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1. Yleiset kuntaa koskevat kysymykset 
 

• Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin kunnan 
strategisissa asiakirjoissa 8/11 kuntaa (73 % kunnista) 

• Valmisteilla oli strategisia asiakirjoja, joissa esillä 
iäkkäiden terveysliikunta 6/11 (55 %) 

• Kunnassa oli meneillään muita iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyviä projekteja 5/11 (45 %) 

• Kunnassa oli hyödynnetty Voimaa vanhuuteen –
ohjelman oppi- ja viestintämateriaaleja tai  
verkkosivuja 7/11 (64 %) 

• Kunta tarjosi iäkkäille senioriliikuntakortteja 1/11 (9 %) 
• Kunta tarjosi iäkkäille muita terveysliikuntaan liittyviä 

etuisuuksia 10/11 (91 %) 
 

 

alkukartoituksen tuloksia  
- kuntaRyhmä 3 

Iäkkäille järjestettiin yhteensä 705 
liikuntaryhmää. Liikuntatoimi järjesti 
242 ryhmää (34 % ryhmistä), järjestöt 186 
ryhmää (26 %), sosiaali- ja terveystoimi 
151 ryhmää (21 %) ja muut toimijat 126 
ryhmää (18 %). 

Toiminta- ja liikkumiskykyisille iäkkäille 
järjestettiin 299 ryhmää (42 % ryhmistä), 
toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille 380 ryhmää*  
(54 %). Toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
huomattavasti heikentyneille iäkkäille 
järjestettiin 26 ryhmää (4 %). (Kuvio 1.) 

* Lukumäärä on 39 ryhmää pienempi kuin 
kysymyksessä 4 esitetty lukumäärä. Erotusta 
selittää mm. vastausten kokoaminen useammalta 
taholta saman kunnan alueella. 

Kuvio 1. Iäkkäiden liikuntaryhmät sektoreittain (n=705) 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valituille 11 kunnalle (kuntaryhmä 3) 
tehtiin kysely iäkkäiden terveysliikunnan tilasta vuonna 2011. Sähköiseen 
kyselyyn vastasivat Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) 
kunnat (Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, 
Taipalsaari), Kouvola, Lahti, Pieksämäki ja Valkeakoski. Näissä kunnissa 
75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli 25 216 (SOTKAnet 2010), joista noin 
puolella arvioidaan olevan heikentynyt toiminta- ja liikkumiskyky. Tässä 
julkaisussa esitetään vastausten yhteenvetoja ja keskeisiä teemoja. Näitä 
kuutta teemaa tullaan toistuvasti käsittelemään vuosittaisessa seurannassa. 
Tuloksia esitellään laajemmin Voimaa vanhuuteen -ohjelman seuranta- ja 
arviointiraporteissa.  

 

2. Liikuntaryhmät osallistujien toiminta- ja liikkumiskyvyn sekä 
järjestävän sektorin mukaan 
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Taulukko 1. Yhteistyön osa-alueet 
yleisyysjärjestyksessä 
 

1. Tiedottaminen  
2. Liikuntatilojen organisointi 
2. Liikuntatoiminnan järjestäminen 
4. Iäkkään etsiminen ja ohjaaminen 

liikuntaneuvontaan ja –toimintaan 
5. Liikuntaneuvonnan järjestäminen 
6. Iäkkäiden toimintakyvyn arviointi 
7. Kuljetus ja avustajat 
8. Iäkkäiden liikuntatoiminnan 

seuranta ja arviointi 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille suunnattuja 
ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 
yhteensä 419. Osallistujia oli yhteensä 
5902 henkilöä, joista naisia oli 4643 (79 
%). Liikuntaryhmistä 86:een (21 %) 
järjestettiin kuljetus. Fyysisen 
toimintakyvyn arviointi oli osana 
toimintaa 97 (23 %) liikuntaryhmässä.  

Suosituin liikuntamuoto oli kuntosali-
harjoittelu (115 ryhmää). Seuraavaksi 
suosituimpia olivat vesivoimistelu, 
voima-tasapainoharjoittelu, 
tuolijumppa ja kuntojumppa (49-71 
ryhmää). Lisäksi järjestettiin tanssi-, 
tasapaino- ja ulkoliikuntaryhmiä (13-
16 ryhmää). Pelejä, erityisryhmien 
liikuntaa (esim. diagnoosiperustainen) 
ja muuta liikuntaa järjestettiin 
vähemmän. (Kuvio 2.) 

4. Ohjattu liikuntatoiminta toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille 

Iäkkäiden terveysliikunnan 
järjestämisessä yhteistyötä tekivät 
useimmiten sosiaali- ja terveystoimi, 
liikuntatoimi, kansalais- sekä 
eläkeläisjärjestöt. Yleisimmin yhteistyötä 
tehtiin tiedottamisessa, liikuntatilojen 
organisoimisessa ja liikuntatoiminnan 
järjestämisessä. (Taulukko 1).  
 
