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LIIKUNTA JA UNITERVEYS

perusasiat liikunnasta



Kysymyksiä?

Millainen liikkuja 
sinä olet?

Millainen liikunta innostaa 
/ kiinnostaa sinua?

Hyötyliikunta, 
Terveysliikunta, 
Kuntoliikunta, 
Kilpaurheilu

Liikutko mieluummin
sisällä, ulkona, yhdessä, 
yksin, kunnon hiki, kevyesti 
liikkuen musiikin kanssa 
jne.



Terminologiaviidakkoa

LIIKUNTA

FYYSINEN AKTIIVISUUS

TERVEYSLIIKUNTA

TERVEYSKUNTO

Kuva Pixabay



Liikunta vaikuttaa meihin laaja-alaisesti

Fyysiset Psyykkiset

Tiedolliset Sosiaaliset

Liikunnan
vaikutukset



Liikunta vaikuttaa meihin laaja-alaisesti 
- jatkuu

Fyysiset vaikutukset; ns. terveyskunnon osa-alue
*hengitys- ja verenkiertoelimistö =
*lihasvoima =
*liikkuvuus =
*luusto =
*motorinen kunto =
*painonhallinta =



Liikunta vaikuttaa meihin laaja-alaisesti
- jatkuu

- Psyykkiset 

->liikunta auttaa tutkitusti luovuuteemme, sillä 
liikunnan aikana verenkierto tehostuu -> lisää 
luovuutta ja nopeuttaa ajattelua

-> mieli rentoutuu

-> hormonaaliset muutokset (endorfiini) & dopamiini, 
noradrenaliini ja serotoniini ovat kaikki tärkeitä 
välittäjäaineita myös yleisen hyvinvointimme kannalta



Liikunta vaikuttaa meihin laaja-alaisesti
- jatkuu

- Sosiaaliset: kanssa käyminen toisten kanssa 
liikunnan aikana & yhdessä tekeminen               
-> paremmat vuorovaikutustaidot, 
sosiaaliset kontaktit ja kanssakäymiset



Liikunta vaikuttaa meihin laaja-alaisesti
- jatkuu

- Tiedolliset: tässä tarkoitetaan kahta tasoa-> 
- 1) saa lisätietoa siitä miten liikunta vaikuttaa

kokonaisuutenaan -> tiedostaa
- 2) muistitoiminnot / oppiminen & aivojen

hyvinvointi -> rakenteelliset muutokset, 
toiminnalliset muutokset ja ns. muut
muutokset) (osa näistä on lasten liikuntatutkimuksissa
esille noussut) (mm. Donnelly et al (2016) , Ludygan et al (2016) 



TERVEYSLIIKUNTA TERVEYSKUNTO

Tuottaa tulosta hyvällä hyötysuhteella ja 
vähäisin vaaroin – tärkeintä on tulos, ei
toteuttamistapa

Kaikki fyysisen kunnon osa – alueet, jotka ovat 
yhteydessä terveyteen tai toimintakykyyn ja 
joihin fyysinen aktiivisuus vaikuttaa 
positiivisesti ja aktiivisuuden puute 
negatiivisesti

Terveysliikunnan tunnuspiirteitä ovat
säännöllisyys, kohtuukuormitus ja jatkuvuus

Tila, jota luonnehtivat kyky suorittaa 
päivittäiset toiminnat tehokkaasti ja 
ominaisuudet sekä kapasiteetti, jotka ovat 
yhteydessä liikunnan puutteen aiheuttamien 
sairauksien ja tilojen ennenaikaisen 
kehittymisen vähäiseen vaaraan

Liikuntaa, joka on kaikille suositeltavaa ja 
mahdollista

Pitää sisällään terveyskunnon osa – alueet

-> kts. seuraava dia 

Edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
terveyttä sekä kongnitiivista terveyttä

Tavoitteena on terveyskunnon tasapainoinen
kehitys



Terveyskunnon osa-alueet

1. Aerobinen kunto 

(kestävyyskunto)

• maksimaalinen aerobinen teho 

yhteydessä sydän – ja 

verenkiertoelimistön terveyteen

2. Tuki – ja liikuntaelimistön 

kunto (lihasvoima, lihaskestävyys

ja liikkuvuus)

• erityisen tärkeää ikääntymisen 

myötä jokapäiväisestä elämästä 

selviämisessä

• joitakin yhteyksiä selän ja niska –

hartiaseudun terveyteen

3. Kehonkoostumus (antropometria 

– lihavuus ja sen ilmenemismuodot)

• painoindeksi, rasvaprosentti: 

rasvaosuus ja rasvan jakautuminen –

vaarallisinta vyötärölle ja vatsan

sisäosiin kerääntyneenä

4. Motorinen kunto (lihas – ja 

hermojärjestelmän koordinaatio ja 

yhteistoiminta, liikehallinta)

• hyvä tasapaino estää kaatumisia

• käden liikenopeus ja näppäryys

vaikuttaa jokapäiväiseen 

toimintavalmiuteen



Keskiössä liikunnan vaikutuksia
pohdittaessa

Liikkumisen kesto

Liikkumisen kuormittavuus
varsinkin terveysvaikutuksia
pohdittaessa viime vuosina yhä
enemmän kiinnitetty
liikkumisen kuormitukseen
huomiota



Terveysliikunta sairauksien ennaltaehkäisyssä

- "Säännöllisen liikunnan tulee olla mukana 
pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja 
kuntoutuksessa, tarvittaessa yhdistettynä muihin 
elämäntapamuutoksiin ja hoitoihin. 

