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Suomen ikärakenne on muutoksessa ja ikääntyneiden määrän kasvaessa Suomessa, on 
tärkeää kehittää toimintamalleja, jotka tukevat ikääntyneiden hyvää ja itsenäistä elämää. 
On pyrittävä kehittämään kustannustehokkaita palveluita ennaltaehkäisevään terveyden-
huoltoon. Toimivilla palveluilla voidaan vaikuttaa yksilön terveyteen ja toimintakykyyn sekä 
elämän laatuun. Liikuntapalveluilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan ikääntyneiden toimintaky-
kyyn myönteisesti ja siten ennaltaehkäistä terveydenhoitokustannuksia. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite on luoda harjoitusohjelma ikääntyneille Short 
Physical Performance Battery -testin (SPPB -testi) pohjalta Suomen Urheiluopiston  
Kannatusosakeyhtiön käyttöön. Opinnäytetyö on osa Uudet toimintamallit  
ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa –hanketta. Opinnäytetyö on produktityö. Opin- 
näytetyö koostuu teoreettisesta viitekehyksestä, joka keskittyy ikääntymisen fysiologisiin 
muutoksiin, harjoitusohjelman luomiseen ja palvelun tuotteistamiseen. Viitekehyksen jäl- 
keen opinnäytetyö havainnollistaa työn eri vaiheet. Lopuksi työssä pohditaan työn onnistu- 
neisuutta ja mahdollisia jatkokehitysideoita. 
 
Opinnäytetyö teoriatausta kerättiin kesän ja syksyn 2018 aikana lähdemateriaalista ja osal- 
listumalla Voimaa Vanhuuteen koulutukseen. SPPB -testiin ja teoriaan tutustumisen jäl- 
keen harjoitusohjelman liikkeet valittiin. SPPB -testi on lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö,  
joka koostuu kolmesta osa-alueesta, tasapaino-, kävelynopeus- ja tuoliltanousutesteistä.  
Testien avulla saadaan tietoa yksilön tasapainonhallinnasta seisten ja kävellen sekä tietoa  
alaraajojen lihasvoimasta. Liikkeiden valinnan jälkeen liikkeet videoitiin ja ohjeistettiin.  
 
Tuloksena opinnäytetyöstä Vierumäen Kannatusosakeyhtiö sai SPPB -testiin pohjautuvan 
toimintakykyä tukevan harjoitusohjelman, joka sisältää kolme eri tasoa, jotta ohjelma vas-
taisi mahdollisimman monen ikääntyneen tarpeita. Ensimmäinen taso on suunnattu henki-
löille, joilta kotoa poistuminen tuottaa hankaluuksia. Toinen taso on suunniteltu henkilöille, 
jotka pystyvät liikkumaan lähialueella. Kolmas taso on suunnattu henkilöille, jotka pystyvät 
liikkumaan laajalla alueella. Harjoitusohjelmat on suunniteltu lineaarisesti eli henkilö joka 
aloittaa harjoitusohjelmasta yksi, voi edetä aina harjoitusohjelma kolmeen saakka, toimin-
takyvyn ja fyysisen kunnon parantuessa. Harjoitusohjelma löytyy kirjallisena ja jokainen oh-
jelman liike löytyy videoituna ja ohjeistettuna. 
 
Opinnäytetyön avulla Vierumäen Kannatusosakeyhtiö saa käyttöönsä uutta tietoa ikäänty-
neiden liikuttamisesta. Opinnäytetyn pohjalta Vierumäki voi kehittää uusia ikääntyneille 
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1 Johdanto 

 

Suomen ikärakenne on muuttumassa, iäkkäiden osuus väestöstä kasvaa samalla kun työ-

ikäisten keski-ikä nousee. Väestön vanhetessa myös yhä useamman toimintakyky on ra-

joittunut. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni pystyisi elämään toimintakykyisenä, 

itsenäisenä ja aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä kauan. Terveysliikunnalla onkin merkit-

tävä rooli ennaltaehkäisevässä, terveyttä edistävässä ja kuntouttavassa toiminnassa toi-

mintakyvyn ja terveyden ylläpidon edistämiseksi. Tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä on yllä-

pitää ja kohentaa iäkkään väestön toimintakykyä. Vuonna 2013 säädettiin laki iäkkään vä-

estön toimintakyvyn tukemisesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista. Lain lisäksi sosiaali- ja 

terveysministeriön laatusuositus pyrkii tukemaan iäkkäiden asemaa. Lain nimi on: Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista 28.12.2012/980. Kunnat ja sosiaali- ja terveysalueet ovat merkittävässä asemassa, 

sillä he toteuttavat näitä toimenpiteitä. (Miettinen 2008, 15; Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013, 27; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 14.)  

 

Toimintakyky on ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen edellytys selviytyä, hänelle 

asetetuista vaatimuksista elinympäristöstä. Toimintakyky on monitasoinen ja -ulotteinen 

käsite ja se voidaan jakaa monin eri tavoin. Eri tasot ja ulottuvuudet yhdistävät toisiinsa 

yksilön terveyden ja henkilökohtaiset ominaisuudet, ympäristön edellytykset ja vaatimuk-

set. Väestöntutkimusryhmä jakaa toimintakyvyn seitsemään osa-alueeseen: liikkumisky-

kyyn, aistitoimintoihin, kognitiiviseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, työky-

kyyn ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen. Väestön ikääntyessä entistä enempi 

kansalainen kärsii toimintakyvyn rajoitteista. Ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen 

näkökulmasta on tärkeää tunnistaa ne ryhmät ja henkilöt, joiden toimintakyky on keski-

määräistä huonompi tai antaa viitteitä tästä suunnasta. Mikäli kasvavan ikääntyvän väes-

tön toimintakykyä tuetaan ja parannetaan, on tulevaisuudessa helpompi turvata heidän 

tarvitsemansa palvelut. Toimintakyky vaikuttaa yksilön elämän laatuun. Elämänlaatu on 

subjektiivinen kokemus, yhtenäistä siinä on tyytyväisyyden ja onnellisuuden tunnetta. Elä-

män laatuun vaikuttavat arkielämä, terveys, henkilön läheiset, tulevaisuus, menetykset, 

elämään tyytyväisyys, hyödyllisyyden tunne ja ikääntymisen hyväksyminen. Ikääntyvien ja 

ikääntyneiden elämänlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät ovat entistä tärkeämmässä ase-

massa palvelujen suunnittelussa juuri ikääntyneiden määrän kasvun takia. (Kattainen 

2012, 191-193; Koskinen, Sainio, Stenholm & Vaara 2011; Terveyden ja hyvinvoinninlai-

tos 2018.) 
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Terveyden edistäminen on toimintaa, joka pyrkii parantamaan ja tarjoamaan kansalaisille 

mahdollisuuksia parantaa omaa terveyttä. Terveyden edistäminen on aikasidonnaista ja 

yksilön terveyteen liittyvät valinnat ovat sidoksissa yhteiskunnan osoittamiin mahdollisuuk-

siin ja arvostuksiin. Terveyden edistämisen lähtökohtana toimii se, että ihminen on oman 

elämänsä aktiivisesti toimiva tekijä. Terveyden edistäminen voidaan jakaa yksilön, yhtei-

sön, yhteiskunnan ja globaalin tason toimintaan. Suomessa terveyden edistäminen on osa 

kansanterveystyötä. Terveyden edistämistä säätelevät terveydenhuoltolaki, laki ehkäise-

vän päihdetyön järjestämisestä, tupakkalaki, alkoholilaki, sosiaalilaki ja työturvallisuuslaki. 

Terveyden edistämiseen vaikuttaa myös kuntalaki, joka velvoittaa kunnan pyrkimään edis-

tämään kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Erityisesti ympäristöterveyden-

huollon lain tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä. Lisäksi erilaiset kansain-

väliset sopimukset ja Euroopan Unionin lainsäädäntö vaikuttavat terveyden edistämisen 

kehittämiseen ja toteuttamiseen. (Pietilä 2012, 10-12; Miettinen 2008, 19; Sosiaali- ja ter-

veysministeriö; World Health Organization 2019.)  

 

Suomen terveys- ja hyvinvointiministeriön toimintaa ohjaava visio on eheä yhteiskunta ja 

kestävä hyvinvointi.  Vision toteuttamiseksi ministeriö on valinnut viisi strategista tavoi-

tetta. Terveyden- ja hyvinvoinnin visio perustuu tulevaisuuden maailmanlaajuisiin mega-

trendeihin. Näitä megatrendejä ovat esimerkiksi muuttuva väestörakenne eli ikääntynei-

den lisääntyminen ja työn murros ja teknologian lisääntyminen. Lisäksi terveyden edistä-

misen pääkohdiksi on valittu elintavat ja elinympäristö, liikunta ja terveellinen ruoka, tapa-

turmat, tartuntatautien torjunta, terveyserojen kaventaminen ja seksuaaliterveyden edistä-

minen.  Terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikunnan kehittämiseksi on valittu neljä lin-

jausta. Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa, liikunnan lisääminen elämänku-

lussa, liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 

sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja liikunnan aseman vahvistaminen suo-

malaisessa yhteiskunnassa.  Hankkeilla pyritään vaikuttamaan ja tukemaan strategioita ja 

saada visio toteutettua. Tämä opinnäytetyö toteutetaan osana Euroopan aluekehitysra-

haston (EAKR) rahoittamaa Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa 

-hanketta. Hankkeen tavoite on luoda sellainen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toi-

mintamalli, joka on uusi ja elinvoimaa tuottava ja malli vastaa toimintaympäristön muu-

tosta sosiaali- ja terveysalan kentässä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän tarpeisiin. 

Tavoite on luoda digitaalisuutta hyödyntäen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä käyttäjäläh-

töisiä palvelukonsepteja alueen väestölle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 21; Ter-

veys- ja hyvinvointiministeriö 2018.)  

 

Tämä opinnäytetyö keskittyy liikunta ja terveellinen ruoka linjaukseen, sillä työn toimeksi-

anto on osa terveyden edistämisen hanketta. Opinnäytetyö keskittyy erityisesti sosiaali- ja 
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terveysministeriön tekemään linjaukseen 2: liikunnan lisääminen ja erityisesti tavoittee-

seen: “ikäihmisten suositusten mukaan liikkuvien osuus kasvaa 3-4 prosentista 10 pro-

senttiin”, koska työn toimeksiantajalla Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiöllä ja 

Vierumäki Country Clubilla on eniten osaamista liikunnan parissa toimimisesta. 

 

Opinnäytetyön tavoite on luoda harjoitusohjelma ja tukimateriaali Suomen Urheiluopiston 

Kannatusosakeyhtiön käyttöön. Toinen tavoite on luoda harjoitusohjelma, että se tukee 

SPPB -testistössä suoriutumista eli harjoitusohjelma pohjautuu SPPB -testistöön. Harjoi-

tusohjelma pyrkii vaikuttamaan yksilön toimintakykyyn ja siten elämän laatuun positiivi-

sesti. Harjoitusohjelma pyrkii tukemaan toimintakyvyn fyysistä osa-aluetta, tukemalla ja 

mahdollisesti edistämällä liikkumiskykyä, aistitoimintoja ja päivittäisistä toiminnoista suo-

riutumista. Näihin osa-alueisiin harjoitusohjelma pyrkii vaikuttamaan suoraan. Harjoitusoh-

jelman noudattaminen voi vaikuttaa myös yksilön sosiaaliseen, kognitiiviseen ja psyykki-

seen toimintakykyyn, mutta näihin osa-alueisiin harjoitusohjelma pyrkii vaikuttamaan välil-

lisesti. Opinnäytetyö painottuu fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen, 

koska työ toteutetaan osana Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa 

-hanketta ja hankkeen yksi tavoite on luoda terveyden edistämisen toimintamalli. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2013, 53, Työ- ja elinkeinoministeriö.) 
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2 Ikääntymisen aiheuttamat muutokset elimistössä 

Ikääntymiseen liittyy biologisia, fysiologisia, psykologisia ja sosiaalisia muutoksia. Lisäksi 

ikääntyminen vaikuttaa käyttäytymiseemme ja ympäristöömme. Osa muutoksista on väis-

tämättömiä ja niihin voidaan vaikuttaa vain vähän. Osaan muutoksista voidaan vaikuttaa 

enemmän. Yksilön oma aktiivisuus voi hidastaa ja ennaltaehkäistä ikääntymisen joitain 

prosesseja. (National institute of aging a.) 

 

Ikääntymisen taustalla ovat solujen mitokondrioissa tapahtuvat muutokset. Solujen solu-

hengitys heikkenee ja sen seurauksena elinjärjestelmien toiminta- ja suorituskyky huono-

nee. Solujen vanheneminen aiheuttaa fysiologisen toiminnan heikkenemistä. Solujen toi-

minta vaikeutuu ja osa soluista myös tuhoutuu. Osa jäljelle jäävistä soluista suurenee, 

sillä elinten ja kudosten tilavuus ei aina pienene samassa suhteessa ja surkastuneiden 

solujen tilalle asettuu sidekudossoluja, jotka ovat rasvan täyttämiä. Vanhetessamme eli-

mistö kuivuu ja kuihtuu, mutta myös rasvoittuu. (Aalto 2009, 13.) 

 

Ikääntyessä myös lihassoluissa tapahtuu muutoksia. Yksittäiset lihassolut muodostavat 

lihassolukimppuja, jotka muodostavat luurankolihaksia. Luurankolihaksissa on kolmenlai-

sia soluja: hitaita lihassoluja, jotka ovat kestävyystyyppisiä soluja ja joita hyödynnämme 

matalatehoisissa ja pitkäkestoisissa liikesuorituksissa ja nopeita lihassoluja, jotka pystyvät 

suureen työmäärään ja supistuvat nopeasti. Näiden lisäksi kehossamme on lihassoluja, 

jotka ovat näiden välimuotoja. Ikääntyessä tapahtuu sarkopeniaa eli lihaskatoa, jolloin li-

haksen voima, kestävyys ja teho vähenee. Sarkopenia aiheuttaa alentunutta toimintaky-

kyä, viskeraalisen rasvan määrän kasvua, osteoporoosin riskin kasvua ja vastuskyvyn 

sekä kylmän siedon heikkenemistä. Inaktiivisuuden eli lihasten vähäisen käytön seurauk-

sena lihaksen massa vähenee ja siten sen koostumus muuttuu ja kokonaisenergian kulu-

tuksemme vähenee ja kehomme rasvoittuu ja seurauksena voi olla insuliinihormonin vai-

kutuksen aleneminen. Insuliiniresistenssi on yhteydessä useisiin sairauksiin. Lihasmassan 

ja -voiman vähenemiseen vaikuttaa myös hermostossa tapahtuvat muutokset. Liikeher-

mosolujen määrä ja koko pienenevät ja johtonopeus hidastuu ja tämä vaikuttaa massan ja 

voiman vähenemiseen. (Aalto 2009, 15; Koivula & Räsänen 2006, 22-25; Käypä hoito 

2018a; Pitkänen & Paavola 6.9.2018; Sipilä 2008, 91; Saarela 2013.) 

