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Ulkoilu on myös ikäihmisen oikeus  
Iäkkäiden ulkona liikkumisen mahdollistamiseksi tarvitaan yhteistä tahtoa ja toimia 
 
 
Maassamme on tällä hetkellä reilut 400 000 yli 75-vuotiasta ja heidän määränsä kaksinkertaistuu 
seuraavan 30 vuoden aikana. Ihmiset elävät yhä pidempään ja pysyvät toimintakykyisinä 
kauemmin, jos he säilyttävät liikkumiskykynsä. 
 
Iäkkään hyvään arkeen kuuluu mahdollisuus ulkoiluun. Joka toiselle yli 75-vuotiaalle ulkona 
liikkuminen ilman avustajaa tuottaa vaikeuksia. Moni ikäihminen joutuu luopumaan ulkona 
liikkumisesta vastoin tahtoaan. Ulkona liikkumisella on suuri merkitys sekä ihmisen fyysiselle että 
mielen terveydelle. Oman kodin vangiksi jääminen ennustaa lyhyessä ajassa turvautumista koti- ja 
laitoshoitoon. 
 
Nyt on aika huomioida väestön ikääntyminen  
 
Iäkkäiden ulkoilun olosuhteiden, sosiaalisen tuen ja ulkoilupalvelujen kehittämisellä on kiire. 
Iäkkäiden ulkoilumahdollisuuksien parantaminen vaatii ennen kaikkea eri toimijoiden yhteistä 
tahtoa. Tarvitaan myös selkeitä toimenpiteitä iäkkäiden ulkoilupalvelujen ja ulkoilun olosuhteiden 
parantamiseksi. 
 
Julkilausuman laatijat ehdottavat seuraavia toimenpiteitä: 

 
- Kuntiin perustetaan työryhmä edistämään iäkkäiden ulkoilupalveluja. Näin lisätään kunnan 

eri hallintokuntien ja järjestöjen verkostoitumista. 
- Ulkoilu liitetään kotihoidon, palvelutalojen, liikuntatoimen ja järjestöjen palveluvalikkoon. 
- Iäkkäille tarjotaan ohjattuja ulkoiluryhmiä ja ulkoiluystävätoimintaa kehitetään. 
- Kotona ja palvelukeskuksissa asuvien iäkkäiden ulkona liikkumista tuetaan parantamalla 

liikkumismahdollisuuksia pihoissa. 
- Rakennetaan lisää ikäihmisille sopivia kuntopolkuja ja kehitetään puistoja iäkkäille 

soveltuviksi liikuntaympäristöiksi. 
- Iäkkäiden liikkumispalveluista ja ulkona liikkumisen mahdollisuuksista tiedotetaan tavalla, 

jolla tavoitetaan iäkkäät huonokuntoiset vanhukset ja heidän läheisensä. 
- Eri alojen ammattilaisten, myös suunnittelijoiden ja rakentajien, tietämystä iäkkäiden ulkona 

liikkumisen merkityksestä parannetaan täydennyskoulutuksella. 
 
 
Julkilausuman laatijat 
 
Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 
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JULKILAUSUMA IÄKKÄIDEN ULKONA LIIKKUMISEN EDISTÄMISEKSI  
 
Maamme väestöstä reilut 400.000 on yli 75-vuotiaita. Väestöennusteen mukaan seuraavan 
kolmenkymmenen vuoden jälkeen 75 vuotta täyttäneiden osuus on jo 800.000. Ihmiset elävät yhä 
pidempään ja pysyvät toimintakykyisinä kauemmin. Siitä huolimatta yli puolelle 75 vuotta 
täyttäneistä ulkona liikkuminen ilman avustajaa tuottaa hankaluuksia. Syitä ovat liikkumiskyvyn 
heikkeneminen, kaatumisen pelko sekä ympäristön esteellisyys. Ulkoilusta luopuminen ei ole 
vapaaehtoinen valinta. Ulkoilun loppuminen ennustaa lyhyessä ajassa turvautumista koti- tai 
laitoshoitoon. Ulkona liikkumisen merkitys liikkumiskyvylle, muistille ja mielialalle on 
korvaamaton. 
 
Tämä julkilausuma tähtää iäkkäiden ulkoilun olosuhteiden, sosiaalisen tuen sekä ulkoilupalvelujen 
kehittämiseen. Yhteiskunnan tulisi panostaa iäkkäiden ulkoiluun ja turvata ikääntyneille 
mahdollisuus heille tärkeisiin asioihin kuten asiointiin, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja luonnossa 
liikkumiseen.  
 