- Runsas istuminen sekä liikkumattomuus ovat 
haitallisia terveydelle. Oikein toteutetulla liikunnalla 
on vain vähän terveyshaittoja verrattuna sen tuomiin 
hyötyihin." 

- (Liikunta on lääkettä - Käypä Hoito. 2016)
- HUOM! Vaikutukset yksilöllisiä!



Tämän ja seuraavan dian kuvat
ovat UKK Instittuin sivuilta
https://www.ukkinstituutti.fi/ti
etoa_terveysliikunnasta/liikunn
an_vaikutukset
-tarkempi kuva tuolla! 

https://www.ukkinstituutti.fi/filebank/3226-Liike-vaikuttaa-heti-kuva.jpg
https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunnan_vaikutukset




Vinkkilista

Vaikka jokaisella askeleella on merkitystä ja jopa 5 minuutin kävely 
edesauttaa positiivisia vaikutuksia, on alle listattu toimintaresepti 
parhaiden tulosten saamiseksi
•Liiku vähintään 3 kertaa viikossa, vähintään 30-45 minuuttia kerrallaan 
(vertaa terveysliikuntasuositus)
•Hengästy ja anna hien tulla ->älä kuitenkaan vedä itseäsi ihan täysin 
piippuun
•Mikä vain kuntoliikunta toimii: juokse, pyöräile, ui tai pelaa tennistä. -
>pääasia että rasitustaso on sama, myös kävelystä on hyötyä, mutta 
intensiivisempi liikunta on parempi
•Tee liikunnasta tapa
Pitkäaikaisempia hyötyjä saavutetaan aikaisintaan noin 6 viikon jälkeen



Mikä sinua?

- Mikä sinua motivoi
liikkumaan eniten –
fyysiset, psyykkiset, 
sosiaaliset vai tiedolliset
tavoitteet?

- Vai terveys vai hyvä
kunto vai mikä? 
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Liikunta ja uniterveys
-miten ja miksi liikunta
parantaa uniterveyttä



Liikunta ja hyvä uni

- Peruskuntoon nähden kohtuullisesti rasittava
ja säännöllinen liikunta edistää unta

- Miksi hyvä: liikkumista seuraa fysiologinen ns. 
vastareaktio = liikunnan aikana kohonnut
kehon lämpötila laskee normaalitasoa
alemmaksi -> tämä helpottaa nukahtamista



Liikunta ja hyvä uni / hormonaaliset
vaikutukset - jatkuu

- Lämpövaikutus ->hengitys– ja verenkierto el. 
aktivoituu -> rentouttaa (vrt. saunaan)

- Liikunta lisää adenosiinin tuotantoa
elimistössä

- Miksi hyvä: adenosiini vaikuttaa vireystilaan, 
lisää unipainetta, vaikutus on siis unta tuottava



Liikunta ja hyvä uni / hormonaaliset
vaikutukset - jatkuu

- Liikunta auttaa stressin hallinnassa ja 
rentoutumisessa ja niiden kautta edistää
hyvää unta

- Miksi hyvä: hormonaaliset muutokset -> 
liikunta lisää endorfiinin, serotoniinin & 
dopaniinin eritystä aivoissa -> parantavat
mielialaa & kykyä hallita omia tunteita



Liikunta ja hyvä uni / hormonaaliset
vaikutukset - jatkuu

- Liikunta lisää mielihyvähormoonia ->

- Endorfiineja vapautuu pitkäkestoisen liikunnan, 
mielimusiikin kuuntelun, nauramisen  yhteydessä

- Miksi hyvä: ”Yhteistyö” Elimistö tuottaa 
endorfiineja etenkin unen aikana ja suurin osa 
elimistön endorfiinituotannosta tapahtuukin kello 
kahden ja neljän välisenä aikana-> yhteys 
rentoutumiseen



Liikunta ja hyvä ja uni /hormonaaliset
vaikutukset -jatkuu

- Pitkäkestoiseen liikuntaan liitetään käsite 
”endorfiinihumala”, joka tarkoittaa liikunnan 
yhteydessä kohoavien endorfiinitasojen 
aiheuttamaa hyvänolontunnetta

- Käsite liitetään etenkin juoksuun ja se 
tunnetaan englannin kielessä nimellä 
”runner’s high”

- Miksi hyvä: yhteys rentoutumiseen



Liikunta ja hyvä uni / hormonaaliset
vaikutukset - jatkuu

- Mitä parempi fyysinen kuntosi on, sitä 
paremmin kehosi käsittelee stressiä

- Miksi hyvä: Vaikutus perustuu siihen, että 
sykettä nostava liikunta kohottaa kehon 
stressihormonin kortisolin pitoisuutta veressä, 
joka puolestaan laskee suorituksen jälkeen 
alhaisemmalle tasolle kuin mitä se aiemmin oli 
-> parempi unen laatu