 

2.1 Tuki- ja liikuntaelimet 

Tuki- ja liikuntaelimistön keskeinen tehtävä on muodon ja tukirangan antaminen keholle, 

sisäelinten suojaaminen, liikkumisen toteuttaminen ja asentojen säilyttäminen. Lihakset 
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ylläpitävät asentoja ja aikaansaavat liikettä, ne toimivat valkuaisaineiden varastona ja suo-

jaavat elimistöä ulkoisilta voimilta. Ikääntyessä lihasvoima alenee, koska lihassäikeet ka-

toavat, lihassolujen koko pienenee, lihasmassa ja lihaksen energia-aineenvaihdunta las-

kee. Iäkkäillä henkilöillä osa lihassoluista voi olla korvautunut rasvalla ja lihasten kunnon 

selvittäminen on syytä toteuttaa erilaisten testien avulla. Noin 50 ikävuoden jälkeen lihas-

voima alkaa vähetä noin prosentin vuodessa ja voima vähenee nopeammin alaraajojen 

lihaksistosta kuin yläraajojen. Voimantuotto vähenee ikääntyessä, koska lihassolut vähe-

nevät, niiden maksimaalinen tahdonalainen hermostollinen aktivaatio vähenee ja lihasku-

dos korvautuu sidekudoksella ja rasvalla. Lihasmuutokset johtuvat motoristen hermosolu-

jen vähenemisestä, hormonaalisesta ja ravitsemukseen liittyvistä muutoksista sekä vä-

hentyneestä fyysisestä aktiivisuudesta. Lihaksen voimantuottonopeus pienenee vanhe-

tessa, koska nopeiden lihassolujen määrän ja koko pienenevät ja koska motoristen yksi-

köiden hermot häviävät, jolloin osa lihaksen solukosta jää ilman aktivoitumiskäskyä. No-

peusvoiman heikkeneminen näkyy kävelynopeuden hidastumisessa ja askelpituuden ly-

hentämisessä. Nopealla voimantuotolla on merkitys myös tasapainon säilyttämisessä yl-

lättävissä tilanteissa. Esimerkiksi horjahtaessa, tukiaskeleen ottaminen. (Kallinen 2008, 

104-105; Sipilä 2008, 90-95; Suni & Vuori 2010, 51-54.) 

 

2.2 Hengitys- ja verenkierto elimistö 

Kestävyydellä tarkoitetaan kehon kykyä vastustaa väsymystä pitkäkestoisesti. Kestävyys-

kunnon aleneminen ikääntyessä johtuu rakenteellisista ja toiminnallisista muutoksista hen-

gitys- ja verenkiertoelimistössä ja luurankolihaksissa. Sydänlihaksessa tapahtuu saman-

laisia muutoksia kuin luurankolihasten lihassoluissa. Ikääntyessä sydänlihassolujen kato 

ja sydänlihasta supistavat proteiinit hidastuvat ja tämä johtaa sydämen supistusvoiman 

heikkenemiseen ja hidastumiseen. Sydämen syke alenee, koska sydänlihaksen ja eteis-

tahdistimen herkkyys alenee. Sydämen toimintaa säätelevien sähköimpulssit heikkenevät. 

Soluissa tapahtuva sidekudoksen kasvu jäykistää sydämen ja verisuonten seinämiä ja sy-

dämellä on suurempi pumppausvastus.  Sepelvaltimoita on kaksi ja ne huolehtivat sydän-

lihaksen hapensaannista ja ravitsemuksesta. Ne lähtevät aortan tyvestä ja sijaitsevat sy-

dämen pinnalla. Sepelvaltimotauti johtuu valtimoiden seinämien kovettumisesta ja ahtau-

tumisesta. Kuva 1 havainnollistaa kovettumaa verisuonen seinämässä.  

(Aalto 2009, 146-151; Kallinen 2008, 104-109; Kettunen 2018; Käypähoito 2014; UKK -

Instituutti 2014.) 
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Kuva 1. Kovettuma verisuonen seinämässä. (mukaillen Terveyskyläa. s.a.) 

 

Ikääntyessä yläpaine eli systolinen paine yleensä nousee, sillä valtimon seinämät ovat 

jäykemmät ja sydän joutumaan tekemään työtä kovempaa vastusta vasten. Verenpaineen 

normaali yläpaineen (systolinen) lukema on 130mmHg ja alipaineen (diastolinen) 

85mmHg. Tyydyttävän verenpainelukemat ovat 130-135mmHg/85-89mmHg ja kohonneet 

140mmHg/90mmHg. Verenpaineeseen voi itse vaikuttaa, mutta osalla on myös perinnölli-

nen taipumus sairauteen. Välttämällä tupakointia, vyötärölihavuutta, runsasta suolan käyt-

töä, lakritsituotteiden runsasta käyttöä, alkoholin runsasta käyttöä ja stressiä on verenpai-

neeseen positiivinen vaikutus. Henkilö, jolla on kohonnut verenpaine tulisi välttää äkkinäi-

siä voimanponnistuksia ja esimerkiksi valsalva -ilmiötä, sillä pinnistykset ja hengenpidä-

tykset kohottavat verenpaineen hetkellisesti hyvin korkeaksi. Beetasalpaajat, joita käyte-

tään verenpaine- ja sydänlääkkeinä alentavat sykettä rasituksessa ja levossa, mikäli sy-

kettä halutaan käyttää tehon mittaajana, on maksimisyke selvitettävä erillisessä rasitusko-

keessa, jonka pohjalta lasketaan tavoitesykealueet. Kohonnut verenpaine rasittaa valti-

moita ja sydäntä ja seurauksena voi olla valtimotauti, josta voi seurata sydäninfarkti tai ai-

vohalvaus. Kohonnut verenpaine rasittaa sydäntä ja sydänlihas paksunee ja väsyy. Seu-

rauksena voi olla sydämen vajaatoiminta. Sidekudoksen määrän lisääntyminen sydä-

messä vaikeuttaa seinämien jäykistymisen ja sydämen täyttyminen hidastuu. Sydäntä ra-

sittaa myös alaraajalaskimoiden veltostuminen ja suurten valtimoiden jäykistyminen, joi-

den seurauksena sydämen hidastuminen ja sydämen jälkikuorma kasvaa ja supistuminen 
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hidastuu. (Aalto 2009, 146-151; Kallinen 2008, 104-109; Kukkonen-Harjula 2018; Käypä-

hoito 2014; UKK -Instituutti 2014.) 

 

Hengityselimistön heikkeneminen johtuu keuhkorakkuloiden määrän vähenemisestä, 

keuhkokudoksen jäykistymisestä ja keuhkovaltimoiden vähentymisestä koska nämä muu-

tokset aiheuttavat keuhkojen vitaalikapasiteetin laskua. Uloshengityksen hengitysvastus 

kasvaa koska keuhkoputkien rustoinen tuki vähenee ja limarauhasten määrä kasvaa. Li-

sävastus hengityksellä tulee rintarangan jäykistymisestä ja rintarangan painumisesta ka-

saan ja yläselän asennon muutoksesta kumaraisemmaksi.  (Kallinen 2008, 104-109; Käy-

pähoito 2014; UKK -Instituutti 2014.)  

 

2.3 Osteoporoosi 

Luut toimivat lihasten kiinnityskohtina ja vipuvarsina liikkeissä. Luukato eli osteoporoosi 

tarkoittaa, että luun massa vähenee. Osteopeniassa luukudoksessa massa suhteessa sen 

tilavuuteen on pienentynyt ja osteopenia voi kehittyä osteoporoosiksi. Osteoporoosissa 

luukudosta on vähemmän ja luupalkit ovat ohentuneet ja luu on heikentynyt. Luu hauras-

tuu ja luumurtumia syntyy helpommin, koska luun mineraalimäärä on vähentynyt ja luun 

rakenne on muuttunut. Luumassan väheneminen on vanhenemiseen liittyvä fysiologinen 

ilmiö. Vähäinen liikunta, niukka D-vitamiinin ja kalsiumin saanti, tupakointi, runsas suolan 

käyttö, tulehdukselliset reumasairaudet, diabetes sekä tietyt lääkkeet lisäävät osteoporoo-

sin vaaraa. Liikalihavuus suojaa jossain määrin osteoporoosilta. Osteoporoosi ei itses-

sään aiheuta kipuja, mutta se aiheuttaa luumurtumia, yleisemmin selkänikamien painu-

mista. Osteoporoosia on mahdollista ehkäistä liikkumalla säännöllisesti luustoa kuormitta-

valla eli iskuttavalla tavalla, huolehtia riittävästä D-vitamiinin ja kalsiumin tarpeesta, välttä-

mällä tupakointia, välttämällä liiallista suolan ja alkoholin käyttöä ja vanhusten on hyvä 

välttää kaatumisia, esimerkiksi käyttämällä jalkineissa liukuesteitä. Kuva 2 havainnollistaa 

terveen ja hauraan luun eroa. (Kannus 2018; Käypähoito 2018a; Mustajoki 2017; Reuma-

liitto 2017; Suni & Vuori 2010, 41-42.) 
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Kuva 2. Terve ja hauras luu (mukaillen Suomen luustoliitto ry. 2018) 

 

2.4 Nivelet 

Nivelissä tapahtuva liike tapahtuu nivelrustojen välillä ja nivel on terve, kun nivelrusto on 

ehjä. Niveltä tukevat nivelsiteet ja jänteet. Nivelten on tärkeää pystyä toimimaan mahdolli-

simman suurella liikelaajuudella eri liikesuuntiin. Nivelten suuri jäykkyys tai notkeus voi 

johtaa ongelmiin liikuntaelimistön toiminnassa. Ikääntyessä nivelten liikerajoitukset ja li-

hasten jäykkyys lisääntyvät. Nivelien terveyttä pystytään suojelemaan kohtuullisella ja 

säännöllisellä liikunnalla, säilyttämällä normaalipaino ja välttämällä pitkään immobilisaa-

tioon johtavia vammoja. Päivittäinen jatkuva kohtuullinen kuormitus on välttämätöntä, sillä 

se ylläpitää rustossa vettä sitovien ja kimmoisuutta antavien proteoglykaanien pitoisuutta. 

Nivelten terveyttä edistävää liikuntaa on kaikki liikuntamuodot, joissa kuormitus säilyy koh-

tuullisena ja vakavien vammojen riski on pieni. Hyvä lihaskunto suojaa nivelrustoa ja nive-

liä virheellisiltä liikkeiltä, liikkuvuudelta ja vammoilta sekä lihakset suojaavat nivelrustoa 

iskuvoimilta. (Suni & Vuori 2010, 45-50.) 

 

Nivelrikko (artroosi) on koko nivelen sairaus ja sen perimmäistä syytä ei tiedetä. Se ai-

heuttaa muutoksia nivelrustossa, luussa, nivelkapselissa ja luustossa.  Ruston voiteluomi-

naisuudet heikkenevät, koska nivelruston soluväliaine tuhoutuu nopeammin kuin rustoa 

korjaantuu ja tämä johtaa kitkan lisääntymiseen. Nivelrikossa rustopinta rikkoutuu ja nivel-

rusto häviää nivelpinnoilta ja nivelrako kapenee. Nivelkapseli tulehtuu ja nivelnesteen 

määrä lisääntyy. Nivelrikossa ilmenevä kipu johtuu nivelkalvon, nivelkapselin rustonalai-

sen luun (subkondraalinen luu) ja luukalvon ärsytyksestä. Nivelrikkomuutokset, nivelkipu 

ja toimintakyvyn rajoittaminen etenevät hitaasti ja vaurioitunut nivelrustokudos ei uusiudu 
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ennalleen. Nivelrikon edetessä nivel jäykistyy ja lihakset nivelen ympärillä kiristyvät. Ku-

vasta 3 voi havaita eron terveen ja nivelrikkoisen nivelen välillä. (Käypä Hoito 2018b; Rii-

kola 2012; Terveyskylä b; Westerlund.) 

 

 

Kuva 3. Nivel ja nivelrikko anatomia (mukaillen Suomen nivelyhdistys ry. 2018) 

 

Säännöllinen liikunta ja nivelen sopiva kuormittaminen auttaa säilyttämään ja paranta-

maan terveen ruston ominaisuuksia. Ylipaino, niveltapaturmien välttö ja raskaiden kuor-

mien nostelun välttäminen työssä ovat vaaratekijöitä, joita on hyvä välttää. Nivelrikkoa voi-

vat nopeuttaa liikkumattomuus ja huono lihaskunto. Liian rankka liikunta voi myös edes-

auttaa syntyä. Nivelsairauksissa on yleistä, että nivelissä tuntuu kohtuullista kipua liikunta-

suorituksen aikana ja pari tuntia harjoittelun jälkeen, kuitenkaan harjoituksesta johtuva ni-

velkipu ei saa jatkua seuraavana päivänä. (Käypähoito 2018a; Riikola 2012; Westerlund.) 

