
 

 

   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2017 yhteensä 12 kuntaa (Kuvio 1), joissa 75 
vuotta täyttäneitä ihmisiä on 25 901 (Sotkanet 2016). Heistä toimintakyvyltään heikentyneitä 
arvioidaan olevan noin puolet. Kolmivuotisen kehittämistyön käynnistyessä kuntien poikkisek-
toriset yhteistyöryhmät kartoittivat iäkkäiden terveysliikunnan tilaa ja kohderyhmälle tarjot-
tua ohjattua liikuntatoimintaa kunnissaan vuonna 2017. Tässä koosteessa esitetään yhteenveto 
kartoituksen tuloksista ja ohjelman mentoreiden antamista kehittämisehdotuksista.  
 

 
 

Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2017 
Yhteenveto 
 
 

Kehittämiskohteet 
Oikean kohderyhmän tavoittamiseksi tulisi kunnissa kehit-
tää monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, yksi-
löllistä palveluohjausta sekä yleistä tiedottamista ikään-
tyneille suunnatuista terveysliikuntamahdollisuuksista.  
 

Kohderyhmälle suunnattua laadukasta, nousujohtoista ja 
2x viikossa toteutettavaa voima- ja tasapainoharjoitte-
lua tulisi olla tarjolla kaikissa kunnissa. Toteuttaminen 
edellyttää, että kunnassa on senioreille soveltuva kuntosali. 
Myös kuljetusten järjestämistä tarvitaan. 
 

Liikuntaryhmiä saadaan lisää eri puolille kuntaa koulutta-
malla vertaisohjaajia. On tärkeää varmistaa, että vertaiset 
saavat tukea ammattilaisilta. 
 
Ikäihmiset tarvitsevat useamman käyntikerran liikunta-
neuvontaa, johon sisältyy liikkumissuunnitelman laadinta. 
Neuvonnan voi toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä.  
 
Säännöllisiä, ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä lähelle iäkkäi-
tä tarvitaan lisää. Toimintakyvyltään heikentyneiden 
ikäihmisten ulkoiluavuksi tarvitaan koulutettuja ulkoiluys-
täviä. 
  

 
 
  
 

 

Voimaa vanhuuteen -työ kohdennetaan kotona tai palveluasun-

noissa asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toiminta-

kyvyn ongelmia ja jotka eivät pääsääntöisesti ole hoivapalvelujen 

piirissä. 

Kuvio 1. Vuonna 2017 Voimaa  
vanhuuteen -ohjelmaan valitut 
kunnat 
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1. Yleistietoja ohjelmaan valituista kunnista 
 
Voimaa vanhuuteen -työssä oli mukana yhteensä 47 järjestöä tai paikallisyhdistystä. Näihin 
kuului 14 eläkeläisjärjestöä, 13 kansanterveysjärjestöä, kaksi liikuntajärjestöä sekä 18 muuta 
toimijaa (mm. kyläyhdistykset, SPR, Martat ja järjestöjen yhteenliittymät). 

 
Iäkkäiden terveysliikunta on huomioitu Voimaa vanhuuteen -kunnissa monin tavoin (kuvio 2).  
Lähes kaikissa kunnissa tuettiin järjestöjä liikuntatoiminnan järjestämisessä. Tuen muotoja 
olivat mm. toiminta-avustukset, liikuntatilojen ja koulutuksen tarjoaminen, liikuntavälineiden 
lainaus, järjestöjen tapaaminen sekä osallistuminen tiedottamiseen, suunnitteluun ja tapahtu-
mien järjestämiseen. 

 
 

 
 
 
Iäkkäille soveltuvia liikuntapaikkoja 
löytyi kaikista kunnista. Yleisimpiä 
olivat lähiliikuntapaikat. Seniorikun-
tosali löytyi vain puolesta kunnista. 
(Kuvio 3).   

 
 
 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman tavoitteiden ja 
kriteereiden mukaista toimintaa järjestettiin 
vuonna 2017 seuraavasti (Kuvio 4):  

- Kaikissa kunnissa oli iäkkäille suunnattua 
ohjattua liikuntaa. 

- Nousujohtoista ja kaksi kertaa viikossa tapah-
tuvaa kuntosaliharjoittelua (tehoharjoittelu) 
oli neljässä kunnassa.  

- Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä järjestettiin 
kahdessa kunnassa. 

- Liikuntaneuvontaa, mistä tiedotettiin yleisesti, 
sisälsi henkilökohtaisen liikkumissuunnitelman 
ja useamman käyntikerran tai seurannan ei ol-
lut yhdessäkään kunnassa.  

- Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää koulutusta  
järjestettiin kolmessa kunnassa.  

