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Ikäinstituutti

Maakunnalliset Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostot

• 14 aluetta, koko Manner-Suomi katettu

• Tapaamiset 1-2 kertaa vuodessa 

• Kaikille avoimet tapaamiset tuovat yhteen soten, 
liikuntatoimen ja järjestöjen edustajia 

• Tavoitteena lisätä tiedonvaihtoa kuntien välillä 
sekä kannustaa uusien ideoiden kokeiluun

• Liikuntatoimintaa kohdennetaan 
toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille



Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja 
maakuntien yhteiseksi tehtäväksi

Hankkeessa viedään iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn 

vaikuttavia ja tieteelliseen tietoon sekä kokeiltuihin 

käytäntöihin perustuvia toimenpiteitä ja toimintamalleja 

sekä kunta- että maakuntatason toimintaan.

Toiminnan pohjana ovat KaatumisSeula®- ja IKINÄ-

toimintamallit.



75+ liikuntaan ohjaus 
ja liikuntaneuvonta



Ikäinstituutti

Liikuntaneuvonta Kempeleessä

Terveyskeskus
Toimintakyvyltään 

heikentynyt ikäihminen / 
sairaus, leikkaus tai muu 

toimintakykyyn vaikuttava 
tapahtuma

Kuntoneuvola / 
kuntoutussuunnitelma

Fysioterapeutin 
vastaanotto, jonne 
lääkärin lähetteellä.

Yksilö- tai 
ryhmäkuntoutus
Fysioterapeutti ja 
erityisliikunnan-
koordinaattori

VideoVisit
Fysioterapeutti ohjaa 

etäyhteydellä

Liikuntaneuvonta
Erityisliikunnan 
koordinaattori

Ei palveluiden piirissä
Liikunnan vasta aloittava 

tai rohkaisua / 
kannustusta tarvitseva 

ikäihminen

Matalan kynnyksen 
liikuntaryhmät

Ikäihmisten 
liikunnanohjaaja

Starttikurssit
Vesiliikunta
Kuntosali

Soveltava kuntosali
Henkilöille, jotka 
tarvitsevat apua 

kuntosalilaitteiden 
käytössä ja siirtymisissä.

Omatoiminen liikkuja
Kempele opisto

Yhdistykset
Yritykset

Vertaisohjaajat
Virkistysuimala Zimmari
Kempelehallin kuntosali

Ulkoliikuntapaikat



Ikäinstituutti

Loimaalla käynnistyi Liikkuva minä -opintopiiri

• Liikunnanohjaaja ohjasi kahta opintopiiriä

• Kokoontumiset kerran viikossa

• Osallistujat löydettiin eläkeläisjärjestöjen, 
kyläyhdistysten, marttojen ja diakonin kautta sekä 
bingokerhosta ja lehti-ilmoittelulla

• Omalla kylätalolla järjestettävään toimintaan helppo 
lähteä mukaan

• Keskustelua, pohdintatehtäviä ja jumppaa, välillä 
myös ulkona

• Ryhmä jatkuu vertaisohjaajavetoisesti



Ikäinstituutti

Muita liikkumaan ohjaukseen ja liikuntaneuvontaan 
liittyviä kokeiluja

• Ikäihmisten liikuntakalenterin 
kokoaminen

• Liikuntaneuvonnan laadun parantaminen 
->tuotettu ammattilaisen palveluopas 

• Liikuntaneuvonnan palveluketjun 
määrittäminen yhteistyöllä.

• Liukuesteet hakeneet kutsuttiin liikunta-
ja ravitsemusneuvontatilaisuuteen.

• Avoin liikkumiskyvyn testaustilaisuus 
ikäihmisille

• Liikkumiskyvyn testausta ja neuvontaa 
rokotuspäivissä ja muissa tapahtumissa



Tehoharjoittelujaksot 
kuntosalilla ja 
jatkoryhmiin ohjaus



Ikäinstituutti

Jyväskylä: Lisää laatua tehoharjoitteluun

• Yhtenäistettiin liikuntapalveluiden 
järjestämien kuntosaliryhmien sisältö

• Määriteltiin pakolliset liikkeet, jotka 
tehdään jokaisella kerralla: jalkaprässi, 
ojennus/koukistus, loitonnus/lähennys, 
Keskivartalo ja kädet vaihdellen.