 

Nivelreuma on yleisin tulehduksellinen reumasairaus ja se on autoimmuunitauti.  Sen ai-

heuttajaa ei tiedetä, mutta tupakointi on riskitekijä. Nivelreumassa tulehdussolut vahingoit-

tavat nivelkalvoa. Nivelreuma alkaa usein lievänä nivelkipuna, näkyvin oire on nivelten tur-

votus. Nivelreumassa vuorottelevat aktiivinen ja passiivinen vaihe. Tulehtuneille nivelille 

sopii kevyehköt lihaskuntoharjoitteet, kun tulehdus on rauhoittunut, sopii kestovoimahar-

joittelu ja asteittainen siirtyminen maksimivoimaharjoitteluun. Nopeusvoimaharjoittelusta 

on myös hyötyä, sillä se parantaa lihaksen elastisuutta ja reaktio- ja koordinaatiokykyä. 

Terveysliikunnan mukainen harjoittelu ei lisää taudin aktiivisuutta eikä pahenna kudos- 

tuhoja soluissa ja lisäksi harjoittelu saattaa vähentää nivelreumapotilaiden vaaraa oheis-

sairauksiin. (Käypähoito 2015; Martio 2009; Terveyskylä b; Westerlund.) 
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Selkärankareuma on pitkäaikainen niveltulehdus, joka ilmenee lähinnä selkärangan nive-

lissä. Taudin syytä ei tunneta, mutta yhtenä laukaisevana tekijänä pidetään infektiotautia, 

sekä voimakasta perinnöllistä alttiutta. Oireina ilmenee selkävaivat etenkin levossa sekä 

niveltulehdukset erityisesti alaraajoissa. Tauti etenee hyvin hitaasti. Säännöllinen liikunta 

hoitaa kipua ja estää selän jäykistymistä ja varsinkin kaikki hyvälle tuntuva liikunta on suo-

siteltavaa. On kuitenkin välttää pitkäkestoista etukumaraa ja fyysisiä kontaktilajeja. Selän 

ojentajalihasten vahvistaminen, ryhtiharjoitukset ja rintakehän hengitys laajuuden ylläpito 

ovat suositeltavaa. (Terveyskylä b; Westerlund.) 

 
2.5 Tasapaino 

Tuki- ja liikuntaelimistön tehtävänä on tuottaa tasapainon hallintaan tarvittava lihastyö ja -

voima sekä mahdollistaa laajat liikeradat. Tasapainoa tarvitaan asennon ylläpitämiseksi 

paikalla ollessa eli painopiste pidetään tukipinnan sisäpuolella, tasapainon säilyttämiseksi 

liikkuessa eli painopiste on tukipinnan ulkopuolella ja pystyssä pysymiseksi ulkoisten voi-

mien horjuttaessa eli painopiste hallitaan muuttuvissa olosuhteissa. Tasapainon hallin-

nassa tärkeää on lantiota tukevien lihasten voima. Hyvä lantion hallinta antaa kädet ja var-

talon päivittäisen toiminnan käyttöön. Ikääntyessä lihasvoima ja tasapaino kuitenkin heik-

kenevät ja nivelten liikelaajuus vähenee. Lihasvoiman aleneminen, varsinkin alentunut li-

hasvoima jaloissa ja siitä johtuvat liikkumiskyvyn alentuminen rajoittaa iäkkäiden liikku-

mista sisällä ja ulkona. Tasapainon hallintaan vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimistön lisäksi 

muut elinjärjestelmät. Saamme tietoa asennostamme eri aistien kautta. (Pitkänen & Paa-

vola, 6.9.2018; Pitkänen 2006, 34-36.) 

 

Ihmisen iho, lihakset, nivelet ja jänteet lähettävät informaatiota kehon asennoista ja liik-

keistä. Paine- ja kosketusaisti antavat tietoa esineiden muodosta ja ympäristöstä. Tunto-

aistin huonontuessa tieto kehon asennoista ja niiden muutoksista heikkenee. Esimerkiksi 

jalkapohjissamme on painetta aistivia soluja. Tuntojärjestelmä toimii parhaiten silloin kun 

henkilön ryhti on normaali, nivelet liikkuvat hyvin ja lihakset venyvät ja supistuvat. Tasa-

painoelimet sijaitsevat sisäkorvassa molemmilla puolilla päätä. Tasapainoelimessä on 

kolme kaarikäytävää: posteriorinen, horisontaalinen ja anteriorinen. Jokainen kaarikäytävä 

aistii erilaista liikettä: ylös-alas, sivuttain ja kallistuvaa liikettä. Kaarikäytävissä on tasapai-

nokiviä, hyytelömäistä nestettä ja karvasoluja. Solut lähettävät aivoille viestiä kuuloher-

mon kautta ja aivot käyttävät tätä tietoa hahmottamaan ympäristöä ja asentoa. Sisäkorvan 

ja näköaistin välissä oleva kaarikäytävien välittämä informaatio kertoo aivoille, liikkuuko 

pää vai ympäristö. Tasapainoelimen avulla ihminen aistii erilaiset liikkeet ja painovoiman 

muutokset, kun karvasolut liikkuvat hyytelömäisen nesteen mukana. Tieto liikkeistä ja 
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muutoksista kulkeutuu tasapainohermoa pitkin keskushermostolle. Tasapainoelimenra-

kenne on havainnollistettu kuvassa 4. (Aalto 2009, 19; American Speech-Language-Hea-

ring Association; Koivula & Räsänen 2006, 34-35.) 

 

 

Kuva 4. Korvan rakenne (mukaillen Kuulohuoltoliitto s.a.) 

 

Hallitsemme tasapainoamme refleksien, automaattisen tasapainon hallinnan ja tah-

donalaisten liikkeiden avulla. Refleksit ovat nopeita liikkeitä, joihin ihminen ei voi tah-

donalaisesti vaikuttaa. Automaattiset tasapainon hallinnan tavat ovat liikkeitä, joita 

olemme kerryttäneet itsellemme koko elämämme ajan. Ikääntyneillä vähäinen ja yksipuo-

leinen liikkuminen vähentävät näiden käyttöä. Tahdonalaisia liikkeitä pystymme suoritta-

maan erilaisissa päivittäisissä tehtävissä rajattomasti. Näiden lisäksi nilkkanivelen jäyk-

kyys vaikeuttaa tasapainonhallintaa ja pohjelihasten voimantuottoa ja heikentynyt voiman-

tuottonopeus selittää ikääntyneiden kävelyssä yleisesti havaitun askelpituuden lyhenemi-

sen ja vauhdin hidastumisen. Selkärangan jäykistyminen ja ryhtimuutoksen huonontavat 

tasapainoa niin kävellessä kuin seistessa. (Koivula & Räsänen 2006, 36; Suni & Vuori 

2010, 47.)  
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3 Ikääntyneiden liikuntasuositukset ja liikunnanohjaus 

UKK -Instituutin (2014) mukaan terveysliikunta sopii kaikille iästä riippumatta. Terveyslii-

kunta on säännöllistä, kohtuu kuormittavaa ja jatkuvaa. Liikunta ehkäisee sairauksia ja 

auttaa kuntoutumaan. Liikunta ylläpitää arkipäiväistä toimintakykyämme, mikäli se on tar-

peeksi monipuolista ja säännöllistä. Liikuntasuositukset ovat terveysliikunnan minimisuosi-

tukset.  

 
3.1 Liikuntasuositukset 

Liikkumattomuus lisää riskiä sairastua useisiin pitkäaikaissairauksiin, lisäksi liikunnan ja 

fyysisen aktiivisuuden puute aiheuttavat suoria ja välillisiä kustannuksia. Esimerkiksi yli-

painon aiheuttama nivelkulumat johtavat terveydenhuollonmenoihin ja heikentyneeseen 

työ- ja toimintakykyyn. Suomen valtioneuvoston (2018) mukaan liikkumattomuus maksaa 

Suomen valtiolle vähintään 3 miljardia euroa vuodessa. Laskelmissa on huomioitu tervey-

den- ja sosiaalihuollon kustannukset, tuottavuuskustannukset, tuloverojen menetys, mak-

setut työttömyysturvaetuudet ja syrjäytymisen kustannukset. Liikunta vähentää kokonais-

kuolleisuutta, lonkkamurtumien määrää, sairastumisriskiä sydän- ja verenkiertoelimistön 

sairauksiin, aivoinfarktiin, tyypin 2 diabetekseen, stressiä, lievään ja keskivaikeaan ma-

sennukseen sekä kohentaa mielialaa ja vireystilaa sekä unenlaatua. (Piirtola 2008, 40-41; 

Office of Disease Prevention and Health Promotion 2018; UKK -Instituutti 2018.) 

 

Liikunnan avulla voidaan tehokkaasti ja edullisesti ylläpitää toimintakykyä. Lisäksi liikun-

nan avulla pystytään hidastamaan toimintakyvyn heikkenemistä. Usein sairaudet ja liikku-

misongelmat vähentävät liikkumista ja arkipäivän aktiivisuutta, jolloin liikettä tapahtuu yhä 

vähemmän ja seurauksena kunto- ja toimintakyky heikkenee entisestään. Riskiryhmässä 

ovat ne henkilöt, joilla on havaittu tai havaittavissa toimintakyvyn heikkenemisen merk-

kejä. Terveysliikunta eli terveyttä edistävä liikunta tuottaa terveyttä vähäisin riskein. Ikään-

tyneille suunnattu terveysliikunta on monipuolista, turvallista, toimintakykyä kehittävää ja 

hyvää mieltä tuottavaa. Jotta liikunta olisi toimintakykyä edistävää se on oltava toistuvaa, 

säännöllistä, kuormittavuudeltaan riittävää sekä määrältään sopivaa. (Office of Disease 

Prevention and Health Promotion 2018; Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.) 

 

Säännöllinen liikunta parantaa toimintakykyä, ehkäisee kaatumisia ja niistä aiheutuvia 

vammoja, sekä ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia. Tärkeintä olisi, että ikääntyneet vält-

täisivät inaktiivista elämää. Iäkkäiden olisi hyvä liikkua säännöllisesti, harjoittaen kestä-

vyyttä, lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Sairaudet eivät sinänsä ole este liikunnalle 

ja säännöllinen arkiliikunta ja liikuntaharjoittelu voi parantaa toimintakykyä. Kestävyyslii-
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kuntaa olisi hyvä harrastaa reippaasti yhteensä kaksi tuntia ja 30 minuuttia viikossa tai ra-

sittavasti tunti ja 15 minuuttia yhteensä viikossa. Lihasvoimaa tulisi harjoittaa vähintään 

kahtena päivänä viikossa. Suositellut voimaharjoittelun muodot ovat nopeusvoima ja pe-

rusvoima, nousujohteisesti. Erityistä huomiota voimaharjoittelussa pitäisi keskittää alaraa-

jojen lihaksiin. Tasapainoa tulisi harrastaa säännöllisesti, ainakin kaksi kertaa viikossa. 

Tasapainoa voi kehittää liikuntaohjelmien avulla tai esimerkiksi tanssin avulla. Liikkuvuu-

den ylläpitämiseksi ikääntyneiden olisi hyvä venytellä vähintään 10 minuuttia kaksi ker-

taan viikossa. Ikääntyneiden liikuntapiirakka on havainnollistettu kuvassa 5. 

(Hirvensalo 2008, 65; Jyväkorpi, Havas, Urtamo & Karvinen 2014, 7-8; Office of Disease 

Prevention and Health Promotion 2018; UKK -Instituutti 2018.) 

 

 

Kuva 5. Ikääntyneiden liikuntapiirakka (UKK -Instituutti 2018) 
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3.2 Iäkkäiden liikunnanohjaus 

Laadukas ikääntyneille suunnattu terveysliikunta on turvallista, monipuolista, itsenäisyy-

teen kannustavaa, toimintakykyä kehittävää ja ylläpitävää sekä hyvää mieltä tuottavaa. 

Liikunnan tulisi vastata liikkujan fyysistä kuntoa ja motorisia taitoja eikä se sisällä vam-

mautumisen vaaraa. Liikunta voi tapahtua ohjatusti tai itsenäisesti erilaisissa ympäris-

töissä kuten ulkona tai vedessä. Ohjatussa ikääntyneille suunnatussa terveysliikunnassa 

keskitytään myös ikääntyneen psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn harjoittamiseen. 

(Jyväkorpi ym. 2004, 13; Rantanen, Karvinen, Moisio & Rasinaho 2004, 15.) 

 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset korostavat, että liikunta-

palveluissa ja ohjauksessa tärkeää on se, että palvelu vastaa asiakkaan tarpeita. Tärkeää 

on huomioida käyttäjälähtöisyys, saavutettavuus, yksilöllisyys, joustavuus, turvallisuus ja 

eettisyys. Hyvä laatu liikuntapalveluissa edellyttää jatkuvaa prosessia ja sitä, että liikun-

nan järjestäjät tunnistavat asiakkaan tarpeet ja reagoivat niihin. Prosessi ei koostu yksittäi-

sistä palveluista pelkästään vaan on jatkumo, joka huomioi asiakkaiden yksilölliset tar-

peet. (Rantanen ym. 2004, 15-23.)  

 

Liikunnanohjaussuhteen aluksi hyvä jo asiakkaiden täyttää heidän terveydentilaansa kos-

keva kysely, jotta saadaan yleiskuva asiakkaan fyysisestä suorituskyvystä ja terveydenti-

lasta. Esimerkiksi UKK -Instituutti on luonut liikkumisen turvallisuuden ja sopivuuden arvi-

ointikyselyn. Se löytyy tämän opinnäytetyön liitteistä nimellä: Liite 1. UKK-Terveysseula. 

Erityisesti henkilöt, joilla on sydän- tai verisuonitauti tai heille on tehty esimerkiksi pallolaa-

jennus tarvitsevat aina lääkärin luvan ennen kuin liikunta voidaan aloittaa.  

 

Kunnan tehtävä on järjestää liikuntapalveluja, jotka edistävät eri kohderyhmät huomioon 

ottaen terveyttä ja hyvinvointia. Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa ja rakentaa sekä 

ylläpitää liikuntapaikkoja. Kunta päättää miten liikuntapalvelut järjestetään. Kunnan teh-

tävä on arvioida asukkaiden liikunta-aktiivisuutta. Lisäksi kunnan tulee kuulla asukkaitaan 

liikuntaa koskevissa päätöksissä. (Virta 2017.) 

