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tarpeet ja tavoitteet 
Nurmeksessa tehtiin ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä  80 vuotta 
täyttäville otantana vuoteen 2004 saakka. Näiden haastattelujen 
mukaan kohderyhmän jäsenet olivat hyvässä kunnossa eivätkä 
tarvinneet mitään palveluja. Saatu tieto ei antanut eväitä kehit-
tämiselle.

Lähdettiin etsimään toimintamallia, jolla saataisiin totuudenmu-
kaisempi kuva kotona asuvien, palvelujen piiriin kuulumattomien 
ikääntyvien toimintakyvystä ja palveluntarpeesta toiminnan 
kehittämiseksi. 

Karpalo-hankkeessa vuonna 2005 testattiin uutta käytäntöä. 
Asiakkaat kutsuttiin henkilökohtaisella kutsulla kuntoneuvola-
käynnille, johon sisältyi palvelunohjausta ja toimintakykytesta-
usta. Testauksessa huomattiin muun muassa, että puolella kävi-
jöistä oli heikentynyt tasapaino. Tällä perusteella todettiin, että 
testaus on hyvä liittää haastattelun oheen, jotta saadaan mahdol-
lisimman tarkkaa tietoa kohderyhmän toimintakyvystä ja palve-
luntarpeesta.

toteutus
Vuodesta 2006 alkaen Nurmeksessa on lähetetty henkilökohtaiset 
kutsut Hehko-kuntoneuvolakäynnit kaikille kyseisenä vuonna 75 
vuotta täyttäville henkilöille, jotka eivät kuulu säännöllisten palve-
luiden piiriin.

Hehko-kuntoneuvolakäynti pitää sisällään sairaanhoitajan tekemän 
haastattelun ja fysioterapeutin tekemän toimintakykymittauksen. 
Haastattelussa kartoitetaan kohderyhmän terveyttä, toimin-
takykyä, asumisympäristöä ja palveluntarvetta sekä annetaan 
palveluohjausta. Toimintakykytestaus tehdään TOIMIVA-testillä. 
Testin tulokset analysoidaan yhdessä asiakkaan kanssa kiinnittäen 
huomiota keskiarvoa heikompiin testituloksiin. Asiakkaalle anne-
taan yksilöllisiä neuvoja toimintakyvyn harjoittamiseen ja tietoa 
sopivista liikuntaryhmistä sekä seniorikortista.

tuloksia
Vuonna 2014 kutsuja lähetettiin 80 ja 55 saapui kuntoneuvolakäyn-
nille. Valtaosa kuntoneuvolan asiakkaista harrasti kestävyystyyp-
pistä liikuntaa suositusten mukaisesti, mutta voima- ja tasapaino-
harjoittelu jäi liian vähäiseksi. TOIMIVA-testin tuloksissa eniten alle 
keskiarvon tuloksia oli PEF-puhalluksessa ja tasapainossa.

Johtopäätökset
Asiakkaat ovat kokeneet palvelun tärkeäksi, ja seuraava ikäluokka 
odottaa jo innolla kutsuja. Vuonna 2015 palvelu säilyy muutoin 
ennallaan, mutta asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta kotikäyntiin, 
mikäli asiakkaalla on vaikeuksia saapua kuntoneuvolaan.

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
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Toimintakyvyn mittaaminen tehostaa 
liikuntaneuvonnan merkitystä ja 
johtaa käytännön tekoihin!