• Harjoittelu 2x/vko. Maksuton. Testaus

• Harjoittelun lisäksi käsiteltiin eri teemoja: 
kaatumisten ehkäisy, tasapaino, ravinto. 



Ikäinstituutti

Pihtipudas: Ravitsemusneuvonta osaksi tehoharjoittelua

• Ravitsemussuositusten läpikäyminen ja 
muistuttelut. 

• Erityishuomio ikääntyvän ja 
voimaharjoittelijan ravitsemukseen 

• Proteiinimaistiaiset, kertaus ja 
keskustelu, kotiin oppaita ja helppoja 
ohjeita

• Lehdessä kuukauden ravitsemusvinkit 

• Tieto ja ymmärrys ravitsemuksen ja 
proteiinin merkityksestä on otettu 
käytäntöön myös arkielämässä kotona 



Ikäinstituutti

Muita tehoharjoitteluun liittyviä kokeiluja

• Yhteistyön tiivistäminen tehoharjoittelun järjestämisessä 
-> soten ja liikuntatoimen yhteinen ryhmä

• Harjoittelusta eniten hyötyvien valinta: 

• liikkumiskyvyn arviointi, 

• kaatumisvaaran arviointi 

• fysioterapeutin arviointi 

• hyvinvointia edistävä kotikäynti

• Tehoharjoittelusta jatkoharjoitteluun 
-> kartoitettu liikuntaryhmät, joihin ryhmäläiset 
ohjautuvat tehoharjoittelujakson jälkeen



Poikkeusajan 
liikuntatoiminta
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Parveke- ja pihajumppaa

• Ohjattua liikuntaa lähelle kotia

• Kerrostaloissa, rivitaloissa, 
palvelutaloissa

• Toiminnasta tiedotettu mm. 
paikallislehdissä ja kiinnostuneet 
taloyhtiöt ovat voineet ilmoittautua 
mukaan.

• Osallistujille jaettu myös 
kotijumppaohjeita. 



Ikäinstituutti

Laukaa: Lähihoitajaopiskelijoiden ohjaamaa etäjumppaa

• Perinteistä ryhmätoimintaa ei voitu järjestää, joten 
ryhmä toteutettiin etänä

• Fysioterapiapalvelu valitsi asiakkaat, teki kotikäynnit 
asiakkaiden luo, ohjeisti tabletin käyttöön 
(Teams, kirjalliset ohjeet).

• Gradian lähihoitajaopiskelijat ohjeistettiin 
ikäihmisten voima- ja tasapaino sisältöihin (VoiTas) 
koulutus.

• Ikäihmiset saivat oppimisen iloa tablettien käyttöön 
sekä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa

• Lähihoitajaopiskelijat saivat etäohjaus osaamista



Ikäinstituutti

Luontoelämyspolkuja ja 
penkkilenkkejä



ikainstituutti.fi

@ikainstituutti

Tilaa ja lataa liikuntamateriaalia ikainstituutti.fi
Lisätietoja heli.starck(a)ikainstituutti.fi

https://www.ikainstituutti.fi/materiaalit-ja-verkkokauppa/


Miten hankkeen tavoitteet saavutetaan?

Tavoitteet saavutetaan tarjoamalla koulutusta sekä tukea ja 
työkaluja kaatumisten ehkäisytyöhön ja jo olemassa olevan 
toiminnan kehittämiseen.

Toiminnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä 
liikunta-alan ammattilaiset, järjestötoimijat sekä iäkkäät itse ja 
heidän läheisensä.



Kaatumisten ehkäisyn verkosto



Kaatumisten ehkäisyn verkosto

Valtakunnallinen kaatumisten ehkäisyn asiantuntijaverkosto 

Vakaa-verkosto perustettiin maaliskuussa 2019.

Verkoston avulla kaatumisten ehkäisyn hyviä toimintamalleja 

ja -käytäntöjä voidaan levittää kaatumisten ehkäisystä 

kiinnostuneiden ammattilaisten keskuudessa.

Verkosto tarjoaa jäsenilleen mm. koulutusta ja viestii 

verkostokirjeen välityksellä.



Kaatumisseula.fi-verkkosivut



Kaatumisseula-verkkosivut 1/2

Verkkosivut on jaettu kohderyhmittäin kolmeen eri osioon:

• sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

• iäkkäät ja heidän läheisensä

• järjestö- ja yhdistystoimijat.