 

4 SPPB -testistö ja voimaharjoitteluohjelman luominen 

SPPB -testistö eli Short Physical Performance Battery -testistö on National Institute 

Aging:in kehittämä lyhyt objektiivinen fyysisen suorituskyvyn testistö, joka mittaa ikäänty-

neiden alarajojen suorituskykyä.  Testin avulla on helpompi tunnistaa ne ikääntyneet, joi-

den heikentynyt tasapaino tai liikkumisvaikeus lisää kaatumisvaaraa. SPPB -testistö on 
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kolmiosainen: tasapaino-, kävelynopeus- ja tuolilta nousutesti. Testin eri osien avulla saa-

daan tietoa yksilön kävelystä, alaraajojen lihasvoimasta ja tasapainon hallinnasta. Testistö 

on luotu mittaamaan iäkkäiden henkilöiden liikkumiskykyä. Tasapainotestin tarkoitus on 

arvioida pystyasennon hallintaa erilaisissa asennoissa seisten. Heikentynyt tasapaino al-

tistaa kaatumistapaturmille ja johtaa liikkumiskyvyn rajoituksiin. Kävelynopeustesti mittaa 

liikkumiskykyä paikasta toiseen. Kävelykyky on keskeinen liikkumisen edellytys. Hidastu-

nut kävelynopeus on yhteydessä kaatumisalttiuteen ja liikkumisvaikeuksiin. Tuolilta ylös-

nousutestin on tarkoitus arvioida kykyä suoriutua arjen elämästä ja siihen liittyvistä toimin-

noista sekä arvioida alaraajojen lihasvoimaa. Mikäli alaraajoissa on vähän lihasvoimaa, 

johtaa se liikkumiskyvyn rajoituksiin ja kasvattaa riskiä kaatumisille. Testin kustakin osi-

oista saa 0–4 pistettä ja testin kokonaistulos on 0–12 pistettä. Mitä suuremman pistemää-

rän henkilö saa testistä, sitä parempi liikkumiskyky hänellä on. Testi löytyy tämän opinnäy-

tetyön liitteistä nimellä liite 2: SPPB -lomake ja ohje. (National Institute on Aging b; Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) 

 

4.1 SPPB -testistö ja harjoitusohjelma  

Short Physical Performance Battery -testistö antaa kullekin testattavalle pisteitä suorituk-

sen mukaan, jotka ovat suoraan verrannollisia alaraajojen voimaan, liikkuvuuteen ja tasa-

painokykyyn. Koska opinnäytetyönä tehtävä harjoitusohjelma perustuu SPPB -testistöön, 

tukee siihen valitut liikkeet SPPB -testistössä suoriutumista. Harjoitusohjelman valinta 

määräytyy yksilön saamien pisteiden mukaan, mitä korkeamman pistemäärän testattava 

saa sen parempi hänen alaraajojen toimintakykynsä on. Mikäli testin tekijä saa 0-4 pis-

tettä, siirtyy hän harjoittelemaan tason 1 harjoitusohjelman mukaan. Mikäli testattava saa 

5-9 pistettä, aloittaa hän tason 2 harjoitteluohjelmasta ja mikäli testattava saa 10-12 pis-

tettä, siirtyy hän noudattamaan tason 3 harjoitusohjelmaa.  

 

4.2 Voimaharjoitteluohjelman luominen opinnäytetyötä varten 

Harjoittelu on kehon biologinen mukautuminen, jonka tuloksena suorituskyky tehdyssä 

harjoittelussa paranee. Kehossa tapahtuvat muutokset voivat olla akuutteja tai kroonisia. 

Akuutit muutokset tapahtuvat heti harjoittelun jälkeen, mutta keho mukautuu takaisin 

melko nopeasti harjoittelun jälkeen. Krooniset muutokset ovat pitkävaikutteisempia ja pitä-

vät sisällään kehon mukautumista solutasolla. Harjoittelua suunnitellessa on hyvä huomi-

oida ylikuormitus, intensiteetti, kesto, tiheys, määrä, nousujohteisuus, palautuvuus sekä 

lepo. (MacDougall & Sale 2014, 3-8.) 
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Voimaharjoittelussa pääperiaate on lihaksen ylikuormittaminen. Harjoittelevan henkilön pi-

tää päästä melkein maksimaalliseen tai maksimaallisen suoritukseen. Harjoittelun intensii-

visyys voidaan määrittää ulkoisen ja sisäinen voiman sekä nopeuden avulla. Ulkoinen 

voima on esimerkiksi sitä kun, keho pystyy tuottamaan liikettä painovoimaa vastaan, tai 

seisomaan suorassa 20kg tanko harteillaan. Sisäinen voima on taas lihasvoimaa, esimer-

kiksi kyykky 20kg rautatangon kanssa. Tällöin keho toimii ulkoista voimaa vastaan ja tuot-

taa sisäistä voimaa. Nopeus on se, kuinka nopeasti liike pystytään tuottamaan. Intensi-

teetti ilmaistaan yleensä voiman suuruutena. Harjoittelun intensiivisyys voi vaihdella sen 

mukaan, mitä harjoittelua kaudella tehdään, painottaen nopeutta, tehoa, voimaa tai kuor-

maa. Kun puhumme intensiteetistä, puhumme siitä, kuinka suurella teholla työskente-

lemme kokonaisuudessa, emmekä vain siitä kuinka paljon nostamme painoja tai suurem-

malla voimalla työskentelemme ulkoisia voimia vastaan. Harjoitusohjelma onkin suunnattu 

siten, että jokainen SPPB -testistön tehnyt saa itselleen sopivan tasoisen harjoitusohjel-

man, jotta harjoittelu tapahtuisi oikealla intensiteetillä ja kehitystä tapahtuu. Harjoitusohjel-

man liikkeet toteutetaan, joko ulkoista voimaa tai sisäistää voimaa vasten.  

 (MacDougall & Sale 2014, 271-274.) 

 

Kun harjoittelu tapahtuu riittävän kauan tarpeeksi suurella intensiteetillä, volyymillä ja ti-

heydellä keho mukautuu harjoitteluun ja alun harjoittelu ei enää vastaa kehon kykyä 

päästä parempaan suoritukseen. Siksi harjoittelun olisi hyvä olla nousujohteista, keho jou-

tuisi jatkuvasti mukautumaan uuteen harjoitteluun. Harjoitusohjelma on jaettu kolmeen 

osaan, jotta nousujohteisuutta pääsee tapahtumaan. Esimerkiksi henkilö, joka aloittaa ta-

son yksi harjoitusohjelmasta voi riittävän harjoittelun seurauksena siirtyä tason kaksi har-

joitusohjelmaan. Kolmannen tason harjoitusohjelma on tarkoitettu ylläpitäväksi harjoitus-

ohjelmasta, ja harjoitusohjelman liikkeistä saadaan nousujohteinen hyödyntämällä voima-

harjoittelun perusperiaatteita. (MacDougall & Sale 2014, 276-277.) 

 

Voimaharjoittelun liikkeet ovat motorisia suorituksia, jotka vaativat antagonisti (vastavai-

kuttajan), agonistin (vaikuttajan) ja synergistin (potentoiva vaikuttaja) aktivoinnin. Liikkeet, 

jotka vastaavat suorituksessa tarvittavia liikkeitä tuottavat parhaimman tuloksen. Liikkei-

den on tärkeää olla spesifiä, eli kehitämme ja harjoitamme sitä, minkä haluamme kehitty-

vän. Eli kun aktivoimme ja harjoitamme niitä agonisteja, antagonisteja ja synergisteja, joita 

tarvitsemme esimerkiksi, kun nostamme kättämme, harjoittelun myötä ne vahvistuvat. 

Harjoitusohjelmaan on valittu sellaisia liikkeitä, jotka kehittävät tai ylläpitävät arjen toimin-

takyvyssä tarvittavia lihaksia ja liikkeitä. (MacDougall & Sale 2014, 280.) 
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Kun voimaharjoittelussa puhumme määrästä (volume) puhumme siitä, kuinka monta tois-

toa ja sarjaa teemme yhden harjoituksen aikana. Yhden sarjan tekeminen on jo vaikutta-

vaa, mutta monien sarjojen tekeminen saa aikaan isomman hyödyn lihaskasvussa ja voi-

man kasvun. Hyödyllisin määrä voiman kasvatuksen kannalta yksittäistä lihasryhmää 

kohti on 1-3 sarjaa. Harjoittelun edetessä sarjojen lisääminen voi olla hyödyllistä, mutta 

ensiarvoisen tärkeää on huomioida harjoittelun kokonaiskuormitus.  Tässä harjoitusohjel-

massa sarjojen suositeltu määrä on kolme, mutta ohjelma voidaan aina mukauttaa yksilön 

tarpeisiin ja lähtötasoon, esimerkiksi kasvattamalla sarjamääriä tai vähentämällä niitä. 

(MacDougall & Sale 2014, 287-289.) 

 

Kun puhumme harjoittelun tiheydestä, puhumme siitä määrästä, kuinka monena päivänä 

harjoittelemme viikossa. Yleisesti 2-3 harjoittelukertaa viikossa on sopiva määrä. Mitä 

enemmän sarjoja yksilö tekee yksittäisen harjoituksen aikana, olisi harjoittelu järkevämpää 

jakaa vain kahdelle harjoituspäivälle. Ikääntyneiden voimaharjoittelussa liikkeet, jotka on 

kohdennettu yksittäisille lihasryhmille ovat vähäisiä, joten voimaharjoittelua tarvitsee ta-

pahtua vain 2-3 kertana viikossa. Harjoittelusta palautumiseen vaaditaan yleensä 72-96 

tuntia lepoa. Harjoitusohjelmien tiheys on suunniteltu siten, että kaikki ohjelman liikkeet 

toteutetaan kerralla. Harjoittelu tapahtuu vähintään kahdesti viikossa. Harjoittelu tulisi ta-

pahtua kolmen tai neljän päivän välein, esimerkiksi maanantaina ja perjantaina. Kun har-

joitellaan monia eri lihasryhmiä, on hyvä huomioida, että harjoittelun alussa toteutetuissa 

sarjoissa voidaan tehdä enemmän toistoja verrattuna siihen sarjaan, joka toteutetaan har-

joituksen lopussa. Suositeltavaa olisi tehdä suuret lihasryhmät ennen pienempien lihas-

ryhmien harjoituksia. Harjoitusohjelman liikkeet ovat pyritty laittamaan tällaiseen järjestyk-

seen. Ikääntyneillä voimaharjoittelussa olevan vastuksen tulee ylittää päivittäinen kuormi-

tustaso. (MacDougall & Sale 2014, 287-290) 

 

Erot ovat yksilöllisiä ja vastuksen suuruus riippuu lähtötasosta. Sopiva harjoitusvaste tulisi 

määrittää toistotestillä. Lihasvoima voidaan mitata kuntosalilaitteilla. Ennen toistotestin te-

kemistä on huolehdittava kunnollisesta alkulämmittelystä. Seuraavaksi ikääntynyt voi ko-

keilla muutamaa eri painoa ja kokeilujen perusteella valitaan sellainen paino, jolla hän jak-

saa yhtäjaksoisesti suorittaa 5-10 toistoa. Liitteissä nimellä liite 3, toistotestin tulostau-

lukko löytyy testituloksiin perusteella sopiva harjoitusvastus taulukko. Suositus voimahar-

joittelussa ikääntyneillä on 60-80% maksimivoimasta. (Pitkänen, 2006/2008, 48-60.) 
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5 Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa -

hanke 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö yh-

teistyössä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän, Vierumäki Country Clubin ja Haaga-

Helian Ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikön kanssa.  Opinnäytetyö toteutetaan osana 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa Uudet toimintamallit ennaltaehkäise-

vässä terveydenhoidossa -hanketta. Hankkeen tavoite on luoda sellainen hyvinvoinnin ja 

terveydenedistämisen toimintamalli, joka on uusi ja elinvoimaa tuottava. Malli vastaa toi-

mintaympäristön muutosta sosiaali- ja terveysalan kentässä Päijät-Hämeen Hyvinvointi-

kuntayhtymän tarpeisiin. Tavoite on luoda digitaalisuutta hyödyntäen hyvinvointia ja ter-

veyttä edistäviä käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja alueen väestölle. Hankkeen toteutus-

aika on 1.1.2018–31.12.2019. Hankepäällikkönä toimii Oili Kettunen ja projektityöntekijänä 

ja yhteyshenkilönä Vierumäen puolelta projektityöntekijä Ella Korhonen ja Janka Lehikoi-

nen. Hanke sijoittuu Päijät-Hämeen alueelle, koska maakunta omaa innovatiivisen raken-

nusalustan. Lisäksi maakunnassa on vahvaa osaamista sekä liikunta-alalta että sosiaali- 

ja terveys -kentältä ja osaamista täydentävät Suomen Urheiluopisto Vierumäki ja Paju-

lahti. Tekijät antavat erinomaiset lähtökohdat moniammatilliselle yhteistyölle.  

 (Työ- ja elinkeinoministeriö.) 

 

5.1 Toimeksiantajan kuvaus 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö. Kan-

natusosakeyhtiö ylläpitää Suomen Urheiluopistoa, joka on opetusministeriön alainen. Suo-

men Urheiluopisto on valtakunnallinen valmennuksen ja liikunnan koulutuskeskus, joka 

tarjoaa monipuolisesti laadukkaita valmennus-, koulutus- ja liikuntapalveluita. Lisäksi Suo-

men Urheiluopisto järjestää liikunnanohjauksen peruskurssiin johtavaa koulutusta. Liikun-

nanohjaajan korkeakouluopetuksesta vastaa Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun Vieru-

mäen yksikkö yhdessä Suomen Urheiluopiston kanssa. (Vierumäki)  

    

5.2 Opinnäytetyö osana hanketta ja opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyö toteutetaan osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa uu-

det toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa -hanketta, ja hankkeen tavoit-

teet osa opinnäytetyön tavoitteita. Hankkeen tavoita on luoda sellainen hyvinvoinnin ja ter-

veydenedistämisen toimintamalli, joka on uusi ja elinvoimaa tuottava ja malli vastaa toi-

mintaympäristön muutosta sosiaali- ja terveysalan kentässä Päijät-Hämeen Hyvinvointi-

kuntayhtymän tarpeisiin. Tavoite on luoda digitaalisuutta hyödyntäen hyvinvointia ja ter-

veyttä edistäviä käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja alueen väestölle. Yhteiskunnallinen ja 
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globaali tavoite on pyrkiä vaikuttaa laajalti väestön terveyteen ja toimintakykyyn. Toimeksi-

antajan asettama tavoite on luoda ikääntyneen toimintakykyä tukeva ja parantava työkalu-

pakki, joka on kehitetty Short Physical Performance Battery -testistön tueksi Vierumäen 

Kannatusosakeyhtiön käyttöön. Yksilön kannalta opinnäytetyön tavoite on parantaa yksi-

lön toimintakykyä ja elämänlaatua. Tämä voidaan osoittaa ainakin SPPB -testistön avulla. 

