
Tausta

Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyviä maita. Liikunta on tärkeää ikäväestön terveyden, liikkumiskyvyn, mielen hyvinvoin-
nin ja muistin tukemisessa. Tutkimusten mukaan ikäihmisten fyysinen aktiivisuus on vähenemässä ja vain harva yltää liikunta-
suositusten mukaiseen liikuntaan. Ohjattuun liikuntaan osallistuu 14 % eläkeikäisestä väestöstä

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö päättivät kansallisen toimenpideohjelman laatimisesta ikäih-
misten liikuntaan. Toimenpideohjelman työsti valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman oh-
jausryhmä yhteistyössä PASEO-projektin kanssa (Physical Activity among Sedentary Older People, EU-hanke). 

Kohderyhmät

Kohderyhminä ovat iäkkäät ihmiset sekä liikuntatoimintaan vaikuttavat ja sitä järjestävät tahot. Lisäksi toimenpiteitä esitetään 
tahoille, jotka ohjaavat ja resursoivat ikäihmisten liikuntaa.
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Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma – terveyttä ja hyvinvointia
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Toimenpideohjelman suositusten laatimisessa hyödynnettiin tutkimustietoa 
iäkkäiden terveydestä, toimintakyvystä, liikuntakäyttäytymisestä ja liikunta-
toiminnan nykytilasta. Toimenpideohjelman 16 suositusta jakautuvat kuu-
delle alueelle.

1. Poikkisektoraalinen yhteistyö ja työnjako
• ikäihmisten liikunta valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden hyvin-

vointistrategioihin
• poikkisektoraaliset työryhmät työskentelemään iäkkäiden liikunnan hyväksi

2. Liikkumisympäristöt ja -olosuhteet
• turvallisten ja esteettömien kävely- ja pyöräilyreittien sekä lähiliikunta-

paikkojen lisääminen
• esteettömien sisäliikuntatilojen lisääminen lähellä ikäihmisiä

3. Liikuntaneuvonta ja liikuntatoiminta 
• liikuntaneuvonnan ja liikuntatoiminnan lisääminen erilaisille ikäihmisille
• hyvien toimintatapojen käyttöönotto
• eri ammattiryhmien ja vapaaehtoisten mukaan ottaminen 
• ikäihmisten äänen kuuleminen

4. Yleinen tietoisuus, asenteet ja osaaminen
• iäkkäiden liikunta eri ammattiryhmien perus- ja täydennyskoulutuksiin
• valtakunnallisten kouluttajaverkostojen kehittäminen
• iäkkäille suunnattu valistustyö ja vertaisohjaajakoulutus
• oppi- ja ohjemateriaalin tuottaminen
• asenne- ja toimintakampanjat

5. Tutkimustiedon ja käytännön vuoropuhelu
• ikäihmisten liikuntaa hyödyttävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden 

käynnistäminen
• valtakunnalliset tiedonvaihto- ja keskustelufoorumit

6. Toimenpideohjelman koordinointi, seuranta ja arviointi
• vastuunjaosta sopiminen OKM:n, STM:n ja RAY:n kesken ja yhdessä       

sidostyhmien kanssa
• ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatukriteeristön laatiminen

b. Tahot, jotka voivat edistää ikäihmisten liikuntaa

eläkkeelle siirtyvät 
toimintakykyiset 60+

kotona asuvat, alkavista 
toimintakyvyn ongelmista 
kärsivät 75+

koti- tai laitoshoidon sekä 
palveluasumisen piirissä 
olevat ikäihmiset

a. Ikäihmiset, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän

Toimenpideohjelman jalkauttaminen

Toimenpideohjelma julkistettiin 19.10.2011. Ohjelmasta viestitään kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimenpideohjelma on 
saatavana suomen- ja englanninkielisenä OKM:n ja Voimaa vanhuuteen -ohjelman verkkosivuilta.
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