Sivujen tarkoitus on tarjota eri toimijoille tietoa ja työkaluja 

kaatumisten ehkäisyyn ja kaatumisten ehkäisytyöhön.



Kaatumisseula-verkkosivut 2/2

Sivuille on hankkeen aikana koostettu esimerkiksi:

• tietopankki kaatumisten ehkäisyn hyvistä käytännöistä 

ammattilaisille ja järjestötoimijoille

• tietoa kaatumisvaaraan vaikuttamisesta ammattilaisille  

• tietoa kodin vaaranpaikoista iäkkäille ja heidän läheisilleen.

Tutustu sivuihin: kaatumisseula.fi

http://www.kaatumisseula.fi/


Työkaluja kaatumisten ehkäisyyn



Sähköinen kaatumisvaaran itsearviointi

Verkkosovellus julkaistiin maaliskuussa 2020

• Sovelluksen avulla kaatumisvaaran arviointi on entistä 

vaivattomampaa.

• Ensisijainen tarkoitus on, että iäkäs täyttää sovelluksen itse.

• Työkalu soveltuu myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisten käyttöön.

Tutustu sovellukseen (bit.ly/kaatumisvaara)

http://terveurheilija.fi/kaatumisseula/


Hankkeen järjestämä koulutus



Verkkokoulutus kaatumisten ehkäisystä

• ammattilaisille suunnattu kahdeksanosainen koulutuspaketti

• tietoa kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisystä sekä 

käytännön työkaluja kaatumisten ehkäisytyöhön.

Tukevasti ja turvallisesti liikkeellä

• ammattilaisille suunnattu monimuotokoulutus

• työkaluja iäkkäiden toimintakyvyn tukemiseen ja 

parantamiseen liikuntaharjoittelun avulla.

Maksuttomat koulutukset



Vakaasti eteenpäin -seminaari

Verkkoseminaari ke 25.11. klo 10–15.

• Seminaarissa käsitellään mm. sairaalassa tapahtuvaa 

kaatumisten ehkäisytyötä, alueellisen kehittämistyön tuloksia 

sekä tulevaa sote-uudistusta kaatumisten ehkäisytyön 

näkökulmasta.

Vakaasti eteenpäin -seminaari on myös hankkeen 

päätösseminaari.



Yhteistyö kuntien ja maakuntien kanssa



Alueellinen yhteistyö

1. Keski-Pohjanmaa

2. Päijät-Häme

3. HUS

4. VSSHP

5. Pohjois-Karjala

6. PSHP

7. Keski-Suomi

Hankkeen aikana yhteistyötä on 

tehty seitsemän eri sairaanhoitopiirin 

alueilla erilaisissa organisaatioissa.
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Tuunattuja tekoja yhteistyöalueilla



Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Hanke on ollut koko toiminta-aikansa mukana luomassa ja 

kehittämässä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteistä 

kaatumisten ehkäisyn toimintamallia.

Malli esitellään Vakaasti eteenpäin -seminaarissa 25.11.



KaatumisSeula®-työkalut



Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

PHHYKY koordinoi kaatumisten ehkäisykampanjan iäkkäille 

kausi-influenssan rokotetilaisuuksien yhteyteen:

• tilaisuuksissa käytössä KaatumisSeula®-työkalut.

Huomioita materiaalin käytöstä:

• Tilaisuuksissa tavoitettiin runsaasti ikäihmisiä.

• Ajankohta oli hyvä ja materiaalin avulla kaatumisten ja niiden 

ehkäisyn puheeksiotto oli sujuvaa.



Jyväskylän kaupunki

Terveyttä- ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut käyttää 

KaatumisSeula®-työkalujen Kaatumisvaaran arviointi -

lomaketta osana tasapaino- ja lihaskuntotestejä.

Huomioita materiaalin käytöstä:

• Lomake on nopea täyttää ja se on hyvä lisä testien 

kokonaisuuteen-

• Testien tulosten perusteella ikäihmisiä on ohjattu eteenpäin 

tulosten mukaiseen toimintaan.



Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus 

PK Kansanterveys järjesti kaatumisten ehkäisykampanjan 

kuntiensa alueella lokakuussa 2020.

Hanke toimitti kampanjaan KaatumisSeula®-työkalut sekä 

ohjeisti kaatumisvaaran arviointi -lomakkeen ja muun 

materiaalin käyttöönotossa.



Kiitos!

Lisätiedot:

tanja.kulmala@ukkinstituutti.fi