Esimerkiksi, jos henkilö saa 4 pistettä ennen harjoitusohjelman aloittamista, ja 8 pistettä 

harjoitusohjelman jälkeen on hänen toimintakykynsä ja elämän laatunsa sitä kautta paran-

tunut. Opinnäytetyön tavoitteeksi muodostui SPPB -testiä palveleva harjoitusohjelman 

luonti, joka huomioi ikääntyneiden liikkumisen erityispiirteet. 

 

Työelämän ja koulutusohjelman asettamien tavoitteiden lisäksi opinnäytetyön tavoite on 

luoda harjoitusohjelma ikääntyneille, joka pohjautuu tutkittuun tietoon. Ajallinen tavoite on, 

että harjoitusohjelman ja opinnäytetyön on oltava valmis ennen 15.3.2019. Opinnäytetyön 

kirjallisuuskatsauksen tavoite on perehtyä ikääntymisen aiheuttamiin fysiologisiin muutok-

siin kirjallisuuden ja tutkimusten avulla. Ja miten harjoittelu vaikuttaa muutoksiin. 

 

5.3 Opinnäytetyön toteutus ja menetelmät 

Opinnäytetyön harjoitusohjelma on luotu hyödyntämällä tuotteistamisen eri vaiheita. Tuot-

teistaminen vakioi palvelun eri osat.  Palvelutoiminnasta tuli toistettavaa, tehokasta ja yh-

tenäistä. Näin palvelu luo arvoa asiakkaalle ja palveluntarjoajalle. Tuotteistuttua palvelua 

on helpompi myydä ja markkinoida ja palvelua on helpompi jatkokehittää eteenpäin.  Alla 

olevassa kaaviossa (kuva 6) on esitelty opinnäytetyön ja tuotteistamisen eri vaiheet. 

(Tuominen, Järvi, Lehtonen, Valtanen, & Martinsuo, 2015, 7-30.) 
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Kuvio 6. Tuotteistamisen vaiheet (mukaillen Kaski 2003) 

 

Tuotteistaminen alkaa tarpeen tunnistamisesta. On syytä pohtia mitä tuotteistamisella ta-

voitellaan ja kartoittaa palvelun nykytilanne. Tarve tämän opinnäytetyön tuotteelle ja sen 

tuotteistamiselle lähti “uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa” hank-

keesta eli opinnäytetyön tilauksesta. Nykytilanteen kartoittamiseksi tutustuttiin Vierumäen 

nettisivuihin ja Vierumäen tarjoamiin palveluihin ikääntyneille. Vierumäen nettisivuilta ei 

löytynyt juuri ikääntyneille suunnattua osiota, mutta erilaisia palveluita tarjottiin, kuten sau-

vakävelyä, hiihtoa ja golfia. Vierumäen liikuntatarjonnassa on monipuolinen kattaus erilai-

sia liikuntaryhmiä- ja muotoja, erikseen ikääntyneille suunnattuja tunteja tai palveluita ei 

kuitenkaan ole. Harjoitusohjelmalle ja ikääntyneiden liikuntaan liittyvälle osaamiselle oli 

selvä tarve. (Tuominen ym. 2015, 7-12.) 

 

Tarpeen tunnistamisen jälkeen kerättiin ja analysoitiin olemassa olevaa tietoa, jonka poh-

jalta lähdettiin ideoimaan ja pohtimaan palvelua uusista näkökulmista. Opinnäytetyönä 

tehtävänä harjoitusohjelman tuli hyödyntää digitaalisuutta ja SPPB -testistöä, joten opin-

näytetyön teoreettinen viitekehys muodostui, SPPB -testistöön, ikääntymisen vaikutuksiin 

ja harjoittelun ohjelmointiin tutustumisella. Lähdemateriaalin koostaminen aloitettiin tutus-

tumalla muihin saman tyyppisiin opinnäytetöihin ja liikunta-alan kirjallisuuteen. Lähdema-

teriaaliksi valikoitui kirjallisuus, erilaiset tietokannat ja nettisivut, painottuen ikääntyneiden 

Tarpeen 
tunnistaminen

-Toimeksianto

Nykytilanteen 
kartoitus

-Palvelua ei ole

Ideointi ja uuden 
näkemyksen 

luominen

-Teoriatausta

Arviointi ja pilotointi

-Palaute ja videointi

Käyttöönotto ja 
jatkuva seuranta

-Jatkokehitys 
ehdotukset
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liikunnan erityispiirteitä ja ikääntymisen fysiologisia muutoksia. Lisäksi toimeksiantaja tar-

josi opinnäytetyöntekijälle mahdollisuuden osallistua Voimaa Vanhuuteen koulutukseen. 

Koulutuksessa perehdyttiin erityisesti SPPB -testistöön. (Tuominen ym.  2015, 7-12.) 

 

Tiedon keräämisen ja analysoinnin jälkeen pohdittiin mihin, osa-alueisiin olisi syytä kiinnit-

tää huomiota. Tällaisia osa-alueita olivat esimerkiksi nilkan liikkuvuus ja alaraajojen riit-

tävä voimantuotto. Osa-alueista muodostettiin lista, taulukko 1 havainnollistaa listaa. Liik-

keet valittiin sen mukaan, että jokainen osa-alue tuli huomioitua. Erilaiset tekijät huomioon 

ottaen luotiin kolmitasoisen liikepatteristo, joka huomioi ikääntymiseen vaikuttavat tekijät. 

Liikepatteristo on kolmitasoinen, jotta mahdollisimman moni eritasoisen toimintakyvyn 

omaava ikääntynyt pystyy hyödyntämään harjoitusohjelmaa. Liikkeiden valinnan jälkeen 

määritettiin toisto-, harjoitus- ja sarjamäärät teoriaan pohjautuen.  

 

Taulukko 1. Huomioitavat osa-alueet lista 

Nilkkanivelen liikkuvuus Takareisien voimantuotto 

Rintarangan liikkuvuus Etureisien voimantuotto 

Olkanivelen liikkuvuus Lantion hallinta 

Tasapaino (tuntoaisti) Dualismi 

Tasapaino (näköaisti) Tasapaino (pienentynyt tukipinta) 

 

Pohtimisen jälkeen luotiin näkemys ohjelmasta, ja pyrittiin huomioimaan kaikki palvelua 

käyttävät ryhmät. Ryhmät pyrittiin huomioimaan eri palvelua käyttäviltä ryhmiltä palautetta. 

Palautetta kerättiin opinnäytetyön ohjaavalta taholta Haaga-Helian opettaja Liisa Kiviluo-

dolta sekä Vierumäki yhtiöiden työntekijöiltä Ella Korhoselta sekä Janka Lehikoiselta, jotka 

osallistuvat hankkeeseen. Ella Korhonen on projektityöntekijä ja Janka Lehikoinen on se-

nioriliikunnan asiantuntija ja liikunnanohjaaja (AMK). Heidän lisäksi palautetta pyydettiin 

myös Vierumäen testausasemalta, mutta he eivät palautetta antaneet. Palautteen kerää-

misen jälkeen opiskelija teki tarvittavat muutokset liikemateriaaliin. Palautetta kerättiin liik-

keistä ja ohjeista kirjallisesti sähköpostin ja Google Drive kommenttien muodossa. (Tuomi-

nen ym.  2015, 7-12.) 

 

Harjoitusohjelman liikkeet kuvattiin Vierumäen studiolla 11.12.2018 Kuvaajana toimi hank-

keen työntekijä. Videot kuvattiin siinä järjestyksessä, kun ne esiintyvät harjoitusohjel-

massa, muutamaa liikettä lukuun ottamatta. Kuntosalilla tehtävät liikkeet kuvattiin viimei-

senä, sillä kuvausvälineet siirrettiin Vierumäen kuntosalin puolelle. Kuvaustilanteessa 

opinnäytetyöntekijä sai myös palautetta videoilla esiintyvältä 79-vuotiaalta kotona asuvalta 

ikääntyneeltä Ritva Janhuselta. Kuva 7 on kuvankaappaus luoduista videoista. Videoiden 

editoimisesta huolehti toimeksiantaja. Esikäsittelyn jälkeen opiskelija nauhoitti videoiden 
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päälle suoritusohjeet Abide premier elements editor -ohjelman avulla. Videomateriaalin tu-

eksi tehtiin kirjalliset ohjeet liikkeiden suoritustavasta. Viimeisenä opiskelija reflektoi opin-

näytetyöprosessia itsenäisesti ja toimeksiantajan kanssa. (Tuominen ym.  2015, 7-12.) 

 

 

Kuva 7. Kuvakaappaus harjoitusohjelman videoista  

 

5.4 Aikataulu ja SWOT-analyysi 

Opinnäytetyöproduktin aikataulu on esitelty taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Produktin aikataulu 

20.4.2018 Toimeksiantajan tapaaminen 

24.4.2018 Produktin aloitus 

1.5.-24.8.2018 Produktin itsenäinen työstäminen 

29.8.2018 Toimeksiantajan tapaaminen 

25.11.2018 Liikkeet koottuna  

26.11.-7.12.2018 Palautteen kerääminen harjoitusohjelman liikkeistä  

8.12.-10.12.2018 Videoiden käsikirjoitus ja suunnittelu 

11.12.2018 Videoiden kuvaaminen 

12.-31.12.2018 Videoiden editointi 

8.1.2019 Äänen lisääminen videoihin 

1.1.-15.3.2019 Produktin työstäminen 

 

SWOT-analyysissa pohditaan projektin vahvuuksia (Streghts), heikkouksia (Weaknesses), 

mahdollisuuksia (Opportunities) ja uhkia (Threats). Vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä 

tekijöitä. Mahdollisuudet ja uhat ovat puolestaan ulkoisia tekijöitä. SWOT-analyysi antaa 

kuvan projektin toimintaympäristöstä ja projektin luonteesta. Opinnäytetyöstä tehty 

SWOT-analyysi on esitelty taulukossa 3. (Opetushallitus; Åkerberg 2017, 62.) 

 

Taulukko 3. SWOT-analyysi opinnäytetyöstä (mukaillen Opetushallitus s.a.) 

Sisäinen 

Vahvuudet (+) 

• Opiskelija on kiinnostunut aiheesta 

• Opiskelijalla on kokemusta ikäänty-
neiden liikkujien kanssa toimisesta 

• Aihe on ajankohtainen ja tarpeelli-
nen 

• Aiheesta löytyy tutkittua tietoa 
 

Heikkoudet (-) 

• Opiskelija ei ole aikaisemmin tehnyt 
opinnäytetyötä 

• Opiskelija ei ole aiemmin luonut kol-
mitasoista harjoitusohjelmaa ikäänty-
neille 

• Toimeksiantajalla ei ole aikaisempaa 
osaamista ikääntyneiden harjoittelusta 

Mahdollisuudet (+) 

• Opiskelija ymmärtää opinnäytetyö-
prosessin 

• Opinnäytetyöntekijä luo onnistu-
neen harjoitusohjelman Vierumäki 
Kannatusosakeyhtiön käyttöön 

• Opinnäytetyö tuottaa uutta tietoa 
toimeksiantajalle 

• Opinnäytetyö auttaa hankkeen ete-
nemisessä 

 

Uhat (-) 

• Opiskelija ei saa opinnäytetyötä val-
miiksi aikataulussa muiden opintojen 
takia 

• Opiskelija on työharjoittelussa ulko-
mailla viikot 7-11 

• Opinnäytetyö ei anna toimeksianta-
jalle uutta tietoa aiheesta ja opinnäy-
tetyö jää tarpeettomaksi 

• Opinnäytetyö jää irralliseksi hank-
keesta 

Ulkoinen 
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6 Opinnäytetyön tulos 

Tuloksena opinnäytetyöstä saatiin aikaan ikääntyneille suunniteltu harjoitusohjelma, joka 

pyrkii parantamaan ikääntyneen toimintakykyä ja siten SPPB -testistön tulosta. Harjoitus-

ohjelma suunniteltiin vastaamaan ikääntyneiden toimintakyvyn eri osa-alueita, ensisijai-

sesti ylläpitämään ikääntyneiden jalkojen ja käsien liikkuvuutta sekä voimatasoja. Lisäksi 

harjoitusohjelma suunniteltiin ylläpitämään tasapainoa, vahvistamalla jalkaterän lihaksia ja 

nilkan liikkuvuutta sekä tukemalla eri aistitoimintoja, joita tasapainon säilyttämiseksi vaadi-

taan. Harjoitusohjelman taso määrittyy SPPB -testistöstä saatujen pisteiden pohjalta. En-

nen ohjelman aloitusta tulee henkilön tehdä SPPB -testistö. Ohjelma kestää 8-12 viikkoa 

ja se toteutetaan itsenäisesti halutussa ympäristössä, kuten kotona tai kuntosalilla. Jokai-

nen ikääntynyt saa ohjelman tueksi ohjeet, jotka löytävät tästä opinnäytetyöstä nimellä liite 

4, harjoitusohjelma ja linkin videomateriaaleihin. Ohjelman päätyttyä SPPB -testistö teh-

dään uudelleen. Mikäli tulos on parantunut voi ikääntynyt siirtyä haastavampaan ohjel-

maan tai jatkaa samalla ohjelmalla ylläpitääkseen toimintakykyään.  

