




LTS:n kuntotestauksen asiantuntijaryhmä, 
Kuntotestauspäivien ohjelmatoimikunta

Juha Ahtiainen pj. LitT, yliopistotutkija
Jyväskylän yliopisto

Jyrki Aho, LitM, liikuntafysiologi
Helsingin Urheilulääkäriasema, Urheilulääketieteen säätiö

Pauliina Husu, TtT, erikoistutkija
UKK-instituutti, Tampere

Piia Kaikkonen, LitT, testauspäällikkö
Tampereen Urheilulääkäriasema

Sami Kalaja, LitT, työelämäprofessori, Jyväskylän yliopisto

Jussi Mikkola, LitM, urheilufysiologian asiantuntija
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä

Jonne Kamsula siht, LitM, erityisasiantuntija
Liikuntatieteellinen Seura



LTS kuntotestauksen asiantuntijaryhmä
-kuntotestauksen laadun kehittämisen asialla!

LTS – Liikunnan tiedeviestintää vuodesta 1933

XXXI

Est. 
1990



Kisakallion avoin vierailijaverkko
Verkon nimi: asiakasverkko

ei salasanaa



www.fkm.fi



Miksi kuntotestauksen laatu on tärkeää?

Kuntotestaus motivoi? (lauantai)
• Nelli Hankonen: Miten tukea motivaatiota ja käyttäytymisen muutosta?
• Taru Lintunen & Hanna Kaisa Raninen: Myönteisen kehonkuvan tukeminen liikuntaharjoittelussa

Turvallisuus taattava parhaan kykymme mukaan
• Lauri Alanko: Kuntotestien ja liikuntaharjoittelun turvallisuus ja vasta-aiheet
• Jyrki Aho: Testien valinta – Mitä testejä ja kuka tekee?

Lähtötilanteen kartoitus ja harjoitteluvaikutusten seuranta
• Daniela Eklund: Tuleeko tulosta? – Fysiologiset muutokset harjoitusvaikutuksen taustalla
• Ari Mänttäri & Juha Sorvisto: Kestävyyden testaaminen epäsuorasti & suorasti
• Pauliina Husu: Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville
• Marjo Rinne: Liikkuvuuden ja liikehallinen testaaminen
• Juha Ahtiainen & Tuomas Rytkönen: Lihaskunnon ja voiman testaaminen terveysliikkujasta 

kilpakuntoilijaan
• James Krieger: The Pitfalls of Body Fat Measurement
• Mike Israetel: Exercise, Intensity and Frequency Selection for Personal Training – An evidence-

based guide for designing your clients' programs for muscle growth
• James Hoffmann: Understanding Stress and Recovery

Kuntotestauksen luotettavuus
• Jyrki Aho: Mitä on laadukas kuntotestaustoiminta?
• Timo Haikarainen: Näyttöön perustuvat personal trainer -toiminnan kulmakivet



Miksi olemme täällä?
• Personal Trainer toimii työssään myös kuntotestaajana

• Personal trainer ammattilaiset suomessa:
• Auktorisoitu (SKY ry.) Personal Trainer: ~200 jäsentä
• Personal Trainer pankki: ~150 jäsentä

• Kuntotestaus tärkeässä roolissa Personal Trainer koulutuksessa

• Alanen, pro gradu -tutkielma 2019: Personal trainer -koulutus ja ammatti suomessa
~75 % vastaajista piti kuntotestausta tärkeänä koulutusaiheena käytännön työssä
~10% ei nähnyt kuntotestausta tärkeänä (15% ei osannut sanoa)

• Personal Trainer ammattikuntana  toteuttaa  merkittävän  osan kuntoilijoiden 
päivittäisestä kuntotestauksesta Suomessa

• Liikuntatieteellinen seura haluaa toimia yhteistyössä kuntotestausta toteuttavien 
tahojen kanssa palvellen ja edistäen laadukasta kuntotestausta

• Kuntotestauspäivien 2019 ohjelma on laadittu yhteistyössä Personal Trainer
kouluttajatahojen ja asiantuntijoiden kanssa



Tavoite

Lähtötilanne Urheilijan 
yksilölliset 

ominaisuudet

Lajin 
vaatimukset

• Terveydentila
• Valmennus/harjoitus-

mahdollisuudet
• Harjoittelun tukitoimet

Harjoitteluhistoria



Näyttöön perustuva toiminta: reflektoitujen kokemusten 
yhdistämistä parhaaseen saatavilla olevaan näyttöön, 
joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen

Evidence-based practice

Näytön aste:
• Vahva tieteellinen tutkimusnäyttö? 

Arvot:
• Mitä tutkitaan?
• Miten tutkimustietoa tulkitaan ja käytetään?
• Asiakkaan näkemys ja odotukset?

Haasteita:
• Yleistettävyys vs. yksilöllisyys
• 1) Kysymyksen muodostaminen 2) Tieteellisen 

tutkimustiedon haku ja saatavuus 3) Tutkimusten 
kriittinen arviointi 4) Synteesi 5) Tulosten arviointi

Tarvitaan akateemisia asiantuntijoita! 
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Käy tykkäämässä ja kommentoi päivien antia!

www.facebook.com/Liikuntatieteellinenseura
Kommentoidessasi Kuntotestauspäiviä somessa, käytä aihetunnisteita  

# KTP19 #kuntotestaus
LTS on myös Twitterissä ja Instagramissa käyttäjätunnuksella 

@ltsfi
www.lts.fi |   www.fkm.fi

Seminaaritilan vierasverkko: 
Arcada VIP

Guest: ThejDef8
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Viestiseinä
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Osallistu, kysy ja kommentoi myös viestiseinän 
kautta!

Striimilähetyksessä on viestiseinä, johon voit 
laittaa kysymyksiä ja kommentteja verkko-

osoitteessa www.viestiseina.fi/ktp19

Voit lähettää viestin myös Twitterissä 
aihetunnisteella #KTP19 tai tekstiviestin KTP19

(välilyönti) ”oma viestisi” numeroon 12154. 

Seminaaritilan vierasverkko: 
Arcada VIP

Guest: ThejDef8



Kuntotestauspäivien 2019 
pääkumppanit



Yhteistyössä mukana myös




