
 

 

   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (kuvio 1), joissa 75 
vuotta täyttäneitä ihmisiä on 35565 (Sotkanet 2015) ja 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 2016. Tässä koosteessa esitetään yhteenveto 
kuntiin tehdyn kartoituksen tuloksista ja ohjelman mentoreiden antamista kehittämisehdotuk-
sista.  
 

 
 

Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2016 
Yhteenveto 
 
 

Kehittämiskohteet 
Oikean kohderyhmän tavoittamiseksi tulisi kunnissa 
kehittää monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden vä-
läillä, yksilöllistä palveluohjausta sekä yleistä tiedot-
tamista ikääntyneille suunnatuista terveysliikunta-
mahdollisuuksista.  
 

Laadukas, nousujohtoinen ja 2x viikossa toteutuva 
voima- ja tasapainoharjoittelu tulisi olla mahdollista 
myös Voimaa vanhuuteen kohderyhmälle. Tuloksekas 
voimaharjoittelu mahdollistetaan kouluttamalla ohjaa-
jia, ohjaamalla tehoharjoittelusta jatkoharjoitteluun 
sekä varmistamalla, että kunnassa on senioreille so-
veltuva kuntosali. 
 

Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa tulisi lisätä siel-
lä, missä ikäihmiset liikkuvat.  
 

Säännöllisiä, ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä lähelle iäk-
käitä tarvitaan lisää. Tarjolla tulisi olla sopivan pituisia 
reittejä erikuntoisille iäkkäille sekä reittien varrella 
levähdyspenkkejä. Toimintakyvyltään heikentyneiden 
ikäihmisten ulkoiluavuksi tarvitaan koulutettuja ulkoi-
luystäviä. 
  

 
 
  
 

 

Voimaa vanhuuteen -työ kohdennetaan kotona tai palvelu-

asunnoissa asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia 

toimintakyvyn ongelmia ja jotka eivät pääsääntöisesti ole 

hoivapalvelujen piirissä. 

Kuvio 1. Vuonna 2016 Voimaa  
vanhuuteen -ohjelmaan valitut 
kunnat 
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1. Yleistietoja ohjelmaan valituista kunnista 
 
 Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin 15 kunnan strategisissa asiakirjoissa ja 11 kunnassa 

oli valmisteilla strategisia asiakirjoja, joihin terveysliikunta tulee sisältymään.  
 Kahdeksassa kunnassa oli kuultu ikäihmisten mielipiteitä liikuntaneuvonnan, liikuntatoi-

minnan ja liikkumisympäristöjen kehittämisessä. 
 Julkinen sektori tuki järjestöjä iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestämisessä kaikissa kun-

nissa. Tuen muotoja olivat mm: 
- toiminta-avustukset 
- liikuntatilojen ja koulutuksen tarjoaminen 
- senioreiden liikuntakortti 
- ammatillinen ja koulutuksellinen tuki sekä kannustus 
- osallistuminen tiedottamiseen, mainontaan sekä tapahtumien järjestämiseen 

 Kahdeksassa kunnassa oli erityisliikunnanohjaaja ja yhdessä yhteinen kahden lähikunnan 
kanssa.  Kahdessa kunnassa oli liikunnanohjaaja ja neljässä liikunta- ja nuorisosihteeri tai 
vapaa-aikaohjaaja/koordinaattori. Kaksi kuntaa osti palvelut yksityiseltä taholta.  

 Yhdeksässä kunnassa oli asukkaille jaettava liikuntakalenteri  
 Iäkkäille soveltuva seniorikuntosali ja esteetön kävelyreitti oli 14 kunnassa, lähiliikunta-

paikka 13 kunnassa ja uima-allas 11 kunnassa. 
 10 kuntaa tarjosi iäkkäille senioriliikuntakortteja, joiden hinnat ja etuisuudet vaihtelivat. 

Yhteensä 9404 iäkästä oli hankkinut senioriliikuntakortin yhdeksän kunnan raportoinnin 
mukaan, yhdestä kunnasta tietoa ei ollut saatavilla.  

 14 kunnassa iäkkäille tarjottiin muita terveysliikuntaan liittyviä etuisuuksia mm: 
- opintosetelit 
- edulliset tai ilmaiset liikuntapalvelut tai –ryhmät 
- maksutonta yksilöllistä liikuntaneuvontaa 
- ilmaiset inbody -mittaukset. 

 Kuudessa kunnassa oli iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden ver-
kosto. 
 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman tavoitteiden 
ja kriteereiden mukaista toimintaa järjestet-
tiin vuonna 2016 seuraavasti: 
 Kaikissa kunnissa oli iäkkäille suunnattua 

ohjattua liikuntaa. 
 Nousujohtoista ja kaksi kertaa viikossa 

tapahtuvaa kuntosaliharjoittelua  
(tehoharjoittelu) oli kuudessa kunnassa.  

 Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä  järjestettiin 
seitsemässä kunnassa. 

 Liikuntaneuvontaa, mistä tiedotettiin 
yleisesti, sisälsi henkilökohtaisen liikku-
missuunnitelman ja useamman käynti-
kerran tai seurannan,  oli neljässä kun-
nassa.   

 Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää  
koulutusta toteutettiin kolmessa kunnassa.  
(Kuvio 2) 
 

Kuvio 2. Ohjelmaan valittujen kuntien raportoimat 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman mukaiset toiminnot 
2016 (n=18)  



3 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa rahoittavat Veikkaus/STEA ja opetus- ja kulttuuriministeriö   •  www.voimaavanhuuteen.fi 

2. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestet-
tiin yhteensä 701 ja niihin osallistui 11568 
henkilöä. Yhteen liikunta-ryhmään osallistui 
keskimäärin 17 henkilöä. Naisia oli yhteensä 
8131 (80 vuotta täyttäneitä 1744) ja miehiä oli 
3437 (80 vuotta täyttäneitä 949). Eniten ohjat-
tuja liikuntaryhmiä järjestivät sosiaali- ja ter-
veystoimi (198 ryhmää) ja liikuntatoimi (185 
ryhmää).  Järjestöt toteuttivat 140 ohjattua lii-
kuntaryhmää. Muita toiminnan järjestäjiä olivat 
mm. taloyhtiöt, kaveriporukat, asukasaktiivit 
 sekä yksityiset palveluntuottajat. (Taulukko 1.) 
 
Suosituimpia harjoittelumuotoja olivat kunto-
sali- ja vesivoimisteluryhmät sekä erilaiset 
kuntojumpparyhmät. Kunnissa järjestettiin 
myös muunlaista liikuntatoimintaa, kuten ve-
nyttelyä, joogaa ja pallopelejä.  (Kuvio 3.)  
 
Valtaosa ohjatuista liikuntaryhmistä kokoontui 
kerran viikossa (617 ryhmää, 90 %). Hieman 
yli puolet oli jatkuvia (373 ryhmää) ja määrä-
aikaisia ryhmiä oli 311. Yleisimmät harjoitus-
kertojen kestot olivat 60 minuuttia (311 ryh-
mää, 45 %) ja 45 minuuttia (144 ryhmää, 21 
%). Noin kymmenen prosenttia ryhmistä oli 
kestoltaan alle 45 minuuttia, kun taas noin vii-
dennes ryhmistä kesti yli 60 minuuttia. 
 
Liikuntatoiminnanlaatu (701 ryhmässä)  
 Liikkumiskykyä testattiin 165 ryhmässä (24 %). 
 Henkilökohtaisia harjoitusohjelmia tehtiin 115 ryhmässä (16 %). 
 Kaksi kertaa viikossa toteutettuja kuntosaliryhmiä 23 (3 %).  
 Ravitsemustietoa annettiin 112 ryhmässä (16 %). 
 Maksuttomia ryhmiä oli 222 (32 %). 
 Kuljetus järjestettiin 113 ryhmässä (16 %). 
 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 223 ryhmässä (32 %). 
 Asiakaspalautetta kerättiin 305 ryhmässä (44 % ). 
 Liikuntaryhmien ohjaajat olivat useimmin liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaisia (395 

ryhmää, 56 %). Vertaisohjaajien ohjaamia ryhmiä oli 180 ja hoito- tai sosiaalityön ammatti-
laisten 22 ryhmää. Erilaisten työparien (ammattilainen - vertainen) ohjaamia ryhmiä oli 67. 

 Kunnissa vertais- ja vapaaehtoisohjaajia arvioitiin olevan yhteensä 391 henkilöä, joista lähes 
puolet, (188 henkilöä), ohjasi järjestöjen ryhmissä. Liikuntatoimen ryhmissä vertais- ja va-
paaehtoisohjaajia oli 152, sivistystoimessa 35, sosiaali- ja terveystoimessa kuusi sekä mui-
den tahojen järjestämissä ryhmissä 10. 

Kuvio 3. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu ohjattu  
liikuntatoiminta vuonna 2016. 
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3. Ulkoiluapu ja ulkoliikuntaryhmät 
 
Ulkoiluapua (esim. ulkoiluystävätoimintaa) oli kohderyhmän iäkkäille tarjolla 13 kunnassa ja 
näistä kuudessa oli nimetty taho koordinoimaan ulkoiluaputoimintaa. Ulkoiluavustajia oli 324 
henkilöä ja viikoittaista ulkoiluapua sai 237 kohderyhmän iäkästä. 
 
Iäkkäiden ulkoiluapua järjesti ja koordinoi kunnissa useat eri toimijat (sosiaali- ja terveystoimi,  
järjestöt tai liikuntatoimi). Yleisimmin kotona asuvien iäkkäiden tai asumispalveluyksiköiden 
asukkaiden ulkoilutoiminnan toteutti seurakunnan, SPR:n tai  muiden järjestöjen vapaaehtoi-
set.  Ulkoilua järjestettiin yksilö- tai ryhmätoimintana. Kukin toimija koulutti ja perehdytti omat 
vapaaehtoisensa. Yhdessä kunnassa liikuntatoimi järjesti ulkoliikuntatuokioita kesäisin yhdes-
sä vapaaehtoisten kanssa ja yhdessä kunnassa 4 H-kerho tarjosi maksullista ulkoiluapua iäk-
käille. 
 
