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Kaikki elimistön osat, joita kuormitetaan kohtuullisella 
toiminnalla, johon ne ovat tottuneet, kehittyvät ja 
vanhenevat hitaasti; mutta käyttämättä jätettyinä ne 
tulevat alttiiksi sairauksille, kasvavat ja kehittyvät 
puutteellisesti ja vanhenevat nopeasti.

Hippokrates 3. Vuosisadalla eKr.



VIIKOITTAINEN LIIKKUMISEN SUOSITUS 

18-64-vuotialle                                Yli 65-vuotiaille

Kuvat: UKK-instituutti

Pienetkin pätkät liikkumista 
kerrallaan riittävät

Monipuolisesti 
yhdistellen





Liikkuminen kannattaa

 Ikääntyneiden liikkumisen ongelmia 
aiheuttavat:

◼ 1/3 on seurausta vanhenemisesta

◼ 2/3 on seurausta liian vähäisestä 
liikkumisesta ja harjoituksen puutteesta



Liikunnan merkitys vanhetessa

 Vanhenemiseen liittyvien 
biologisten muutosten 
minimointi

 Pitkäaikaissairauksien 
hallinta

 Toimintakykyisyyden ja 
liikkuvuuden säilyminen ja 
parantuminen

 Psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin lisääminen; 
vireys ja vuorovaikutus



Iäkkäät ja liikkumiskyky

 Liikkumiskyvyn heikkous on toisiksi suurin syy siirtyä 
laitoshoitoon tai palveluasumisyksikköön

 Yli puolet asiakkaista säännölliseen kotihoitoon 
liikkumiskyvyn ongelmien vuoksi

 Liikkumiskyvyn ongelmien taustalla usein tasapainon 
hallinnan ja alaraajojen lihasvoimien heikkous

 Iäkkään tasapainoa ja lihasvoimia voidaan parantaa 
sopivalla harjoittelulla –yläikärajaa ei ole!

 Tasapaino- ja voimaharjoittelu ehkäisee kaatumisia



KAATUMISPELKO

2016

rajoittunut
fyysinen ja
sosiaalinen
aktiivisuus

alentunut 
liikkumis- ja 
toimintakyky

kaatuminenkaatumispelko

Kaatumispelon 
noidankehä

Noidankehän katkaiseminen!



Toimintakyvyn harjoittaminen

 On toimintakyvyn säilymisen kannalta erityisen tehokasta 
niillä, joiden liikunta- ja toimintakyky on jo heikentynyt

 Voimaharjoittelu on tehokkain harjoitusmuoto lihasmassan 
ja –voiman ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi myös 
vanhoilla ja heikkokuntoisilla. Huom. ravitsemus!!

 Mitä heikompi lähtötilanne, sitä nopeammin tuloksia!



Arjen aktiivisuus 24 / 7

 Tärkeintä on arjen aktiivisuus!!

 Kaikkien tehtävä, kaikissa mahdollisissa tilanteissa auttaa ja 
kannustaa; istumaan, seisomaan, kävelemään, 
ruokailemaan pöydän ääreen, vessaan, …

 Mitä heikompi kuntoinen asiakas on sitä tärkeämpää

 Vuode on vanhukselle vaarallinen paikka!!!

 Vuodelevossa alaraajojen lihasvoima heikkenee 1.vko:n 
aikana 3-5%/päivä = jopa 35%/vko

 VIP = vaarassa ihastua petiin



Liikkumisen rajoittaminen ei ole 
kaatumisten ehkäisykeino

• Liikkumisen  rajoittaminen lisää tutkitusti

• kaatumisia, tapaturmia ja vammoja

• kuolemanvaaraa

• toimintakyvyn heikkenemistä

• Liikkumisrajoitusten poistamisesta/vähentämisestä tehdyt 

tutkimukset eivät ole osoittaneet kaatumisten tai 

kaatumisvammojen lisääntyneen 

• Lähteet: Morris ym. 2003, Rantz ym. 2004, Schnelle ym. 2004, Sullivan-Marx ym. 1999, Weech-Maldonado ym. 2004, Healey ym 2008, 

Oliver ym. 2000, Barker ym. 1993, Mitchell ym. 1996, Hendrich ym.2008, Morton ym 1989,  Pellfolk ym. 2010, Caperuzi em. 1996 ja 1998, 

Ejaz ym. 1994, Neufeld ym. 1999

S.Pajala



Kaatumisia ehkäisevä liikuntaharjoittelu

 Tärkein yksittäinen ehkäisykeino kotona-asuvilla iäkkäillä

 Tulee AINA olla kaatumisten ehkäisyn osana myös sairaalassa 
ja pitkäaikaishoidossa

 Harjoittelun tulee olla

◼ Riittävän tehokasta –yksilöllinen lähtötaso

◼ Nousujohteista

◼ Jatkuvaa

◼ Tasapainoa ja lihaskuntoa kehittävää/ylläpitävää

 Voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäharjoitteluna

S.Pajala



LIIKUNTAHARJOITTELU ON KESKEISIN 

KAATUMISTEN EHKÄISY KEINO

❑ Yksittäisistä keinoista
liikunta on tehokkain!