VAIKUTTAMISKEINOJA  
 

Ulkoilupalvelut: 
- kunnan eri hallintokuntien ja järjestöjen verkostoituminen edistämään ulkoilupalveluja 
- ulkoilun sisällyttäminen kotihoidon, palvelutalojen, liikuntatoimen ja järjestöjen palveluihin 
- ohjattujen ulkoiluryhmien ja organisoidun ulkoiluystävätoiminnan sisällön kehittäminen 
- ulkoilupalvelun tuottajien ja toteuttajien täydennyskoulutus 
- tiedottaminen 
Ulkoilun olosuhteet: 
- riittävät resurssit iäkkäiden liikkumisolosuhteiden edistämiseksi 
- eri hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen liikkumisolosuhteiden edistämisessä 
- iäkkäiden liikkumisolosuhteisiin liittyvä ohjeistus 
- jo olemassa olevan ohjeistuksen noudattaminen 
- suunnittelijoiden ja rakentajien koulutustilaisuudet 
- tiedottaminen 

 
Ulkona liikkumisen olosuhteisiin ja palveluihin panostamalla edistetään iäkkäiden toimintakykyä ja 
vaikutetaan välillisesti kuntien terveydenhuolto- ja sosiaalimenojen pienentymiseen. 
Lähiympäristössä liikkuminen parantaa myös laitoksissa asuvien ikäihmisten toimintakykyä ja 
kohottaa elämänlaatua. Säännöllisen liikunnan on todettu muun muassa vähentävän iäkkäiden 
kaatumisia jopa 60 prosenttia.  
  
KÄYTÄNNÖN PARANNUSEHDOTUKSIA 
 
Ulkoilu kuuluu iäkkään ihmisen hyvään arkeen myös silloin, kun liikkuminen on vaikeaa. 
Heikentyneen lihasvoiman ja kaatumisen pelon lisäksi myös sosiaalisten suhteiden kaventuminen, 
kuten ulkoiluystävän tai avustajan puuttuminen vähentävät iäkkäiden mahdollisuuksia ulkoiluun. 
 
Ulkoilun vähenemisen tulisi toimia hälytysmerkkinä iäkkäälle, hänen läheisilleen, vanhustyön 
tekijöille ja koko palvelujärjestelmälle. Laadukkaaseen vanhustyöhön tulisi kuulua palveluja, jotka 
lisäävät ulkoilumahdollisuuksia. Tällä hetkellä tilanne on valitettavan usein päinvastainen. 



Työryhmä edistämään iäkkäiden ulkoilupalveluja 
 
Iäkkäiden ulkona liikkumisen edistäminen on haaste kunnille. Ikääntyneiden ulkoilua 
vauhdittamaan tulisi kunnissa perustaa iäkkäiden terveysliikuntaan koottu poikkihallinnollinen 
työryhmä. Sen tehtävänä olisi ulkoilun järjestäminen iäkkäille, jotka eivät siihen yksin kykene.   
 
Työryhmään tarvittaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon, erityisliikunnan, teknisen toimen, 
kolmannen sektorin, yksityisten liikuntapalvelujen tuottajien sekä palvelualan toimijoita. Myös 
iäkkäiden toiveita on kuultava.  
 
Ulkoilu kotihoidon, palvelutalojen, liikuntatoimen ja järjestöjen palveluvalikkoon 
 
Ulkoilu tulisi sisällyttää kotihoidon ja palvelutalojen palveluvalikkoon osana kuntoutumista 
edistävää työotetta. Kunnan erityisliikunnan ja eri järjestöjen tulisi huolehtia ulkoilupalvelujen 
tarjoamisesta iäkkäille. Ohjattuja matalan kynnyksen ulkoiluryhmiä kaivataan lisää. Ulkoileminen 
ryhmässä tai ulkoiluystävän seurassa tarjoaa sosiaalisia suhteita ja ehkäisee yksinäisyyttä. Asioinnin 
mahdollisuus ystävän kanssa tukee iäkkään itsemäärämisoikeutta ja tarjoaa arkista valinnan 
vapautta. 
 