Liikunta ja hormonaaliset muutokset - jatkuu

- Erityisesti sykettä nostava liikunta 
vapauttaa aivoihin dopamiinia sekä 
noradrenaliinia, joka myös parantaa vireyttä 
ja keskittymiskykyä

- Miksi hyvä: -> Parantaa keskittymiskykyä 
lyhytaikaisesti parin tunnin ajan -> 
rauhoittuminen uneen



Liikunta ja ei niin hyvä uni

- Raskas liikunta kannattaa lopettaa vähintää
muutamia tunteja ennen nukkumaanmenoa, 
että elimistö ehtii palautua ja rentoutua ennen
nukkamaanmenoa

- Liika ja pakonomainen liikunta lisää stressiä -> 
heikentää unta

- Miksi: sympaattinen hermosto “jää pääälle” -> 
kts. Stressi ja uni - esitys



Liikkumattomuus ja 
ei niin hyvä uni

- Fyysinen inaktiivisuus vastakkaiset kuin
fyysisen aktiivisuuden -> heikentää unta!

- Tutustu teemaan osoitteessa:

- UKK Instituutti

- https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_tervey
sliikunnasta/liikkumattomuus

https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumattomuus
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Millainen liikunta
edistää uniterveyttä



Millainen liikunta edistää
uniterveyttä

- Vielä ei tiedetä vaikuttavatko tietyt liikuntalajit  suotuisimmin uneen
- Unen kohentamiseen pätevät yleiset terveysliikunnan suositukset 18–65-

vuotiaille:
- ◾kestävyystyyppistä kohtuullisesti kuormittavaa liikuntaa (kuten reipasta 

kävelyä) vähintään 2 tuntia 30 minuuttia viikossa
- TAI
- ◾kuormittavampaa kestävyysliikuntaa (kuten hölkkää) 1 tunti 15 

minuuttia viikossa
- LISÄKSI
- ◾lihaskuntoharjoittelua vähintään kahdesti viikossa -> kts. 

Liikuntapiirakka (seuraava dia, kuva on UKK Instituutin sivulta)





Millainen liikunta edistää…-
jatkuu

- Kohtuullisesti kuormittava liikunta saattaa vähentää 
unihäiriöistä aiheutuvia oireita muutamassa kuukaudessa, mm. 
päiväaikainen väsymys ja nuutuneisuus vähenevät

- Liikunta on kohtuullisesti kuormittavaa silloin, kun se aiheuttaa 
jonkun verran hengästymistä ja hikoilua – esimerkiksi reipas 
kävely

- Etsi / kokeile eri lajeja -> valinnan mahdollisuuksia on paljon, 
mutta pääasia on, että harrastaa itselle mieleistä liikuntaa.

- Muista, että liikkua myös ulkona raittiissa ilmassa 
- Monet kokevat, että varsinkin lenkkeily ja iltakävely helpottavat 

nukahtamista ja parantavat unen laatua



Millainen liikunta edistää …-
jatkuu

- Liikunnan oikea ajoitus ennen nukkumaan menoa on tärkeä

- Raskasta liikuntaa kannattaa välttää pari tuntia ennen 
nukkumaanmenoa, näin elimistö ehtii palautua ja vältetään elimistön 
käynti  ylikierroksilla nukkumaan mennessä

- Venyttely ja rauhallinen kävely sopivat myös myöhäisempään 
ajankohtaan 

- Parhaiten liikunta vaikuttaa uneen silloin: 

- ◾kun se kestää yli tunnin

- ◾kun liikuntaa harrastetaan vähintään kolme – neljä tuntia ennen 
nukkumaan menoa, jolloin palautumiseen jää riittävästi aikaa 



Sinun kokemukset?

- Miten liikunta vaikuttaa
uneesi?

- Liikutko niin, että unesi
paranee?

- Tunne itsesi – tiedosta
millainen liikunta edistää
sinun unta!



Kotitehtävä 4: 
Liikunta ja hyvä uni (v.41)

- Pohdi omaa liikuntaasi suhteessa uniterveyteesi 
(liikutko terveysliikuntasuositusten mukaan, 
liikutko monipuolisesti jne.)

- Piirrä viiva

- 0________________________________10

- Minkä numeron (0-10) annat tämän hetkiselle 
liikkumisellesi?

- Mihin numeroon haluaisit pyrkiä tai olisit itse 
tyytyväinen? 



Kotitehtävä 4: 
Liikunta ja hyvä uni (v.41)

- Jos pyrit tämän hetkistä parempaan numeroon, 
jotain tulee muuttaa. 

- Mitä liikuntaan liittyviä tekijöitä alat tehdä toisin 
arjessasi? 

- Ole realistinen, valitse omasta mielestäsi oman 
terveytesi ja erityisesti oman uniterveytesi 
näkökulmasta tärkeimmät, 
toteuttamiskelpoisimmat asiat. 

- Tee päätös tehdä kirjaamasi asiat. 
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