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Tarpeet ja tavoitteet 
Liikuntaneuvonta on ennaltaehkäisevä palvelu, jonka avulla 
pyritään tukemaan iäkkäiden liikunta-aktiivisuutta. 

Yksilöllisen liikuntaneuvonnan tavoitteena on löytää 
mahdollisuuksia arjessa liikkumiseen ja tukea itsenäistä 
selviytymistä kotona. Tavoitteena on, että asiakas tulee tietoiseksi 
omista voimavaroistaan, ymmärtää liikunnan tarpeen ja hyödyn. 
Neuvonnan avulla kannustetaan omatoimiseen liikuntaan ja 
tarjotaan mahdollisuuksia löytää liikuntapalveluiden pariin.  

Toteutus
Prosessin (kuva 1) tärkein vaihe on liikuntaneuvonnan tarpeen 
tunnistaminen ja tarpeeseen vastaaminen. Liikuntaneuvontaa 
järjestetään Iitin terveysasemalla viikottain kunnan vapaa-
aikapalveluiden toimesta. Liikuntaneuvontaan saavutaan 
lääkärin tai hoitajan kirjoittamalla lähetteellä, jonka perusteella 
liikunnanohjaaja varaa asiakkaalle ajan henkilökohtaiseen 
liikuntaneuvontatapaamiseen. Jokaisen liikuntaneuvonta-
asiakkaan tiedot k irjataan potilastietojärjestelmään. 
Neuvontaprosessi on asiakkaalle vapaaehtoista ja maksutonta. 

Liikuntaneuvojan kanssa asetetaan tavoitteet ja luodaan liikunta-
suunnitelma. Toteutumista seurataan vuoden ajan tapaamisten ja 
yhteydenottojen avulla. 

Tuloksia
Liikuntaneuvontatoiminnan saattaminen käytäntöön on vaatinut 
useita vuosia, mutta vähitellen toiminta on osana perusterveyden-
huoltoa. Liikuntaneuvonnan asiakkaat ovat pääsääntöisin 
40–60-vuotiaita, mutta iäkkäiden liikuntaneuvontatoiminnan 
juurruttamiseksi tehdään parhaillaan töitä. 

Liikuntaneuvonnan tueksi on perustettu matalan kynnyksen 
liikuntaryhmiä. Säännöllisesti kokoontuu myös kävelyryhmä, 
jossa  kohderyhmänä on iäkkäät yli 75-vuotiaat. Ohjaajina toimivat 
koulutetut ”ulkoiluystävät”.

Johtopäätökset
Liikuntaneuvonta on koettu niin tärkeäksi ennaltaehkäiseväksi 
toimenpiteeksi, että se on nousemassa Iitin kunnan ja 
Aavan (Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja) väliseen 
palvelusopimukseen v. 2014 seuraavasti: ”Kunta sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tilaajana katsoo, että sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstöllä on velvoite ohjata asiakkaita 
kunnan liikuntaneuvontapalveluihin (liian vähän terveytensä 
kannalta liikkuvat, elintapasairausriskiryhmiin kuuluvat); mittarina 
kirjoitettujen/tilastoitujen lähetteiden määrä; Nastola min 40 kpl 
ja Iitti min 30 kpl; sekä liikuntaneuvontaan ohjautuvien osuus 
liikkumislähetteen saaneista 70 %.”

Kuitenkin edelleen on pohdittava, miten yli 75-vuotiaita saataisiin 
ohjattua yhä useammin liikuntaneuvojan ohjaukseen. Tämän 
prosessin myötä on tarkoitus mm. kehittää toimintaa siten, että 
kotihoidonohjaajille annetaan lähetteitä, joilla he voivat ohjata 
asiakkaita liikuntaneuvojalle. 

Kuntamme on mukana valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa (2010-2014). Ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyl-
tään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua liikuntaneuvonnan, ohjatun lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun sekä arkiliikuntamahdollisuuksien ja 
ulkoilun avulla. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti Raha-automaattiyhdistyksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tuella. www.voimaavanhuuteen.fi

Yhteystiedot
Iitin kunta/ vapaa-aikapalvelut
Irina Barkman, vapaa-aikasihteeri 0206159790
Eija-Liisa Virta, liikunnanohjaaja 0206159990
etunimi.sukunimi@iitti.fi

Kuva 1: Liikuntaneuvontaprosessi


