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Fyysinen toimintakyky

Psyykkinen 

toimintakyky

Sosiaalinen 

toimintakyky

Ihmisen toimintakyky kuvaa hänen kykyään suoriutua eri 
tehtävistä tietyssä ympäristössä (Koskinen, 2004)



Fyysistä aktiivisuutta on kaikki sellainen 
lihastoiminta, joka lisää energiankulutusta 
lepotasoon nähden; omaehtoinen liikkuminen, 
kotiaskareet tai järjestetty liikunta (Malina ym. 
2004).

Fyysinen aktiivisuus? Liikunta? 
Arkiliikunta? Urheilu?



Lähde: UKK-instituutti





Iäkkäillä ihmisillä istuminen nopeuttaa 
lihaskadon kehittymistä ja lihasten 
toimintojen heikkenemistä.

Istumisajan vähentäminen ja seisoen 
tehtävien toimintojen lisääminen ehkäisee 
lihomista ja auttaa laihdutusta 
tehokkaammin kuin liikuntaharjoittelu.

Istuminen vaaratekijänä

Lähde: UKK-instituutti
Kuva: Helsingin Sanomat









Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014



Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014



Lähde: Kansallinen liikuntatutkimus 2010



Muistilista yli 60-vuotiaille 

Lähde: Rantanen 2014

 vältä istumista
 tee joka päivä jotain liikunnallista
 liiku pari kymmenen minuutin 

jaksoa päivittäin, viikossa siitä 
kertyy noin 2,5 tuntia liikuntaa 

 etsi kotikunnastasi sopiva 
liikuntaryhmä



Liikuntamotivaatio 

movere (lat.) = liikuttaa
motiivi = halut, tarpeet, vietit

Motivaatio on motiivien aikaansaama tila, 
jossa myös tunteilla on keskeinen osuus.  

Lähde: Niermeyer & Seyffert, 2004 



Motivaatio monen tekijän summa 
• Vaikuttimen voimakkuus

halu saavuttaa tietty päämäärä, usko omiin 
kykyihin, uskomukset, odotukset, sitoutuminen

• Aikaperspektiivi
merkitykselliset tavoitteet, mennyt, nykyinen ja 
tuleva

• Tunteet
onnistumisen kokemukset, ilo, hauskuus, 
vaikutusmahdollisuudet 

Lähde: Niermeyer & Seyffert, 2004 



• Oppiminen ja nautinto

• Arvot, normit

• Tavoitteet, arvostukset, 
odotukset

• Itsearvostuksen säilyttäminen

• Rangaistukset ja palkkiot

Lähde: Deci & Ryan, 1985; 2000 

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio  



Lähde: Deci & Ryan, 1985; 2000 

Psykologiset perustarpeet  



Ohjaajan merkitys motivaatiolle  

• Ohjaajan omat päämäärät, arvostukset ja 
suhtautuminen suoriutumiseen ja 
oppimiseen

• Ohjaajan ennakointi yksilöä kohtaan ohjaa 
hänen toimintaansa

• → Myönteinen ennakointi  →
Runsaampi positiivinen palaute, 
rohkaisu ja kannustus 

Lähde: Deci & Ryan, 2000 



Ikäihmisten liikuntamotiiveja ja esteitä  

+ Terveydentilan ja toimintakyvyn parantuminen

+ Sosiaaliset suhteet, mielialan kohentuminen

+ Kannustava ja innostava ohjaus

- Terveys, pelot, ajan tai kiinnostuksen puute

- Vuodenaikojen vaihtelu, katujen hoito, rakennettu ympäristö

- Liikenne- ja ympäristöratkaisut

- Sosiaaliset esteet, ”ikäsorto”

Henkilöillä (75-81 v.), jotka pelkäsivät ulkona liikkumista, oli yli kolminkertainen 
riski menettää liikkumiskykynsä, vaikka he alkutilanteessa pystyivät liikkumaan 
itsenäisesti ulkona pitkiäkin matkoja (Rantakokko, 2011). 

Lähteet: Hirvensalo et al., 2008; 
Rantakokko 2011 



Yksilöllinen tavoitteen asettelu 

• Menneisyyteen suuntautunut: nykyisyyttä 
mitataan menneisyyden mittapuulla, ei 
tavoitteita 

• Nykyiseen suuntautunut: ei malta odottaa 
pitkiä aikoja, nopeasti saavutettavat 
tavoitteet

• Tulevaisuuteen suuntautunut: vaivannäkö, 
pitkän aikavälin tavoitteet

Lähde: Niermeyer & Seyffert, 2004 



Lähde: Anderson, 2013



• luonnollinen osa muutosta (kannustus, tuki, tieto)
• yritä oppia jotain uutta (tieto)
• tunnista syyt (esteet, pelot) 
• keksi uusia ratkaisuja (eri tasoiset harjoitteet, 

valinnanmahdollisuudet)
• lisää korvaavia myönteisiä toimintoja (vahvuuksien 

hyödyntäminen)
• etsi tukea (osallisuus, ryhmä)
• luovu epätodellisista haaveista (tieto)
• usko itseen kaiken a ja o! (kannustus, tuki)

Harha-askeleet ovat osa oppimista!

Lähde: Anderson, 2013 



• Esteiden poistaminen tai minimointi
• Liikunnan sisältöjä kehitetään viihtymistä 

edistäviksi 
→kaikille tarjotaan kyvykkyyden 

kokemuksia ja toiminta on sellaista, 
johon voi itse vaikuttaa 

• Myönteinen kannustus ja palaute

3 pointtia



© Arto Gråstén 

Motivaatio on sitä, että unelmien 
päälle vedetään työhaalarit.  

-Parkes Robinson-