 

 

Avovastauksia yhteistyöstä: 

”Kunnan liikuntakalenteriin on koottu liikuntatoimen, kansalaisopiston 
ja yksityisen sektorin tuottamat liikuntapalvelut. Kalentereita on ollut 
jaossa terveystoimen eri yksiköissä, joista asiakkaita on ohjattu heille 
sopiviin ryhmiin.” [Tiedottaminen] 

”Kaupungin liikuntapalvelut jakaa harjoitusvuorot esim. kunto- ja 
liikuntasaliin kaikille samaan, edulliseen hintaan, ilman 
erillisalennuksia eläkeläisjärjestöille.” [Liikuntatilojen organisointi] 

”Liikuntajärjestöjen vapaaehtoiset avustavat liikuntatoimen ryhmässä.” 
[Liikuntatoiminnan järjestäminen] 

”Terveystoimi (kuntoutus) etsii asiakkaat (kotihoito/lääkärin lähete) ja 
ohjeistaa jatko "hoitoon" erityisliikuntaan liikuntapalveluille.” 
[Iäkkään etsiminen ja ohjaaminen liikuntaneuvontaan ja -toimintaan] 

”Liikkuva Lahti -liikuntaneuvontapiste kauppakeskuksen 
Terveyskioskissa ja pääkirjastossa, sekä Liiku-lähete liikuntaneuvonta 
lääkärin/terveydenhoitajan lähetteellä sosiaali- ja terveystoimesta 
liikuntapalveluille yksilölliseen neuvontaan.”[Liikuntaneuvonnan 
järjestäminen] 

”Ei yhteistyötä, järjestöjen ryhmissä ei ole kartoitettu toimintakykyä.” 
[Iäkkäiden toimintakyvyn arviointi] 

”Liikuntakummit avustavat ikäihmisiä Ikäkortteliliikuntaryhmiin.” 
[Kuljetus ja avustajat] 

”Seuranta ja arviointi koskee lähinnä ryhmämääriä ja asiakasmääriä 
ryhmissä toimintakausien aikana. Tietoja kerätty Liipake-hankkeen 
raportointia varten.” [Iäkkäiden liikuntatoiminnan seuranta ja 
arviointi] 

Kuvio 2. Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 
iäkkäille tarkoitettujen erilaisten liikuntaryhmien lukumäärät 
(n=419) 

 

3. Yhteistyö iäkkäiden terveysliikunnan järjestämisessä 
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5. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Koulutuksia järjestettiin yhteensä 16. Suurin 
osa koulutuksista oli suunnattu iäkkäille ja 
vertaisohjaajille (yhteensä 11 koulutusta). 
Lisäksi koulutusta järjestettiin fysiotera–
peuteille, hoitohenkilökunnalle, liikunnan 
ammattilaisille ja opiskelijoille. Koulutukset 
käsittelivät mm. iäkkäiden terveysliikuntaa, 
kaatumisen ehkäisyä, kuntouttavaa työotetta 
ja erilaisia kuntoutuksia. 

Koulutuksiin osallistui yhteensä 1783 
henkilöä. Sektoreittain tarkasteltuna sosiaali- 
ja terveystoimi järjesti seitsemän koulutusta, 
liikuntatoimi kuusi koulutusta ja järjestöt 
yhden koulutuksen. Muut toimijat järjestivät 
kaksi koulutusta. (Kuvio 3.) 

Yhteistyötahoja koulutusten järjestämisessä 
olivat järjestöt, sosiaali- ja terveystoimi ja 
liikuntatoimi. Muita yhteistyötahoja olivat 
seurakunnat, kansalaisopistot ja ammatti–
oppilaitos. 

6. Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

Kuvio 4. Iäkkäiden liikuntaneuvonta järjestävän 
sektorin mukaan lukumäärinä (n=26) 

 

Kuvio 3. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 
sektoreittain lukumäärinä (n=16) 

 

Sosiaali- ja terveystoimi järjesti valtaosan 
iäkkäiden liikuntaneuvonnasta (yhteensä 23 
eri toimintoa) ja liikuntatoimi järjesti kolme  
toimintoa. Liikuntaneuvonta ei kuulunut 
järjestöjen toimintaan. (Kuvio 4). Neuvon–
taan osallistui 3796 iäkästä henkilöä.   

Liikuntaneuvonnasta (n=26) enemmistö  
toteutui kertakäynteinä (73 %). Neuvonta 
jakaantui tasaisesti yksilötoiminnan (54 %) 
ja ryhmätoiminnan (46 %) kesken. 
Neuvontaan tultiin useimmin esitteiden ja 
ilmoitusten perusteella, lähetteiden avulla, 
ammattilaisen ohjaamana tai iäkkään omalla 
yhteydenotolla. Terveyskeskuksen lisäksi 
neuvontapaikkoina olivat mm. kauppa–
keskukset.  

Liikuntaneuvojalla oli useimmiten fysio-
terapeutin, kuntohoitajan, liikunnan-
ohjaajan tai terveyden-, sairaan- tai lähi-
hoitajan koulutus. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 