Kuvio 2. Ikäihmisten terveysliikunnan huomioiminen Voimaa vanhuuteen –kunnissa (n=12)  
 

Kuvio 3. Ikäihmisille soveltuvat liikuntapaikat Voimaa 
vanhuuteen -kunnissa (n=12)  

 

Kuvio 4. Voimaa vanhuuteen -ohjelman mukaiset 
toiminnot kunnissa 2017 (n=12) 
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2. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liik-
kumiskyvyltään heikentyneille 
iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) 
suunnattuja ohjattuja liikunta-
ryhmiä järjestettiin yhteensä 331 
ja niihin osallistui 5781 henkilöä. 
Yhteen liikuntaryhmään osallistui 
keskimäärin 18 henkilöä. Naisia 
oli yhteensä 4176 (80 vuotta täyt-
täneitä 717) ja miehiä oli 1605 
(80 vuotta täyttäneitä 400). Eni-
ten liikuntaryhmiä järjestivät jär-
jestöt ja sosiaali- ja terveystoimi 
(molemmat 93 ryhmää). Liikuntatoimi järjesti 76 ryhmää ja sivistystoimi 47 ryhmää. Muita 
toiminnan järjestäjiä olivat seurakunnat ja kansalaisopistot. (Taulukko 1.)  
 
Suosituin harjoittelumuoto oli kuntosaliryhmä. Vesivoimistelua, kuntojumpparyhmiä ja tuoli-
jumppaa järjestettiin useassa kunnassa. Kunnissa järjestettiin myös muuta liikuntaharjoittelua, 
kuten toiminnallista harjoittelua, joogaa ja erilaisia pelejä (Kuvio 3.)  

 
Valtaosa ohjatuista liikuntaryh-
mistä kokoontui kerran viikossa 
(283 ryhmää, 86 %). Enemmistö 
ryhmistä oli määräaikaisia (225 
ryhmää, 68 %) ja kestoltaan 60 
minuuttia (181 ryhmää, 55 %). 
Kestoltaan alle 60 minuuttisia 
ryhmiä oli 105 (32 %) ja yli 60 
minuuttisia ryhmiä oli 45 (13 
%).  
 

 
 

 
Liikuntatoiminnanlaatu (331 ryhmässä)  

 Liikkumiskykyä testattiin 75 ryhmässä (23 %). 
 Henkilökohtaisia harjoitusohjelmia tehtiin 60 ryhmässä (18 %). 
 Kaksi kertaa viikossa toteutettuja kuntosaliryhmiä oli 12 (4 %).  
 Ravitsemustietoa annettiin 115 ryhmässä (35 %). 
 Maksuttomia ryhmiä oli 105 (31 %). 
 Kuljetus järjestettiin 79 ryhmässä (24 %). 
 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 107 ryhmässä (32 %). 
 Asiakaspalautetta kerättiin 159 ryhmässä (48 % ). 
 Liikuntaryhmien ohjaajat olivat useimmin liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaisia (253 

ryhmää, 76 %). Vertaisohjaajien ohjaamia ryhmiä oli 45. Neljässä ryhmässä ammattilainen 
ohjasi ryhmää vertaisohjaajan kanssa. Hoito- tai sosiaalityön ammattilaiset ohjasivat joitakin 

Kuvio 3. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu ohjattu  
liikuntatoiminta vuonna 2017 
 
 

Kuvio 4. Voimaa vanhuuteen -ohjelman mukaiset 
toiminnot valituissa kunnissa 2017 (n=12)  
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ryhmiä yksin tai yhdessä liikunnan ammattilaisen kanssa. Ryhmiä ohjasivat myös opiskelijat 
ja diakonissa.  

 Yhdessätoista kunnassa vertais- ja vapaaehtoisohjaajia arvioitiin olevan yhteensä 116 henki-
löä, joista lähes kaksi kolmannesta (77 henkilöä, 66 %) ohjasi järjestöjen ryhmissä. Liikunta-
toimen ryhmissä vertais- ja vapaaehtoisohjaajia oli 24, sosiaali- ja terveystoimessa 12 ja si-
vistystoimessa yksi henkilö. Muiden tahojen järjestämissä ryhmissä oli kaksi vertais- ja va-
paaehtoisohjaajaa. 
 
 

3. Ulkoiluapu ja ulkoliikuntaryhmät 
 
Ulkoiluapua (esim. ulkoiluystävätoimintaa) oli kohderyhmän iäkkäille tarjolla kuudessa kun-
nassa, mutta näissä kunnissa ei ollut nimettyä tahoa koordinoimassa avustettua ulkoilua. Ulkoi-
luavustajia oli 92 ja viikoittaista ulkoiluapua sai 64 kohderyhmän iäkästä. 
 