Iäkkäiden ulkoiluun olisi eri tahojen kehitettävä toimintamuotoja, joiden sisältö motivoisi liikkeelle, 
esimerkiksi kulttuurin, lähiympäristön historian, luontosivistyksen tai sosiaalisen yhdessäolon 
avulla. Ikäihmiset kokevat, että ulkoilu erityisesti viherympäristössä parantaa mielialaa, virkistää ja 
parantaa unen laatua. 
 
Ulkoilun tukipalvelut ja tiedottaminen 
 
Matalan kynnyksen ulkoiluryhmistä tai ulkoiluystävätoiminnasta tiedottamisen olisi tavoitettava 
apua tarvitsevat iäkkäät. Ulkona liikkumiseen tarvitaan tukitoimia, kuten osallistujien kuljetus 
sopivaan liikkumisympäristöön, vapaaehtoisten avustajien rekrytointi sekä liikkumisen 
apuvälineiden tai kävelysauvojen järjestäminen osallistujille.  
 
Liikkumismahdollisuuksien edistäminen pihoissa 
 
Iäkkäiden asumispalveluiden ja palvelukeskusten pihojen suunnitteluun olisi laadittava yleiset 
ohjeet, joissa liikunnan harrastaminen otettaisiin huomioon. Palvelutalojen ja -keskusten pihoja 
voidaan kehittää liikkumiseen motivoivaksi yksinkertaisin ratkaisuin, kuten upottamalla pihamaalle 
mukulakiviä tai lankkuja kehittämään tasapainokykyä. Viljelymahdollisuudet ja marjapensaat 
mahdollistavat hyötyliikunnan pihalla. Piha on luonnollinen ympäristö sosiaaliseen 
kanssakäymiseen.  
 
Korttelin sisällä voi rakennusten välisten kulkureittien ja ulkoterassien kattamisen ja mahdollisesti 
myös lasittamisen avulla lisätä ikääntyneiden ulkona liikkumisen mahdollisuuksia. Puolilämpimien 
tilojen hyödyntäminen esimerkiksi dementoituneiden henkilöiden asumisyksiköissä mahdollistaa 
turvallisen ulkoilun.  
 
 
 
 
 
 



Vanhusten kuntopolkujen ja puistoreittien lisääminen 
 
Lähiympäristön kulkureiteistä olisi muodostettava iäkkäiden ulkoiluun soveltuvia lyhyitä, 
määrämittaisia lenkkejä, joita ikääntyneet voisivat kuntonsa mukaan kiertää. Iäkästä motivoi 
ulkoiluun mahdollisuus laskea päivittäisen liikkumisen määrä.  
 
Puistoja olisi kehitettävä iäkkäille soveltuviksi ulkoiluympäristöiksi.  
 
Vanhusten ulkoilureiteillä olisi panostettava esteettömyyteen, toimivuuteen kuten valaistukseen 
sekä kunnossapitoon kaikkina vuoden aikoina, eritoten talvella. Mikäli iäkkäiden kuntopolut tai 
muut liikuntapaikat ovat liian kaukana, olisi heille järjestettävä kuljetus. 
 
Turvallinen ja viihtyisä ulkoiluympäristö motivoi liikkumaan. 
 
 
Yhteiskuntamme on huomioitava väestömme ikääntyminen. Iäkkäiden ulkoilun olosuhteiden, 
sosiaalisen tuen ja ulkoilupalvelujen kehittämisellä on kiire. 
 
 
JULKILAUSUMAN LAATIJAT 
 
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (KKI), auttaa luomaan pysyviä liikuntapalveluja yli 40-
vuotiaiden ja ikääntyneiden lähipiiriin sekä tukemaan arkiliikkumista suosivan ympäristön 
kehittämistä. Ohjelman päärahoittajat ovat opetusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. 
Ohjelmassa on mukana edellisten ministeriöiden lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö, 
ympäristöministeriö ja Metsähallitus. Käytännön toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden 
edistämissäätiö (LIKES).  
Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään 
heikentyneiden ikäihmisten itsenäistä selviytymistä. Tavoitteeseen päästään tarjoamalla tietoa ja 
hyviä käytäntöjä jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa parantavasta liikunnasta ammattilaisille, 
iäkkäille ihmisille ja heidän läheisilleen. Ohjelmaa rahoittaa RAY ja sitä koordinoi vanhustyön 
asiantuntijaorganisaatio Ikäinstituutti yhteistyössä opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, 
LIKES -tutkimuskeskuksen, UKK-instituutin, Kuntaliiton sekä Suomen gerontologian 
tutkimuskeskuksen kanssa. 
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