Ulkoliikuntaryhmiä järjestettiin seitse-
mässä kunnassa, yhteensä 14 ryhmää. 
Osallistujia ryhmissä oli 331. (Taulukko 2.) 
Enemmistö osallistujista oli naisia (198 
henkilöä, 60 %). Yleisin ryhmä oli ver-
taisohjaajan vetämä kävely- tai sauvakäve-
lyryhmä.   
 
 

4. Liikuntaneuvonta 
 
Liikuntaneuvontaa järjestettiin kymmenessä 
kunnassa, 16 eri palvelukokonaisuutta, joihin 
osallistui vuoden 2016 aikana yhteensä 1662 
henkilöä. Valtaosa liikuntaneuvonnasta oli sosi-
aali- ja terveystoimen järjestämää ja sen toimin-
ta tavoitti 1395 henkilöä, liikuntatoimessa 227 
henkilöä ja järjestöissä 40 henkilöä.  
(Taulukko 3.) 
 
 
Liikuntaneuvonnan toteutustavat ja -paikat vaihtelivat kunnasta riippuen. Neuvontaa annettiin 
mm. terveyskeskuksissa, palvelutaloissa, liikuntahalleissa ja erillisissä liikuntakioskeissa. Neu-
vonta oli yleensä yksilöneuvontaa ja niihin sisältyi mahdollisesti useampia käyntikertoja. Osas-
sa kunnista neuvontaa annettiin muun toiminnan yhteydessä esim. liikuntaryhmissä ja kotihoi-
don asiakkaille kotikäynneillä. Kuudessa kunnassa tehtiin yksilöllinen liikkumissuunnitelma ja 
viidessä niistä oli seurantaa.  
 
Liikuntaneuvontaan ohjauduttiin lähetteellä esim. liikkumisreseptillä, eri ammattilaisten oh-
jaamana, hyvinvointikyselyn perusteella, kotihoidon asiakkuuden myötä, esitteiden perusteella 
tai ottamalla itse yhteyttä ammattilaiseen. Liikuntaneuvojat olivat koulutukseltaan pääasiassa 
fysioterapeutteja ja liikunnanohjaajia. Myös kuntoutusohjaajat, toimintaterapeutit ja hoitajat 
antoivat liikuntaneuvontaa. 
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Kunnissa liikuntaneuvonta on vielä suhteellisen hajanaista ja kohdistettu pääsääntöisesti liian 
vähän liikkuviin työikäisiin. Senioreille suunnattua liikuntaneuvontaa annetaan enemmänkin 
sosiaali- ja terveystoimen muiden palvelujen yhteydessä kuin varsinaisilla liikuntaneuvonnan 
vastaanotoilla. Kymmenen kuntaa ilmoitti järjestävänsä liikuntaneuvontaa, mutta tietoja kunti-
en Internet-sivuilta liikuntaneuvonnasta löytyi vain viidestä ja niistä kaksi kuntaa kuvasi neu-
vonnan olevan suunnattu 16 - 64 -vuotiaille henkilöille. 
 

 
5. Koulutus 
 
Ikäihmisten terveysliikuntaan liittyviä 
koulutuksia järjestettiin vuonna 2016  
kuusi ja näihin osallistui yhteensä 86 
henkilöä. Ulkoiluystäväksi iäkkäälle –
koulutuksia sekä Kunnon Hoitaja -
koulutuksia järjestettiin molempia 
yhdet ja koulutuksiin osallistui 4 hen-
kilöä (yhteensä 8). Yhdessä kunnassa 
järjestettiin VertaisVeturi -koulutus, 
mihin osallistui 10 henkilöä. 
Vertaisohjaajille ja ikääntyneiden ter-
veysliikuntaan liittyviä muita koulu-
tuksia järjestettiin neljä ja niihin osal-
listui 77 henkilöä.  (Taulukko 4.)  
 
Sektoreittain tarkasteluna sosiaali- ja terveystoimi sekä liikuntatoimi järjestivät molemmat 
kolme koulutusta. Järjestöt osallistuivat yhteistyötahona koulutusten järjestämiseen. Koulutuk-
set suunnattiin vertaisohjaajille, hoitohenkilökunnalle, vapaaehtoistoimijoille, iäkkäille ja opis-
kelijoille. 
 
Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen – ohjelman yhteyshenkilöt (mentorit): 
 
Heli Starck, suunnittelija, Ikäinstituutti 
heli.starck@ikainstituutti.fi 
Kunnat: Kolari, Pihtipudas, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Salo, Utajärvi 
 
Minna Säpyskä-Nordberg, suunnittelija, ikäinstituutti 
minna.säpyska-nordberg@ikainstituutti.fi 
Kunnat: Kiuruvesi, Kuopio, Leppävirta, Närpes, Suonenjoki 
 
Saila Hänninen, suunnittelija, Ikäinstituutti 
saila.hanninen@ikainstituutti.fi 
Kunnat: Akaa, Karstula, Mikkeli, Petäjävesi, Saarijärvi, Urjala 
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