 

Ohjelmaan laadittiin kolme eritasoista harjoitetta samasta liikkeestä. Eri tasot on havain-

nollistettu kuvassa 8. Ensimmäinen taso on tarkoitettu henkilöille, joille kotoa poistuminen 

on haastavaa ja seisominen tuottaa haasteita tai on turvallisuusriski. Toinen taso on tar-

koitettu seisoma-asentoon pystyville henkilöille, ja joille kotoa lähteminen esimerkiksi 

kauppaan ei tuota suuria haasteita. Kolmas taso on suunnattu henkilöille, joille kotoa pois-

tuminen ei tuota haasteita ja mahdollinen siirtyminen, esimerkiksi kuntosalille on mahdolli-

nen. Tasot on esitetty alla olevassa kuviossa 8. Harjoitusohjelman lähtökohta on se, että 

terveydenhuollon ammattilainen on antanut luvan kevyeeseen liikkeeseen tai liikuntaan ja 

ohjelman liikkeet eivät tuota ikääntyneelle kipua. Ohjelman liikkeet pyrkivät parantamaan 

ja ylläpitämään senioreiden toimintakykyä ja sitä kautta arjessa selviytymistä ja elämän 

laadun parantamista. Harjoitusohjelma on luotu SPPB -testistön tueksi, joten se keskittyy 

alaraajojen voimantuottoon ja liikkumis- ja liikekykyyn. 

 

Harjoitusohjelmasta laadittiin selkeät videot liikkeistä Vierumäki yhtiöiden käyttöön, jotta 

harjoitusliikkeet toteutuisivat mahdollisimman laadukkaasti ikääntyneiden harjoitellessa it-

senäisesti. Videoissa näytetään liikkeet sekä selostetaan lyhyesti suoritusohje. 
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Kuvio 8. Harjoitusohjelman eri tasot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Seisominen ja liikkuminen tuottaa haasteita

•Kotoa poistuminen on haastavaa

•0-4 pistettä SPPB -testistöstä
1. Taso

•Seisoma-asento ja liikkuminen onnistuu

•Kotoa poistuminen esimerkiksi kauppaan 
onnistuu

•5-9 pistettä SPPB -testistöstä
2. Taso

•Kotoa poistuminen ei tuota haasteita

•Liikkuminen lähialueella onnistuu

•10-12 pistettä SPPB -testistöstä3. Taso
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7 Pohdinta 

Suomen sosiaali- ja terveysministeriön visiona on eheä yhteiskunta ja kestävä kehitys, ja 

tämän vision pohjalta heillä on viisi strategista tavoitetta. Tämän hetken vallitsevat mega-

trendit Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikassa ovat muuttuva väestörakenne eli ikäänty-

vien ja ikääntyneiden määrän kasvu suhteessa muuhun väestöön, teknologian kehitys, 

joka muuttaa kuluttajien tapoja toimia ja siten vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Kolmas trendi on yksilön laajempi osallistaminen yhteiskuntaan ja yksilön näkeminen aktii-

visena toimijana. Yhteiskunta päättää strategiat, jotka liittyvät megatrendeihin. Megatren-

deihin liittyen jaetaan rahoituksia, jotta erilaiset linjaukset näkyvät ihmisten arjessa hank-

keiden, projektien ja toiminnan kehittämisen kautta.  Opinnäytetyönä tehty harjoitusoh-

jelma on osa Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa –hanketta. 

Opinnäytetyö keskittyy sosiaali- ja terveysministeriön tekemään linjaukseen kaksi: liikun-

nan lisääminen ja erityisesti tavoitteeseen: “ikäihmisten suositusten mukaan liikkuvien 

osuus kasvaa 3-4 prosentista 10 prosenttiin”. näin opinnäytetyölle on yhteiskunnallinen 

tarve ja opinnäytetyö tarve on lähtöisin megatrendeistä. Projektin erityispiirteenä on ollut 

teknologian ja harjoitusohjelman yhdistäminen sekä ikääntyneiden liikuttamisen erityispiir-

teiden huomioiminen. Erityispiirteet liittyvät megatrendeihin. Opinnäytetyön aihe on erittäin 

ajankohtainen niin maakunnassa kuin valtakunnallisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013, 53.) 

 

Megatrendi teknologian hyödyntämisestä ikääntyneiden arjessa on monien trendien 

summa. Teknologia kehittyy vauhdilla ja samaan aikaan ympäri maailmaa väestö ikääntyy 

ja on entistä pitkäikäisempiä. Iän myötä myös toimintakyky heikkenee ja samalla tervey-

denhuollon kustannukset kasvavat. Teknologiasta voisi olla apua, jotta ikääntyvä ja ikään-

tynyt väestö pysyisi entistä toimintakykyisempänä ja heidän elämän laatunsa mahdollisim-

man korkeana. Teknologia voi mahdollistaa myös laajat säästöt ikääntyneiden hoidossa. 

Teknologian hyödyntäminen voi ennaltaehkäistä tai viivyttää joidenkin sairauksien puh-

keamista, pitää mielenkiintoa yllä, auttaa uuden oppimisessa ja helpottaa yhteydenpitoa. 

(Schulz, Wahl, Matthews, De Vito Dabbs, Beach & Czaja 2014, 724.) 

 

Harjoitusohjelman videot ovat nähtävissä ikääntyneille jaettavan linkin avulla. Videoiden 

katselua varten on ikääntyneen hallittava laitteen käynnistys, selaimen avaaminen ja linkin 

käyttö. Uusien asioiden opettelu voi tuoda mielenkiintoa ja tekemistä ikääntyneen arkeen. 

Jo olemassa olevien taitojen harjoittelu vahvistaa puolestaan pätevyyden tunnetta. Videoi-

den esittäminen linkin avulla laskee myös kustannuksia verrattuna siihen, jos liikunnanoh-

jaaja kävisi yksityisesti ohjaamassa liikkeet viikoittain.   
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Verkkovalmennusta voidaan toteuttaa missä ja milloin vain. Verkkovalmennus mahdollis-

taa yksilölle enemmän valintoja oman ajankäyttönsä suhteen. Verkkovalmennus ei kuiten-

kaan jätä käyttäjää yksin, vaan suunnittelutyö on tehty yksilön puolesta. Verkkovalmen-

nukset pyrkivät muodostamaan järkevän ja sopivan mittaisen kokonaisuuden. Verkkoval-

mennuksessa ohjaaja on myös tavoitettavissa, mikäli kysymyksiä ilmenee. Verkkovalmen-

nus antaa myös mahdollisuuden palata vanhoihin, jo käytyihin asioihin. Lisäksi verkossa 

toimiva alusta on materiaalipankki asiakkaalle. Verkkovalmennus mahdollistaa myös tii-

viimmän yhteydenpidon asiakkaiden kanssa ja sitä kautta mahdollisesti korkeamman mo-

tivaation. (Polus 2017.) 

 

Harjoitusohjelma hyödyntää verkkovalmennuksien tapaa toimia. Harjoitusohjelma on val-

mis kokonaisuus ja yksilö voi hyödyntää ohjelmaa missä ja milloin kokee sen itselleen so-

pivaksi. Harjoitusohjelman materiaali on jatkuvasti yksilön käytössä ei ikääntynyt pääse 

esimerkiksi unohtamaan annettuja liikkeitä, vaan hän voi tarkistaa ne videolta. Verkkoval-

mennuksessa yksilö on aktiivinen toimija ja hän ottaa vastuuta omasta toiminnastaan. 

 

Anu Kukkosen tekemän opinnäytetyön ”Ikääntyneiden liikuntapalvelujen tila Päijät-Hä-

meessä -Kyselytutkimus ikääntyneiden palvelujen kehittämiseksi” tarkoitus oli selvittää 

Päijät-Hämeen alueen liikuntapalveluiden nykytilaa ja palvelutarjontaa, ja peilata niitä 

ikääntyneiden liikuntaan liittyviin tarpeisiin ja toiveisiin. Kyselyyn vastasi 19 ikääntynyttä. 

Vastaajista kolme kertoi, että ei käytä nykyteknologiaa lainkaan. 74% vastaajista käytti 

älypuhelinta, 32% tablettia ja 63% tietokonetta. Ikääntyneiden kiinnostus teknologian hyö-

dyntämiseen oli 2,5. Asteikko oli 1= en ole lainkaan kiinnostunut nykyteknologiasta ja 5= 

olen kiinnostunut ja valmis kokeilemaan nykyteknologiaa hyvinvoinnin edistämisessä. 

Teknologian koettiin tuovan arkeen työtä, sillä se oli monimutkaista ja käyttö vaatii opette-

lua. Ennen teknologian hyödyntämistä olisi tärkeää opettaa ikääntyneille teknologian 

käyttö ja sen mahdollisuuksien ymmärtäminen. Harjoitusohjelman käyttöönoton yhtey-

dessä olisi tärkeää opettaa ikääntyneitä käyttämään palvelua mahdollisimman hyvin ja pe-

rustella mitä hyötyä ohjelman ja palvelun käytöstä on. (Kukkonen 2018, 40-44.) 

 

Tässä opinnäytetyössä ja harjoitusohjelmassa on pyritty kiinnittämään huomiota liikunnan-

ohjauksen laatusuosituksiin. Käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus huomioidaan siten, että 

ohjelmassa olevat liikkeet on mahdollista toteuttaa kotona tai kuntosalille ja niiden suorit-

tamiseen ei tarvitse erikoisvälineitä. Kotona tehtävät liikkeet mahdollistavat niiden toteutta-

misen mihin kellonaikaan tahansa. Lisäksi ohjelmat sisältävät kuvauksen siitä, minkä ta-

soiselle henkilölle ohjelma on suunnattu, ja mikä ohjelman tavoite on. Ohjelmassa on 

kolme eri vaativuus tasoa, ja näin on pyritty huomioimaan yksilöllisyys ja joustavuus. Oh-
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jelmat ovat jo valmiiksi suunniteltu henkilöille, joilla on eritasoinen toimintakyky ja ohjel-

missa on mahdollista liikkua ylöspäin. Harjoitusohjelman suunnittelua varten on tehty kir-

jallisuuskatsaus ikääntyneillä yleisistä esiintyneistä sairauksista ja kehossa tapahtuvista 

ikääntymisen aiheuttamista muutoksista ja nämä on pyritty ottamaan huomioon ohjelmaa 

suunniteltaessa, jotta harjoittelu olisi turvallista kaikilla tasoilla ilman ohjaajaa tai ohjaajan 

kanssa. Eettisyys tarkoittaa, että jokaisen ihmisarvoa kunnioitetaan riippumatta iästä, us-

konnosta, alkuperästä, sukupuolesta tai kyvyistä. Koska ohjelma on mahdollista toteuttaa 

melkein missä vain on näin pyritty huomioimaan myös eettinen lähtökohta. (Rantanen ym. 

2004, 15-23.)  

 

Harjoitusohjelmaa ei ole pilotoitu kaiken kuntoisille ikääntyneille. Osa liikkeistä voi olla liian 

haastavia joillekuille ikääntyneille. Harjoitusohjelman liikkeitä voidaan joutua muuttamaan, 

jotta ohjelma palvelisi kaiken tasoisia ikääntyneitä.  

 
7.1 Johtopäätökset 

Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa -hankkeen tavoite on luoda 

sellainen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toimintamalli, joka on uusi ja elinvoimaa 

tuottava ja malli vastaa toimintaympäristön muutosta sosiaali- ja terveysalan kentässä 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tarpeisiin. Tavoite on luoda digitaalisuutta hyö-

dyntäen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja alueen vä-

estölle. Yhteiskunnallinen ja globaali tavoite on pyrkiä vaikuttamaan laajalti väestön ter-

veyteen ja toimintakykyyn. Opinnäytetyö toteutettiin osana hanketta, joten yksin pelkkä 

opinnäytetyö ei pysty saavuttamaan kaikkia hankkeelle asetettuja tavoitteita.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajan asettamana päätavoitteena oli luoda harjoitusohjelma Vie-

rumäki Osakeyhtiön käyttöön. Harjoitusohjelman on tarkoitus tukea SPPB -testistöä ja 

käyttää apuna digitaalisuutta, joillain tavalla. Harjoitusohjelma on luotu ja se pohjautuu 

SPPB -testistöön. Digitaalisuutta hyödynnetään luodun materiaalipankin avulla, joka pys-

tytään jakamaan erilaisten suoratoistopalveluiden avulla. Osa tavoite harjoitusohjelmalle 

oli että, se tukee ikääntyneiden toimintakykyä. Harjoitusohjelman liikkeet on erillisinä pilo-

toitu ja testattu, mutta harjoitusohjemaa ei ole kokonaisuudessa kokeiltu. Harjoitusohjel-

maa tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään jatkopilotoinnissa, kun Hollolan ja Päijät-Hä-

meen hyvinvointikeskuksen asiakkaat pääsevät käyttämään harjoitusohjelmaa käytän-

nössä. Pilotoinnin yhteydessä on mahdollisuus kerätä tietoa harjoitusohjelman vaikutuk-

sista yksilön toimintakykyyn SPPB -testistön avulla. Mikäli harjoitusohjelman säännöllisen 

noudattamisen jälkeen yksilön tulos on parantunut, voidaan todeta, että harjoitusohjelma 

on onnistunut vaikuttamaan yksilön toimintakykyyn positiivisesti. 

 



 

 

29 

Hankkeen yksi tavoite on luoda käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja Päijät-Hämeen alueen 

väestölle. Pilotoinnin yhteydessä on mahdollisuus jatkokehittää harjoitusohjelmaa ja ke-

rätä palautetta ohjelmasta ja palautteen avulla luoda palvelu, joka on mahdollisimman 

käyttäjälähtöinen. Hankkeen yksi yhteiskunnallinen ja globaali tavoite on pyrkiä vaikutta-

maan laajalti väestön terveyteen ja toimintakykyyn. Mikäli pilotoinnissa huomataan, että 

ikääntyneiden toimintakyky ja elämänlaatu paranevat harjoitusohjelman noudattamisen 

myötä on opinnäytetyöllä onnistuttu osittain vastaamaan tähän tavoitteeseen. Pilotointi tul-

laan kuitenkin toteuttamaan vain Päijät-Hämeen alueella, joten koko yhteiskuntaan ei vielä 

pilotoinnin yhteydessä päästä vaikuttamaan.  