Iäkkäiden ulkoiluapua järjestettiin kuudessa kunnassa, mutta tarkat tiedot puuttuivat kolmelta 
kunnalta. Ulkoilua järjestettiin järjestöjen ja sosiaali- ja terveystoimen toteuttamana sekä Vie 
vanhus ulos -kampanjaan liittyvien paikallisten tempausten myötä. Omaiset, vapaaehtoiset, 
opiskelijat ja koululaiset avustivat iäkkäiden ulkoilua. 
 

Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä järjestet-
tiin kahdessa kunnassa yhteensä neljä 
ryhmää, jotka olivat järjestöjen järjes-
tämiä ja vertaisohjaajien ohjaamia. 
Ulkoliikuntaryhmiin osallistui yhteen-
sä 100 henkilöä. (Taulukko 2.) 

 
 
4. Liikuntaneuvonta 
 
Liikuntaneuvontaa järjestettiin 
yhdessätoista kunnassa yhteensä 29 eri 
palvelukokonaisuutta, joihin osallistui 
vuoden 2017 aikana kaikkiaan 1788 
henkilöä. Valtaosa liikuntaneuvonnasta 
oli sosiaali- ja terveystoimen tai 
liikuntatoimen järjestämää. Sosiaali- ja 
terveystoimen toteuttama neuvonta 
tavoitti 1270 henkilöä, liikuntatoimessa 
vastaava luku oli 361 henkilöä ja 
järjestöissä 84 henkilöä. Lisäksi 
sivistystoimi tavoitti 65 henkilöä ja 
muut toimijat yhteensä kahdeksan henkilöä. (Taulukko 3.)  
 
Liikuntaneuvonnan toteutustavat ja -paikat vaihtelivat kunnasta riippuen. Neuvontaa annettiin 
terveyskeskuksissa, liikuntahalleissa ja kuntosaleilla sekä myös ikäihmisten palvelupisteissä ja 
tapaamispaikoissa.  Liikuntaneuvontaan tultiin eri ammattilaisten ohjaamana liikkumisresep-
tillä, lähetteellä, esitteillä tai ottamalla itse ammattilaiseen yhteyttä ja se toteutettiin pääsään-
töisesti muun toiminnan ohessa. Liikuntaneuvonta oli yleensä ryhmätoimintaa ja se toteutettiin 
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muun ryhmämuotoisen liikuntatoiminnan ohessa, ryhmäluentoina ja kotihoidon asiakkaille 
kotikäynneillä. Kunnasta riippuen neuvonta oli kertaluontoista tai sisälsi useampia käyntiker-
toja. Neljässä kunnassa tehtiin yksilöllinen liikkumissuunnitelma, jonka toteutumista seurattiin. 
Liikuntaneuvojat olivat koulutukseltaan pääasiassa fysioterapeutteja ja liikunnanohjaajia. Myös 
kuntohoitajat, lähihoitajat ja vertaisohjaajat sekä lääkäri antoivat liikuntaneuvontaa. 
 
 

5. Koulutus 
 
Ikäihmisten terveysliikuntaan liittyviä 
koulutuksia järjestettiin 10 ja näihin 
osallistui yhteensä 153 henkilöä. Kun-
non Hoitaja -koulutuksia järjestettiin 
kaksi ja Senioritanssi -koulutuksia 
yksi. Osallistujia oli yhteensä 42 hen-
kilöä. Vertaisohjaajille, iäkkäille ja hoi-
tohenkilökunnalle kohdennettuja mui-
ta koulutuksia järjestettiin seitsemän 
ja niihin osallistui 111 henkilöä. (Tau-
lukko 4.)  

Sektoreittain tarkasteluna järjestöt järjestivät kuusi koulutusta. Sosiaali- ja terveystoimi sekä 
liikuntatoimi toteuttivat kumpikin kaksi koulutusta. Useimmin yhteistyötä koulutuksen järjes-
tämisessä tekivät järjestöt ja sosiaali- ja terveystoimi. Koulutukset suunnattiin vertaisohjaajille, 
hoitohenkilökunnalle, iäkkäille ja muille terveysliikunnasta kiinnostuneille. 
 
 
Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelman yhteyshenkilöt (mentorit) 
 
Heli Starck, suunnittelija, Ikäinstituutti 
heli.starck@ikainstituutti.fi 
Kunnat: Enontekiö, Kempele, Muonio 
 
Minna Säpyskä-Nordberg, suunnittelija, Ikäinstituutti 
minna.säpyska-nordberg@ikainstituutti.fi 
Kunnat: Iisalmi, Sonkajärvi 
 
Saila Hänninen, suunnittelija, Ikäinstituutti 
saila.hanninen@ikainstituutti.fi 
Kunnat: Janakkala, Multia, Rovaniemi 
 
Eveliina Hovinen, suunnittelija, Ikäinstituutti 
eveliina.hovinen@ikainstituutti.fi 
Kunnat: Enonkoski, Savonlinna, Tohmajärvi, Pori
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