salibandy  144 000 
  luistelu  115 000 
  kävelylenkkeily 114 000 
  jääkiekko  101 000 
  voimistelu   83 000  (OKM 2011) 



Nuorten liikuntaharrastukset 
Muutoksia eri lajien harrastajamäärissä vuosista 2005-2006 

 
Suosio lisääntynyt 
 juoksulenkkeily   + 16 000  
 kuntosaliharjoittelu  + 13 000 
 salibandy   + 13 000  
 ratsastus   + 10 000  
 laskettelu   + 5 000 
 taitoluistelu   + 5 000 

Suosio vähentynyt  
 hiihto   - 43 000  
 pyöräily   - 22 000  
 yleisurheilu   - 18 000  
 uinti    - 16 000  
 jalkapallo   - 13 000  
 voimistelu   - 11 000 
 pesäpallo   - 9 000   (OKM 2011) 



Miten ja missä 

 
Urheiluseurassa   424 000 

Koulun urheilukerhossa  125 000 

Omatoimisesti yksin   364 000 

Omatoimisesti / kaverit  468 000 

Jossain muualla   181 000 

 
       (OKM 2011) 

 



WHO-Koululaistutkimuksen kyselyn mukaan vähintään 
tunnin jokaisena viikonpäivänä kohtuullista tai 
rasittavaa liikuntaa harrastaa suomalaisista 11-
vuotiaista tytöistä 37% ja pojista 48%. Kansainvälisessä 
vertailussa nämä lukemat ovat kärkikolmikossa.  

 

Sen sijaan jo 13-vuotiaiden liikuntaharrastuneisuus on 
kansainvälisessä vertailussa keskitasoa, ja 15-
vuotiaiden liikunnan määrä sijoittuu jo vähiten 
liikkuvaan kolmannekseen. 

  
     (Tynjälä, Kämppi, Välimaa, Vuori, Villberg & Kannas 2009) 





LOPETTAMISEN PORTAAT (Lämsä 2011) 



 



KOLMEVUOTIAIDEN PÄIVÄKOTILASTEN MITATTU FYYSINEN AKTIIVISUUS 
ANNE SOINI, TARJA KETTUNEN, ANETTE MEHTÄLÄ, ARJA SÄÄKSLAHTI, TUIJA TAMMELIN  

Liikunta & Tiede 49 (1), 52–58. 

Tutkimustulokset osoittivat että lapset käyttivät 
päivittäin keskimäärin 10,6 tuntia (636 min, 
keskihajonta 104) erittäin kevyeen toimintaan, 
67 minuuttia (kh 13) kevyeen liikkumiseen ja 
keskimäärin 58 minuuttia (kh 16) vähintään 
keskiraskaaseen liikkumiseen.  

Yksikään tutkimukseen osallistuvista lapsista ei 
täyttänyt Varhaiskasvatuksen liikunnan 
suositusten (2005) määrällistä tavoitetta liikkua 
reippaasti kaksi tuntia päivittäin. Sukupuolten, 
eikä arki- ja viikonlopun päivien välillä ollut 
merkitseviä eroja.  



Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 

2010 
• Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla on viime vuosikymmenten aikana 

lisääntynyt, mutta fyysinen aktiivisuus työssä ja arjessa on vähentynyt. 

• 2000-luvulla työikäisten viikoittaiset liikuntakerrat ovat hieman lisääntyneet ja 

liikunnan luonne tullut intensiivisemmäksi. 

• Eniten suosiotaan ovat viime vuosina lisänneet juoksulenkkeily ja 

kuntosaliharjoittelu. 

• Entistä suurempi osa työmatkoista kuljetaan henkilöautolla. Etenkin naisten 

työmatkaliikunta on vähentynyt. 

• Runsas kymmenesosa 15−64-vuotiaista täyttää terveysliikunnan suosituksen 

kokonaisuudessaan. 

• Parhaiten suositukseen yltävät nuoret miehet, heikoimmin eläkeikää lähestyvät. 

• Noin puolet työikäisistä liikkuu kestävyyskunnon kannalta riittävästi. Vähemmän 

kuin viidennes harjoittaa lihaskuntoaan tarpeeksi. 

• 25−64-vuotiaat istuvat keskimäärin yli seitsemän tuntia päivässä, mikä on 

uusimpien tutkimusten mukaan terveydelle haitallista. Eniten istuvat nuoret 

miehet. 

• Nuorten miesten kestävyys- ja lihaskunto ovat merkittävästi heikentyneet 

viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Heikentyminen on tasoittunut ja 

osin pysähtynytkin viime vuosina, joskin edelleen huonokuntoisten osuus on 

kasvanut. (OKM 2011) 



Ihminen on luotu liikkumaan! 



Ihminen on luotu liikkumaan! 



Ihminen on luotu liikkumaan! 







Liikkumisen motivaatio 

85 KG 

Miksi ihminen liikkuu? 

Miten saada ihminen liikkeelle? 

TYÖNTÖVOIMAT VETOVOIMAT 

Työntövoimat = HYÖDYT 

MITTAVIA 

Vetovoimat = HUVIT 

MITTAAMATTOMIA 



HYÖTY 

terveys 

kunto 

oppiminen 

osaaminen 

talous 

saalis 

sosiaalinen arvostus 

ulkonäkö 

… 

Motiivit 

HUVI 

hauskuus 

irti arjesta 

oppiminen 

osaaminen 

menestyminen 

itsearvostus 

sosiaalisuus 

kilpailu 

leikki 

vauhti 

jännitys 

mielikuvitus 

luovuus 

kauneus 

… 




