
Tausta 

Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikunta-
ohjelman (2010–2015) päämääränä on edistää 
kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentynei-
den ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä 
ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Kehit-
tämistyöhön valittiin mukaan 38 kuntaa, jot-
ka edistävät iäkkäiden liikuntaneuvontaa ja 
-toimin taa monisektorisella yhteistyöllä ja men-
toroinnilla. 

Ohjelmaa koordinoi Ikäinsti tuutti Raha-auto-
maattiyhdistyksen, opetus- ja kulttuu ri minis-
teriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Tavoitteina

• Iäkkäiden liikuntaneuvonnan hyvien 
 toimintatapojen käyttöönotto ja 
 vakiinnuttaminen ohjelmakunnissa
• Kohderyhmän iäkkäiden osallistuminen 
 liikuntaneuvontaan ja voima- ja tasapaino-  
 sisältöiseen liikuntatoimintaan
• Liikuntatoimintaan osallistuvien iäkkäiden   
 liikkumiskyvyn paraneminen

Tuloksia

• Liikuntaneuvonnan hyviä toimintatapoja on  
 otettu käyttöön toimijoiden yhteistyöllä ja   
 ne ovat vakiintuneet 33/ 38 kunnassa 
• Palautteiden perusteella ammattilaisten    
 osaa minen on vahvistunut koulutuksilla 
• Liikuntaneuvonta on lisääntynyt: toimintoja  
 oli kehittämistyön päättyessä 137 
 (alkukartoitus 56)
• Liikuntaneuvontaan osallistuneiden 
 ikäihmisten määrä lähes kolminkertastui    
 (14374, alkukartoitus 5484)
• Ikäihmisiä osallistui liikuntaryhmiin kaksin-  
 kertainen määrä alkutilanteeseen 
 verrattuna (22 044, alkukartoitus 10 883) 
• Liikkumiskyky parani tai pysyi ennallaan    
 91% liikkumiskyvyn testeihin osallistuneista  
 (n=2060) 
• Palautteiden perusteella ikäihmiset 
 kokivat liikuntaneuvonnan ja kunnon 
 kohentumisen kannustavan säännölliseen   
 liikkumiseen  

Liikuntaneuvontaa ja liikuntaan ohjausta 
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Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta – www.ikainstituutti.fi 
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liikkumiskyky ja koettu hyvinvointi paranee

Johtopäätökset

Koulutukset ja yhteiset toimintakäytännöt luo-
vat edellytyksiä tuloksekkaalle liikuntaneuvon-
nalle. Toimivalla liikuntapalveluketjulla mah-
dollistetaan kaikenkuntoisten ikäihmisten 
liik  kumista ja liikunnan harrastamista. Liikun-
taneuvonta kannustaa ikäihmisiä liikkumaan. 

Säännöllinen liikunta parantaa liikkumiskykyä 
sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia. Voimaa 
vanhuuteen -kunnat jatkavat liikuntaneuvon-
nan ja -toiminnan kehittämistä.

www.voimaavanhuuteen.fi 

Arkiliikunta, ohjatut liikuntaryhmät, omaehtoinen liikunta, ulkoilu
Tukitoimet: kuljetus, liikuntakaveri, ulkoiluystävä, apuvälineet

Yhteiset toimintakäytännöt 
Tiedottaminen, palveluohjaus, suunnitelma, seuranta

Ikäihmisten osallisuus  
Toiveet ja palautteet esim. liikuntaraadeissa

Koulutuksia ammattilaisille
 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille, Kunnon Hoitaja, Kunnon lääkäri ja Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus

Liikunnasta
tiedottaminen
esim. kotiin jaettava 

liikuntakalenteri, 
tietoiskuja, 

liikuntaluentoja

Liikunnan
puheeksi ottaminen 

esim. kotikäynneillä, 
terveydenhoitajan 

vastaanotolla, apteekissa

Yksilöllinen 
neuvonta ja

liikkumissuunnitelma
esim. Ähtärissä kolme 

tapaamiskertaa

1.  Alkuhaastattelu 
 ja liikkumiskyvyn testit 
2.  Liikunnan tavoitteet 
 ja liikkumissuunnitelma
3.  Seurantakerta ja liikkumis-
 suunnitelman päivitys
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Kuvio 1. Liikuntaneuvontaa ikäihmisille Voimaa vanhuuteen -työssä