 

Työelämän ja koulutusohjelman asettamien tavoitteiden lisäksi opinnäytetyön tavoite oli 

luoda harjoitusohjelma ikääntyneille, joka pohjautuu tutkittuun tietoon. Ajallinen tavoite oli, 

että harjoitusohjelman ja opinnäytetyön on oltava valmis ennen 15.3.2019. Opinnäytetyön 

kirjallisuuskatsauksen tavoite oli perehtyä ikääntymisen aiheuttamiin fysiologisiin muutok-

siin kirjallisuuden ja tutkimusten avulla. Opinnäytetyö saatiin valmiiksi yllämainittuun päi-

vämäärään mennessä. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin erilaisiin lähdemateriaaleihin 

ja lähteiden pohjalta luotiin ikääntymisen fysiologisista muutoksista kertova kirjallisuuskat-

saus. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin harjoitusohjelman luomiseen ja harjoitusoh-

jelma on luotu tutkittuun tietoon pohjaten.  

 
7.2 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön valmistuttua työ lähetettiin toimeksiantajalle luettavaksi ja arvioitavaksi. Pa-

lautetta kerättiin sähköpostin muodossa. Toimeksiantaja oli erityisen tyytyväinen siihen, 

miten harjoitusohjelma oli nivottu osaksi hankesuunnitelmaa ja harjoitusohjelman kolmi-

portaisuuteen ja sitä kautta nousujohteisuuteen ja, että ohjelma tuki SPPB -testistöä. Ko-

konaisuudessa toimeksiantaja on erittäin tyytyväinen tuotokseen.  

 

Työ toi uutta tietoa toimeksiantajalle, koska seniorien liikuntatarjonta ei ole tähän asti ollut 

Vierumäen Kannatusosakeyhtiön keskiössä. Aikaisemmin on ollut puhetta tarjonnan lisää-

misestä ja opinnäytetyö tuo arvokasta tietoa palveluiden kehittämisen pohjaksi ja toteutta-

miseen liikepankin avulla. Opinnäytetyön tuottama materiaali voidaan pilotoida hankkeen 

sisällä Hollolan liikuntatoimen ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymäkeskuksen 

kanssa. Työ hyödyttää Vierumäen sosiaali- ja terveys hanketta ja opinnäytetyötä voidaan 

hyödyntää hankkeen jatkopilotoineissa. Työ on ajankohtainen ja työlle nähdään suurempi 

merkitys, kun pohditaan ikäihmisten määrän lisääntymistä tulevaisuudessa ja heidän toi-

mintakykyisyytensä turvaamisessa. Digitaalisuuden hyödyntäminen on nykyaikaa ja vielä 

enemmän tulevaisuutta myös ikäihmisten toimintakyvyn tukemisessa tulevaisuudessa. 
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7.3 Menetelmien arviointi 

Opinnäytetyön aihe tuli toimeksiantajalta ja samalla myös aiheen rajaus. Vierumäki yhti-

öillä on käytössä Happy Healthy People at Work -mobiilisovellus, ja toimeksiantajan 

pyyntö oli, että harjoitusohjelma voidaan jossain muodossa liittää osaksi applikaatiota. Ap-

plikaatiossa on runsaasti video- ja tekstisisältöä, joten opinnäytetyössä harjoitusohjelman 

liikkeet päätettiin tuottaa kirjallisessa muodossa ja videoina, jotta harjoitusohjelma on 

helppo liittää sovellukseen. Lisäksi harjoitusohjelman liikkeiden videointi luo materiaali-

pankin harjoitusohjelman tueksi,  ja antaa lisäarvoa harjoitusohjelmalle. Toimeksiantajan 

toinen pyyntö oli, että harjoitusohjelma pohjautuu Short Physical Performance Battery  

-testistöön. Opinnäytetyö perehtyy testistön eri osiin ja vaiheisiin, jotta harjoitusohjelma tu-

kisi testiä ja siinä suoriutumista.  

 

Kirjallisuuskatsaukseen valitut osa-alueet pyrkivät käsittelemään laajasti ikääntymisen ai-

heuttamia muutoksia, SPPB -testistöä ja harjoitusohjelman luomista. Harjoitusohjelman 

luonti on laaja-aihe ja siihen olisi voitu perehtyä paremmin. Opinnäytetyöstä olisi tullut laa-

jempi, mikäli toimeksianto olisi annettu esimerkiksi kahdelle henkilölle, jolloin toinen opis-

kelija olisi voinut perehtyä ikääntymiseen ja liikunnan ohjaukseen ja toinen opiskelija har-

joitusohjelman ohjelmointiin. SPPB -testistöön perehdyttiin kattavasti. SPPB -testistö on 

käytössä oleva mittari ja sitä käytetään ikääntyneiden toimintakyvyn mittaamiseen, joten 

kyseinen mittari juuri ikääntyneille käytettäessä on luotettava. Testiä varten on olemassa 

valtakunnalliset ohjeet, joten mittaukset ovat helppo toistaa. Opinnäytetyön kirjallisuuskat-

saus ei käsittele ikääntyneiden teknologiataitoja, vaikka digitaalisuus on osa opinnäyte toi-

meksiantoa, koska kirjallisuuskatsaus olisi silloin kasvanut liian isoksi. Lisäksi saman 

hankkeen alla on tehty kysely opinnäytetyö liittyen ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen 

ja teknologian käyttöön osana liikuntapalveluja. Aiemmin mainitun opinnäytetyön lisäksi 

ikääntyneiden digitaidoista ja käyttökokemuksista on tehty erikseen monia opinnäytetöitä. 

Opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin suppeasti ikääntyneiden liikunnanoh-

jausta, koska kyseistä aiheesta on tehty aikaisempi opinnäytetyö Vierumäellä Haaga-He-

lian ammattikorkeakoulun käyttöön, ja siksi aiheiseen ei perehdytty tarkemmin. Erilaisia 

lähdemateriaaleja on käytetty hyvin, mutta laajempi tutustuminen eri kielisiin materiaalei-

hin, olisi varmasti tuonut lisää syvyyttä opinnäytetyöhön ja paremmin osaamisen erikielis-

ten lähteiden käytöstä. 

 

Teoriataustan aiheen rajauksen jälkeen luotiin teoreettinen viitekehys. Sitä tehdessä pi-

dettiin kirjaa tärkeistä osa-alueista, jotka vaikuttavat ikääntyneiden toimintakykyyn. Useat 

lähteet mainitsivat samoja osa-alueita ja niiden pohjalta luotiin taulukko 1. huomioitavat 

osa-alueet lista. Listan pohjalta pohdittiin liikkeet, jotka eri toimintakykyiset ikääntyneet 
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pystyvät toteuttamaan. Harjoitusohjelma pidettiin mahdollisimman tiiviinä, jotta ohjelmasta 

ei tule liian rankka joillekuille ikääntyneille suorittaa. Harjoitusohjelman liikkeitä ei pilotoitu 

ennen kuvauspäivää. Liikkeet olisi ollut hyvä pilotoida ja kerätä palautetta mahdollisimman 

eri kuntoisilta ikääntyneiltä, jotta tiedetään, että liikkeet varmasti sopivat eritasoisille har-

joittelijoille. Tiiviin aikataulun takia tähän ei kuitenkaan ollut aikaa. Fyysisen suoritus- ja 

toimintakyky on aina yksilöllistä. Harjoitusohjelma pyrkii tarjoamaan yleiset ohjeet ja liik-

keet ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen, ilman yksilöiden erojen 

huomioimista.  

 

Videoiden editoinnin jälkeen videoiden päälle tallennettiin ääniraita, jossa kerrotaan muu-

tamalla lauseella liikkeiden suoritusohje. Äänitys tehtiin tyhjässä huoneessa headset-mik-

rofonia hyödyntäen. Kaikissa videoissa ääni ei kuitenkaan ole tasalaatuinen, vaan välillä 

ääni kuuluu hiljempaa ja välillä kovempaa. Paras tapa ääniraidan tallentamiseen olisi ollut 

kunnollinen mikrofoni, joka olisi pysynyt pöydällä paikallaan. Videoiden viimeistelyn jäl-

keen harjoitusohjelman liikkeet ja suoritusohjeet kasattiin yhteen, erillisille taulukoille, jotta 

esitysasu olisi mahdollisimman selkeä. Taulukon tueksi olisi voinut ottaa kuvakaappaukset 

kaikista videoiden liikkeistä, jotta kaikilla ikääntyneillä olisi mahdollisimman selkeä kuva 

liikkeiden oikeasta suoritusmallista, vaikka heillä ei olisikaan pääsyä digitaaliseen sisäl-

töön.  

 

Toimeksiantajalta kerättiin palautetta sähköpostin muodossa. Toimeksiantajalle lähettiin 

kysymykset, joihin vastattiin. Kirjallinen palaute oli selkeässä muodossa ja sitä oli helppo 

hyödyntää opinnäytetyössä. Kasvotusten käytävä palaute olisi mahdollistanut monipuoli-

semman palautteen ja paremman keskustelun opinnäytetyöntekijän ja toimeksiantajan vä-

lillä, koska molemmilla osa puolilla olisi ollut mahdollisuus esittää tilanteessa lisäkysymyk-

siä ja mahdollisia tarkennuksia. Suullinen palaute ei kuitenkaan ollut mahdollinen ulko-

mailla tapahtuvan työharjoittelun takia. Opinnäytetyö linkittyy vahvasti työelämään ja työ 

on tehty läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnäytetyöntekeminen vaatii vah-

vaa itseohjautuvuutta, mutta tarjolla on aina mahdollisuus keskustella työelämän tai ohjaa-

van opettajan kanssa. Itseohjautuminen työhön liittyen opettaa itsensä johtamista, ajan-

hallintaan ja priorisointia. Opinnäytetyöprosessin vaiheet on havainnollistettu alla olevassa 

kuvassa 9. 
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Kuva 9. Opinnäytetyöprosessin vaiheet 

 
7.4 Jatkokehitys 

Opinnäytetyönä tehty harjoitusohjelma ja siihen kuuluva lisämateriaali ja opinnäytetyö jää-

vät Vierumäki Osakeyhtiön käyttöön työn valmistuttua. Erillistä ylläpitotarvetta ei projektin 

loputtua ole. Videot ovat Vierumäen käytössä ja tehty tämän hetkisen uusimman tiedon 

pohjalta. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää hankkeen jatkopilotoinnissa. 

 

Projektin aikana opiskelija tutustui Vierumäen nettisivuihin ja palveluihin, joita tarjotaan 

ikääntyville ja ikääntyneille Vierumäelle. Esimerkiksi nettisivuilla ei ole erillistä osiota 

ikääntyneille liikunnanharrastajille. Jatkokehityksenä opinnäytetyön videot ja teoriatausta 

voitaisiin esimerkiksi liittää osaksi Vierumäen nettisivuja ja koota Vierumäen ikääntyneille 

tarjotut palvelut yhteen. Harjoitusohjelmasta ja SPPB -testistöstä voitaisiin koota se-

nioreille suunnattu liikuntapäivä Vierumäellä, jolloin asiakkaille voitaisiin tarjota muitakin 

Vierumäen palveluita kuten sauvakävelyä, vesijumppaa, ruokailu ja ohjattua kuntosalihar-

joittelua.  

 

Kolmas jatkokehitys ehdotus koskee Vierumäellä luotua ja toiminnassa olevaa Happy 

Healthy People –mobiiliapplikaatiota. Opinnäytetyön videot voitaisiin liittää osaksi sovel-

luksen materiaalipankkia. SPPB -testistö voitaisiin myös videoida ja liittää osaksi applikaa-

tiota, jolloin kaikilla sovelluksen käyttäjillä on pääsy ja ohjeistus testin tekemistä varten. Vi-

deot voitaisiin myös liittää osaksi Vierumäen Youtube-kanavan videoita. Opinnäytetyön 

teoriataustaa hyödyntämällä Vierumäellä voitaisiin kehittää lisää ikääntyneille suunnattuja 
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palveluita, kuten esimerkiksi erilaisia ryhmäliikuntatunteja, jotka tukevat ikääntyneiden toi-

mintakykyä. Vierumäen kuntosalilla voisi aloittaa erityisesti ikääntyneille suunnattu liikun-

taryhmä, jossa harjoitusohjelmaa käytäisiin yhdessä liikunta-alan ammattilaisen kanssa 

läpi kaksi kertaa viikossa.  
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Liite 4. Harjoitusohjelma 
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Hei, 

 

Tervetuloa mukaan. Olet nyt suorittanut SPPB -testin Vierumäellä ja 

kotiin viemiseksi olet saanut tämän harjoitusohjelman. Muista suorittaa 

kaikki harjoitusohjelman liikkeet turvallisessa ympäristössä ja hyvin le-

vänneenä. Turvallisen harjoitteluympäristön maasto on tasainen ja si-

nulla on tarpeeksi ympärilläsi tilaa liikkua. Halutessasi pääset levähtä-

mään sopivaan paikkaan. Muista juoda vettä harjoitusohjelman liikkei-

den välissä ja levätä, jos siltä tuntuu. Syö ja juo harjoittelun jälkeen riit-

tävästi. Noudata sen tasoista harjoitusohjelmaa, joka sinulle on mää-

rätty. 

 

Tähän ohjelmaan laadittiin 1-3 eritasoista harjoitetta samasta liik-

keestä. Ensimmäinen taso on tarkoitettu henkilöille, joille kotoa poistu-

minen on haastavaa ja seisominen tuottaa haasteita tai on turvalli-

suusriski. Toinen taso on tarkoitettu seisoma-asentoon pystyville hen-

kilöille ja joille kotoa lähteminen esimerkiksi kauppaan ei tuota suuria 

haasteita. Kolmas taso on suunnattu henkilöille, joille kotoa poistumi-

nen ei tuota haasteita ja mahdollinen siirtyminen esimerkiksi kuntosa-

lille on mahdollinen. Harjoitusohjelman lähtökohta on se, että terveys-

alan ammattilainen on antanut luvan kevyeeseen liikkeeseen tai liikun-

taan ja ohjelman liikkeet eivät tuota ikääntyneelle kipua. Ohjelman liik-

keet pyrkivät parantamaan ja ylläpitämään senioreiden toimintakykyä 

ja sitä kautta arjessa selviytymistä ja elämän laadun parantamista. 