✓ Tasapaino ja ketteryys-, 
lihasvoima- , liikkuvuus- ja 
kävelyharjoitteita

Myös muistisairaat 
hyötyvät 
liikuntaharjoittelusta!

2016



LiFE – Lifestyle-integrated Functional Exercise 
Reducing falls and improving function

Kaatumiset vähenivät 

päivittäistoimiin integroidulla 

harjoittelulla enemmän kuin 

perinteisellä harjoittelulla 

(Clemson et al 2013)

http://www.activeandhealthy.nsw.gov.au/assets/pdf/LiFE_flyer.pdf

S.Pajala



▪ Välttämätöntä luustolle sekä lihaskunnolle ja -voimalle iästä 
riippumatta

▪ Luusto tarvitsee painoa kannattelevaa kuormitusta säilyttämään ja 
rakentamaan uutta luukudosta

▪ Liikunnan avulla voidaan
▪ kasvattaa luun massaa lapsuudessa ja nuoruudessa
▪ ylläpitää luun vahvuutta aikuisiässä
▪ hidastaa luun menetystä ikääntyessä

▪ Kuormituksen lisääntyessä luuta muodostavien solujen toiminta 
voimistuu ja luusto voi vahvistua

▪ Kuormitus aina oman kunnon ja voinnin mukaan

LIIKUNTA JA LUUSTO

Kuva: Luustoliitto

15



Ulkona liikkuminen

Vaikuttaa myönteisesti fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
toimintakykyyn

 Harjoittaa monipuolisesti kehon eri rakenteita ja järjestelmiä

 Antaa positiivisia virikkeitä aivoille ja aisteille

 Tuo vaihtelua ja kokemuksia elämään

 Liittää lähiympäristöön ja ihmisiin

 Ylläpitää koettua terveyttä, elämänlaatua ja autonomiaa





Harjoittelun tavoitteena

 Fyysisen aktiivisuuden ja harjoittelun avulla 
tukea ikääntyvän ihmisen terveyttä, liikunta- ja 
toimintakykyä sekä omatoimisuutta ja 
autonomiaa 

 Ennaltaehkäistä kaatumistapaturmia 



Aktivoinnin / harjoittelun periaatteet

 Yksilöllisyys 

 Kivuttomuus

 Riittävä kuormitus

 Nousujohteisuus

 Spesifisyys

 Säännöllisyys

 Jatkuvuus

 Turvallisuus!



Yhden harjoituskerran sisältö

 Alkuverryttely, lämmittely

 Tasapainoharjoittelu

 Lihasvoimaharjoittelu

 Venyttely

 … tai muutama ”täsmäharjoitus” asiakkaan 
kunnon mukaan

 Konsultoi ft / tt / liik.ohj.



Alkuveryttely

 Tavoitteena mm. hengitys- ja verenkiertoelimistön 
toiminnan tehostuminen ja elimistön  
valmistautuminen harjoitteluun

 Kevyitä, helppoja, rytmikkäitä, pumppaavia liikkeitä, 
askeltamista, heilautuksia erityisesti myöhemmin 
harjoitettaville lihasryhmille. Esim. 
nilkkojen/yläraajojen pumppaavia liikkeitä, reipasta 
kävelyä istuen tai seisten, kädet heiluvat mukana,…



Tasapainoharjoittelu

 Tavoitteena ylläpitää ja parantaa  tasapainon hallintaa eri 
tilanteissa

 Tasapainon hallintaan osallistuvat: 
◼ Sisäkorvan tasapainoelinjärjestelmä

◼ Asento- liike- ja kosketustunto

◼ Näköaisti

◼ Hermosto

 Istuma- / seisomatasapaino

 Stattinen- /dynaaminen taspainon hallinta
 Huomioitava erityisesti turvallisuus: harjoitteet tehdään 

tuen ääressä!



• Pystyasento, asennosta toiseen siirtymiset
• Jalkeilla olo, kävely, pölyjen pyyhkiminen, tiskaaminen 

ym. arjen askareet
• Liikkuminen haasteellisessa ympäristössä: vrt. sileä lattia -

metsäpolku
• Tasapainoharjoitukset (painon siirrot, tukipinnan 

pienentäminen, …) esim. arjen askareiden ohessa 

Tasapainon hallintaa harjoittaa



Lihasvoimaharjoittelu

 Tavoitteena lihaskunnon ylläpysyminen ja parantuminen

 Harjoitteluvaikutus kohdistuu vain harjoitettaviin 
lihasryhmiin

 Liikuntakyvyn ja tasapainon hallinnan kannalta tärkeimmät 
harjoitettavat lihasryhmät ovat: nilkan- polven- ja lonkan 
ojentajat ja koukistajat 

 Tuolista ylösnousuharjoitus lihasväsymykseen asti 2-
3x/vrk!!



