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Ikäihmisten kuntoutus =  

  Geriatrinen kuntoutus 
 

 

 

 Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta 

 Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen  

 Ymmärretään eri sairauksia ja niiden oireiden vaikutukset 

toimintakykyyn 

 Ikäihminen nähdään aktiivisena toimijana 

 Moniammatillista, yhteistyötä eri toimijoiden kesken 

 

  

 



Miksi vanhusten kuntoutusta /     

 kuntouttamista kotona? 
 

 

 Tukee ikäihmisen kotona pärjäämistä, lisää omatoimisuutta 

 Fyysinen aktiivisuus tärkeää läpi elämän – vanhuudessa sen merkitys 

korostuu 

 Parantaa toiminta-  ja liikkumiskykyä sekä elämänlaatua 

 Ikäihmiset ei välttämättä itse pysty liikkumaan tai ymmärrä sen 

tärkeyttä 

 Helpottaa työntekijöiden työtä ja sen kuormittavuutta 

 On tuloksellista ja taloudellista 



Ikäihmisten kuntoutuksessa huomioitavaa 

 

 

 Ikä ei ole este kuntoutukselle tai liikkumiselle 

 Kokonaisvaltainen toimintakyky – ei voi kuntouttaa vain fyysistä puolta  

 Monisairaus - lääkitys 

 Säännöllisyys, jatkuvuus ja nousujohteisuus  

 Pitkäjänteisyys - 6kk jälkeen näkyvät kuntoutuksen tulokset! 

 Jatkuva arviointi 

 Kuntoutusta oikeaan aikaan – tarpeeksi ajoissa! 

 



 Kuntoutus tavoitteellista 

 

 

 Ikäihmisen itse tulee tietää kuntoutuksen tavoite! 

 Tavoitteet aina yksilöllisiä, asiakkaan omista toiveista ja 

tarpeista lähteviä 

 Konkreettisia jokapäiväiseen elämään liittyviä tavoitteita 

 Omatoimisuuden edistäminen, elämänlaadun parantaminen ja 

onnellisuuden tunteen lisääntyminen! 

 

 

 

 



 Kuntoutus käytännössä 

 

 

 Yksilöllistä, sisältö mietitään yhdessä asiakkaan kanssa 

 Päivittäistä elämää tukevaa 

 Toimintakykyä parantavaa, ylläpitävää ja heikkenemistä hidastavaa 

 Monipuolista, muutakin kuin perinteistä liikkumista (esim. musiikin 

hyödyntäminen) 

 Suunnitelmallista ja nousujohteista 

 Kaikki asiakkaan kanssa toimivat mukaan kuntoutukseen – omaiset ! 

 Asiakas itse tekee kuntoutustyön  

 



 Arviointi ja mittaaminen 

 

 

 Jatkuva arviointi, säännöllinen mittaaminen 

 Ainoa tapa saada tietoa asiakkaan toimintakyvystä 

 Kerrotaan asiakkaalle miksi mitataan ja tulosten merkitys 

 Tulosten tulkitseminen ja kirjaaminen  

 Haastattelu – subjektiivinen kokemus omasta toimintakyvystä 

 



 Lihasvoimaharjoittelu 

 

 Lihasvoiman heikkeneminen johtuu 1/3 ikääntymisestä, 2/3 

liikkumattomuudesta! 

 Tärkein ikääntymisen tuoman lihaskadon hoitomuoto 

 Lihasvoima lisääntyy 2-5 kertaa viikossa tehtävällä harjoituksella – 

kerran viikossa harjoittelu ylläpitävää! 

 Muutakin harjoittelua kuin kävelyä – ylösnousut vuoteesta ja tuolista 

 Tärkeää alaraajojen, etenkin reisilihasten voima sekä lonkkien ja 

nilkkojen liikkuvuus! 

 Ohjaa rohkeasti kuntosalille – haastavaa harjoittelua 

 



 Tasapainoharjoittelu 

 

 

 Tasapaino kehittyy harjoittelemalla 

 Vaatii paljon toistoja 

 Haastavia tasapainon harjoituksia, eri aistien käyttöä  

 Tasapainon harjoittelua mukaan arjen askareisiin 

 Kaatumisen ehkäisy ja kaatumisen pelko – lattialta ylösnousu 

 

 Huimauskuntoutus 



 Kuntouttava arki 

 

 Arkiaktiivisuus  - Päivittäin liikuntaa ja jalkeilla oloa 

 Liikkumisen tukeminen osa päivittäistä hoitoa! 

 Arjen tavalliset toiminnat kuntouttaviksi  

 Mistä kotona asuva ikäihminen hyötyy → Ikäihmisen oma 

elämänhistoria – mikä kiinnostaa ja motivoi liikkumaan  

 Kannustaminen ja rohkaiseminen liikkumiseen 

 Apuvälineiden käyttö ja kodin muutostyöt 

 Oma asenne kuntouttavaksi! 

 

 

 



 Käytännön toimia arkeen 

 

 Kotiharjoitteet   

 - vuodejumppa hoitotoimenpiteiden yhteydessä  

 - Istuen ja seisten tehtävät harjoitteet ADL-toiminnoissa 

 Joka käynnille jotain fyysistä aktiivisuutta  

 Päivittäiset toimet harjoitteina – tiskaus, puuron keitto, pedin petaus 

 Porraskävely 

 Ulkoilu – roskien vienti, postin haku 

 Oven avaaminen – älä käytä avainta jos ei ole pakko 

 Hyödynnä asiakkaan ”vapaa aika” käynnin yhteydessä 

 



 Käytännön toimia 

 

 

 Asiakas tekee kaiken itse mihin pystyy  

 Huolehdi asiakkaan hyvästä ravinnon saannista – proteiini ja D-

vitamiini 

 Aivojumppa – aivoja ja muistia virkistävää toimintaa 

 Anna vastuuta ja vaihtoehtoja asiakkaalle 

 Kannustaminen ja kehuminen – löydä asiakkaan vahvuudet ja muistuta 

niistä 

 Hyödynnä valmiita harjoitusohjeita 

 



 Moniammatillinen yhteistyö 

 

 

 Ymmärretään kuntoutuksen merkitys 

 Jokainen toimii vanhuksen hyväksi 

 Arvostetaan toisen ammattitaitoa ja työtä 

 Toimitaan yhteisesti sovittujen ohjeiden mukaan 

 Sovitaan miten ja minne kirjataan sovitut asiat 

 Sovitaan miten viesti kulkee eri toimijoiden kesken 



 Kuntoutuksen haasteita 

 

 Toimintakyvyn vaihtelut – akuutit yleistilan laskut 

 Kipu 

 Motivaation puute - ei ymmärretä liikkumisen tärkeyttä 

 Kaatumisen pelko 

 Epärealistiset tavoitteet 

 Puutteelliset asuinolosuhteet 

 Huono sosiaalinen verkosto ikäihmisellä 

 

 Työntekijän oma asenne 

 Miten kannustaa ja saada ikäihminen liikkeelle 

 

 



 Muista! 

 

 Kotihoidon henkilöstö tärkeässä roolissa vanhusten 

kuntouttamisessa 

 Liikkuminen ihmisen perustoiminto 

 Niin kauan kun on liikettä, on kuntoutuksesta hyötyä 

 Kannusta ja rohkaise – perustele! 

 Oma asenne tärkeä – miten asetat kysymykset? 

 Älä ala-arvioi ikäihmisen kykyjä 

 Mieti millaisen vanhuuden itse haluat – toimi sen mukaan itse 

työssä 

 