Harjoitusohjelma on luotu SPPB -testin tueksi, joten se keskittyy ala-

raajojen voimantuottoon ja liikkumis- ja liikekykyyn. Aloita ensimmäi-

sestä harjoitusohjelmasta, mikäli saat 0-4 pistettä. Aloita toisesta har-

joitusohjelmasta, mikäli saat 5-9 pistettä testistä ja kolmannesta harjoi-

tusohjelmasta, mikäli saat 10-12 pistettä.  
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Harjoitusohjelma 1: Kotona suoritettava 

Tason 1 Ohjelma on tarkoitettu ikääntyville toiminta- ja liikuntakyvyn yl-

läpitämiseksi. Ohjelman tarkoitus on lisätä jalkojen voimaa, parantaa 

tasapainoa ja ylläpitää yläraajojen liikkuvuutta. Liikkeet ovat omanke-

honpainolla tehtäviä ja ne on mahdollista suorittaa kotona ilman min-

käänlaisia liikkumisvälineitä. Liikkumisapuväline ei ole este ohjelman 

suorittamiselle. SPPB -testin tulos oli 0-4 pistettä. 

Liikkeiden mallisuorituksia pääset katsomaan, sinulle jaetusta linkistä. 

Suorita liikkeitä kaksi sarjaa, 8-12 toistoa kerralla. Lepää toistojen vä-

lissä vähintään minuutin ajan. Muista tehdä liikkeet omaan tahtiin ja 

pidä tarvittaessa taukoja. 

Esimerkki harjoittelusta: Nouset tuolilta ylös 10 kertaa peräkkäin. Le-

päät noin minuutin ja nouset tuolilta uudestaan 10 kertaa ylös. Lepäät 

minuutin ajan ja vaihdat seuraavaan liikkeeseen.  

 

• Seisominen ja liikkuminen tuottaa haasteita

• Kotoa poistuminen on haastavaa

• 0-4 pistettä SPPB -testistä
1. Taso

• Seisoma-asento ja liikkuminen onnistuu

• Kotoa poistuminen esimerkiksi kauppaan 
onnistuu

• 5-9 pistettä SPPB -testistä
2. Taso

• Kotoa poistuminen ei tuota haasteita

• Liikkuminen lähialueella onnistuu

• 10-12 pistettä SPPB -testistä3. Taso
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 Suoritusohje 

1. Lonkankoukistajan 

pito 

• Asetu istumaan penkin taka-

osaan 

• Pidä selkä mahdollisimman 

suorana ja kiinni penkin sel-

känojassa 

• Aseta toinen jalka tukevasti 

maahan 

• Nosta toinen jalka koukussa-

niin ylös kuin saat ja yritä pi-

tää jalka ylhäällä niin kauan 

kuin jaksat 

• Mikäli jalka pysyy ylhäällä yli 

30 sekunnin ajan voit tehdä 

harjoitusohjelman 2 ensim-

mäisen liikkeen tämän sijaan 

2. Tuolilta nousu • Asetu tuolin etuosaan istu-

maan, jalat lantion levyiseen 

asentoon 

• Nouse tuolista ylös ja las-

keudu hitaasti alas 

• Pidä katse eteen ja selkä 

mahdollisimman suorana 

• Yritä käyttää käsiä nousemi-

seen mahdollisimman vähän 

3. Polven koukistus  

seisten 
• Asetu seisomaan tilaan, 

jossa saat tarvittaessa tukea 

seinästä tai tuolista 

• Yritä viedä kantapää mah-

dollisimman lähelle pakaraa 

• Palauta jalka alas ja toista 

• Yritä pitää polvi ja varvas 

osoittamassa samaan suun-

taan 
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4. Käden pyöritys 

istuen 
• Istu tuolin etuosassa 

• Lähde tekemään koko kä-

dellä mahdollisimman isoa 

ympyrän 

• Katse voi seurata käden mu-

kana 

5. Puolitandem sei-

sonta 
• Asetu seisomaan tilaan, 

jossa saat tarvittaessa tukea 

seinästä tai tuolista 

• Aseta isovarvas toisen jalan 

puoleen väliin 

• Polvia voi pitää vähän kou-

kussa 

• Pidä katse eteenpäin, kädet 

voivat hakea tasapainoa si-

vuilla 

• Yritä pysyä asennossa mah-

dollisimman kauan 

• Mikäli pysyt asennossa yli 

30 sekunnin ajan voit tehdä 

harjoitusohjelman 2 viiden-

nen liikkeen tämän sijaan 

6. Vartalonkierto is-

tuen 
• Istu tuolin etuosassa 

• Kädet lepäävät rennosti 

edessä 

• Yritä katsoa taaksepäin 

7. Varpaille nousut 

istuen 
• Istu tuolin etuosassa 

• Paina käsillä polvia vasten 

• Yritä nousta päkiöiden/var-

paiden päälle 

• Vastusta koko liikkeen ajan 

käsillä 
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8. Koordinaatiohar-

joitus istuen 
• Istu tuolin etuosassa 

• Kädet lähtevät menemään 

samaan aikaan ylös ja alas 

vartalon sivuilla 

• Jalat menevät eteen ja 

taakse eri aikaan (hiihtäen) 

• Yritä toteuttaa molemmat 

liikkeet samaan aikaan, 

omaan tahtiin 

9. Käden nosto ylös 

istuen 
• Istu tuolin etuosassa 

• Pidä selkä suorana 

• Yritä kurottaa kädellä niin 

korkealle kuin mahdollista 

• Katse seuraa sormia 

10.Kyljen  

venytys istuen 
• Asetu penkin etuosaan istu-

maan 

• Laske toinen käsi sivulle 

roikkumaan 

• Yritä kurottaa sormilla kohti 

lattiaa 
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Harjoitusohjelma 2 

Tason 2 Ohjelma on tarkoitettu sellaisille ikääntyville toiminta- ja liikun-

takyvyn ylläpitämiseksi keille seisominen tuen kanssa tai ilman tukea 

yli viiden minuutin jaksoissa ei aiheuta merkittävää riskiä turvallisuu-

dessa. Ohjelman tarkoitus on lisätä jalkojen voimaa, parantaa tasapai-

noa ja ylläpitää käsien liikkuvuutta. Liikkeet ovat omankehonpainolla 

tehtäviä ja ne on mahdollista suorittaa lähiympäristössä tai kotona il-

man liikkumisvälineitä tai kotoa löytyvien välineiden avulla. Liikku-

misapuväline ei ole este ohjelman suorittamiselle. Voit tehdä liikkeitä 

useamman kierroksen (2-3).  

SPPB -testin tulos oli 5-9 pistettä. 

Liikkeiden mallisuorituksia pääset katsomaan, sinulle jaetusta linkistä. 

Suorita liikkeitä kaksi sarjaa, 8-12 toistoa kerralla. Lepää toistojen vä-

lissä vähintään minuutin ajan. Muista tehdä liikkeet omaan tahtiin ja 

pidä tarvittaessa taukoja. 

Esimerkki harjoittelusta: Nouset tuolilta ylös 10 kertaa peräkkäin. Le-

päät noin minuutin ja nouset tuolilta uudestaan 10 kertaa ylös. Lepäät 

minuutin ajan ja vaihdat seuraavaan liikkeeseen.  

 

Harjoitusohjelma 2 Suoritusohje 

1. Porrasnousu • Askella vuorojaloin portaan tai 

vastaavaan korokkeen päälle 

• Pidä selkä suorana ja katse 

eteenpäin 

• Yritä pitää lantio mahdollisim-

man paikallaan 

• Polvi osoittaa varpaiden suun-

taan 

2. Tuolilta nousu  

 

 

 

• Istu tuolin etuosassa 

• Ota sopivat painoit käsiin 
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painon kanssa • Nouse ylös tuolilta ja pidä huoli, 

että polvet osoittavat koko liik-

keen ajan ulospäin 

• Pidä selkä suorana 

3. Jalan koukistus 

maassa maaten 
• Makaa lattialla selällään 

• Pidä toinen jalka koukussa ja 

jalkapohja kiinni lattiassa koko 

liikkeen ajan 

• Suorista toinen jalka niin suo-

raksi kuin saat ja vie takaisin 

koukkuun 

4. Käden pyöritys 

seisten 
• Seiso lantion levyisessä haara-

asennossa 

• Pidä selkä suorana 

• Yritä pyörittää kädellä mahdolli-

simman isoa ympyrää, katse 

seuraa kättä 

5. Koko tandem  

seisonta 
• Asetu seisomaan tilaan, jossa 

saat tarvittaessa tukea seinästä 

tai tuolista 

• Aseta toisen jalan varvas kiinni 

toisen jalan kantapäähän 

• Muista tehdä molemmat jalat 

• Kädet voivat hakea tasapainoa 

sivuilla  

6. Vartalonkierto  

seisten 
• Seiso lantion levyisessä haara-

asennossa 

• Kädet lepäävät rennosti edessä 

• Yritä katsoa taaksepäin 

7. Varpaille nousut • Seiso lantion levyisessä haara-

asennossa 

• Yritä nousta päkiöiden päälle 
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• Ota tarvittaessa tukea tuo-

lista/seinästä 

8. Koordinaatioharjoi-

tus seisten 
• Kädet liikkuvat samaan aikaan 

ylös ja alas vartalon sivuilla 

• Jalat käyvät vuorotellen edessä 

napauttamassa (hiihtäen) 

• Yritä toteuttaa liikkeet samaan 

aikaan 

9. Käden nosto  

seisten 

• Seiso lantion levyisessä haara-

asennossa 

• Pidä selkä suorana 

• Yritä kurottaa kädellä niin korke-

alle kuin mahdollista 

10.Kyljen venytys 

seisten 
• Seiso lantion levyisessä haara-

asennossa 

• Laske toinen käsi sivulle roikku-

maan 

• Yritä kurottaa sormilla kohti lat-

tiaa 
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 Harjoitusohjelma 3 

Tason 3 ohjelma on tarkoitettu sellaisille ikääntyville toiminta- ja liikun-

takyvyn ylläpitämiseksi keille seisominen tuen kanssa tai ilman tukea 

yli kymmenen minuutin jaksoissa ei aiheuta merkittävää riskiä turvalli-

suudessa. Ohjelman tarkoitus on lisätä jalkojen voimaa, parantaa tasa-

painoa ja ylläpitää käsien liikkuvuutta. Liikkeet ovat kuntosalilla toteut-

tavia tai oman kehon painolla tehtäviä ja ne on mahdollista suorittaa 

lähiympäristössä tai kotoa löytyvien välineiden avulla. Kuntosalilla teh-

tävät liikkeet ovat aluksi hyvä katsoa ammattilaisen kanssa läpi.  

SPPB -testin tulos oli 10-12 pistettä. 

Liikkeiden mallisuorituksia pääset katsomaan, sinulle jaetusta linkistä. 

Suorita liikkeitä kaksi sarjaa, 8-12 toistoa kerralla. Lepää toistojen vä-

lissä vähintään minuutin ajan. Muista tehdä liikkeet omaan tahtiin ja 

pidä tarvittaessa taukoja. 

Esimerkki harjoittelusta: Nouset tuolilta ylös 10 kertaa peräkkäin. Le-

päät noin minuutin ja nouset tuolilta uudestaan 10 kertaa ylös. Lepäät 

minuutin ajan ja vaihdat seuraavaan liikkeeseen.  

 

Harjoitusohjelma 3 Suoritusohje 

1. Porrasnousu painon 

kanssa 
• Askella vuorojaloin portaan tai 

vastaavaan korokkeen päälle 

• Ota painot molempiin käsiin 

• Pidä selkä suorana ja katse 

eteenpäin 

• Yritä pitää lantio mahdollisim-

man paikallaan 

• Polvi osoittaa varpaiden suun-

taan 
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2. Jalkaprässi • Asetu laitteeseen istumaan, 

selkä kiinni selkänojaan 

• Aseta jalat ylös telineeseen, pol-

vissa on 90 asteen kulma 

• Paina polvia ulospäin koko liik-

keen ajan 

3. Jalan koukistus  

laitteessa 
• Laita selkä kiinni selkänojaan 

• Aseta alatuki nilkkojen alapuo-

lelle 

• Vie kantapäät mahdollisimman 

lähelle pakaroita 

• Palauta liike hitaasti ylös 

4. Käden pyöritys  

painon kanssa 
• Seiso lantion levyisessä haara-

asennossa  

• Pidä selkä suorana 

• Yritä pyörittää mahdollisimman 

isoa ympyrää, katse seuraa 

kättä 

• Liike ei saa tuottaa kipua 

5. Koko tandem kävely • Asetu seisomaan tilaan, jossa 

saat tarvittaessa tukea seinästä 

tai tuolista 

• Aseta toisen jalan varvas kiinni 

toisen jalan kantapäähän 

• Muista tehdä molemmat jalat 

• Kädet voivat hakea tasapainoa 

sivuilla  

6. Vartalonkierto  

pehmeällä alustalla 
• Asetu seisomaan lantion levyi-

seen haara-asentoon pehmeällä 

alustalla 

• Kädet lepäävät rennosti ristissä 

edessä 
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• Yritä katsoa taaksepäin 

• Kierrä rauhallisesti takaisin 

• Toista sama toiselle puolelle 

7. Varpaille nousut 

pehmeällä 
• Seiso lantion levyisessä haara-

asennossa pehmeällä alustalla 

(pyyhe/jumppamatto) 

• Yritä nousta päkiöiden päälle 

• Ota tarvittaessa tukea tuolista 

8. Hiihtohyppy • Kädet ja jalat liikkuvat vuorotel-

len edestakaisin 

• Ristikkäinen käsi on aina ristik-

käisen jalan kanssa edessä 

• Tee liikettä omaan tahtiin 

9. Käden nosto painon 

kanssa 
• Seiso lantion levyisessä haara-

asennossa 

• Pidä selkä suorana 

• Yritä kurottaa kädellä niin korke-

alle kuin mahdollista 

• Liike ei saa tuottaa kipua 

10. Kyljen venytys 

painon kanssa 
• Seiso lantion levyisessä haara-

asennossa 

• Laske toinen käsi sivulle roikku-

maan 

• Pidä paino vain toisessa kä-

dessä 

• Yritä kurottaa sormilla kohti lat-

tiaa 

• Toista liike molemmille puolille 

 

 