Harjoittelun nousujohteisuus

 Aloita kevyillä vastuksilla, esim. painovoimaa 
vastaan pienillä toistomäärillä (totuteluvaihe 
2vko); kudokset tottuvat harjoitteluun ja 
tapahtuu hermostollista aktivaatiota

 Lisää ensin toistoja (5-15) ja sitten kuormitusta 
pikkuhiljaa





• Nivelien liikkuvuus edellyttää koko liikeratojen säännöllistä 
käyttöä (vrt. esim. kipsaus, vuodepotilaat)

• Vuodepotilailla liikeratojen säännöllinen läpikäynti 
hoitotoimenpiteiden yhteydessä, erityishuomio nilkkojen 
liikkuvuuteen!

• Venyttelyä tulisi tehdä vähintään 2-3x/vko
• Suuria lihaksia ja niiden jänteitä tulisi venyttää rauhallisesti 

20–30 sekunnin ajan 2-3 kertaa 

Liikunnan Käypähoito suositukset

Liikkuvuutta ja notkeutta 
edistävä harjoittelu



Harjoittelun säännöllisyys ja seuranta

 Harjoituksia tehdään päivittäin arjen aktiivisuuden 
lomassa

 Lihasvoimaharjoittelua 2-3 kertaa viikossa

 Merkittäviä tuloksia saavutetaan useita kuukausia 
jatkuvalla säännöllisellä progressiivisella harjoittelulla

 Seuranta tärkeää



Kuntoutumista edistää

 Kannustava, rohkaiseva ilmapiiri

 Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen, arviointi ja seuranta (RAI, 
SPPB,…)

 Motivointi, tieto hyödyistä

 Yhdessä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet ja valitut keinot

 Kuntoutussuunnitelma / liikuntasuunnitelma osakasi HOPASUa

 Yhteistyö ja tiedon kulku / kirjaaminen

 Kaikki tekevät työtä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
yhdenmukaisesti

 Omaiset, läheiset mukaan



Yleiset liikunta-
suositukset

Perussairauksien 
aiheuttamat 
rajoitukset

Liikunta- ja 
toimintakyvyn 
taso

Tarjolla olevat 
mahdollisuudet ja 
omat 
mieltymykset!!

Omat 
tavoitteet

Yksilöllinen liikuntasuunnitelma



Tavoitteena on, että vanhuspotilaiden toimintakyky palautuu akuutin 

sairastumisen jälkeen mahdollisimman täydellisesti niin, että he voivat elää 
mahdollisimman itsenäisesti.                                                       

Marjorie Warren Lancet 1946

Vuode on vaarallisin paikka, johon vanhus voi joutua
Harriet Finne-Soveri 2008

Vointi ei kohene levähtämällä. Mitä huonommin liikkuu, sitä tärkeämpää on 
liikkua. 

VIP = vaarassa ihastua petiin 

Maisa Karjula 2011





Oppimiseen vaikuttavat 
ikääntymismuutokset

 Näkö: kontrastien erottelukyky 
heikkenee, lähi- ja syvyysnäkö 
heikkenevät

 Kuulo: äänien erottelukyky heikkenee, 
korkeiden äänien kuuleminen 
heikkenee

 Motoriikka: tasapaino ja 
koordinaatiokyky heikkenevät

 Kognitiiviset toiminnot: heikkenevät



Miten voin edesauttaa

Ikääntyvän fyysistä 
aktiivisuutta ja liikuntaa



1. Luon oppimista edistävän 
ilmapiirin

 Rohkaiseva

 Lämmin ja iloinen

 Tasa-arvoinen

 Myönteinen

 Salliva

 Kannustava



2. Tuen sosiaalista 
vuorovaikutusta

 Keskustelevalla ohjauksella

◼ avoin, tasavertainen vuorovaikutus

 Rohkaisemalla

 Viljelemällä huumoria

 Positiivisella palautteella



3. Muokkaan oppimista 
edistävän ympäristön

 Rauhallinen

◼ ei taustamelua, ei häiriötekijöitä

 Hyvä valaistus

 Raitis ja hyvä ilma

 Turvallinen

◼ tukeva tuki lähellä, lattialla ei 
kompastumista aiheuttavia mattoja tai 
muita vaaratekijöitä, olen lähellä



4. Huomioin ohjauksessani

 yksilöllisyyden
◼ ikääntyneen lähtötason (osaamis- ja 

taitotason), terveydentilan, voimavarat

 rauhallisen etenemisen
 tauottamisen
 kiireettömyyden
 käytännön harjoittelun ja kertauksen
 suulliset ohjeet, selkeät näytöt ja 

tarvittaessa manuaalinen ohjaus
 mielikuvien käytön
 perustelun ja motivoinnin


