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Liikuntasuunnitelmaa määrittää 

 Vanhuspalvelulaki  

”Palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään henkilön 

hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja 

osallisuutta. Muun palveluntarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitettävä 

huomiota erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin 

palveluihin. (3 luku 13§)” 

 

”Palvelusuunnitelmassa on määriteltävä iäkkään henkilön toimintakykyä 

koskevan arvion perusteella, millainen sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen kokonaisuus tarvitaan hänen hyvinvointinsa, terveytensä, 

toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä hänen 

hyvän hoitonsa turvaamiseksi. (3 luku 16§)” 

 

 



Liikuntasuunnitelma perustuu 

 Kotihoidon vastuuhoitajamalli 

”Laatii asiakkaalle liikuntasuunnitelman sekä ulkoilusuunnitelman osana hoito- ja 

palvelusuunnitelmaa, seuraa ja arvioi sen / niiden toteutumista ja vaikutuksia.” 

 

 Toimintakykyä edistävä työote  

”Toimintakykyä edistävä työote on tavoitteellista toimintaa.  Se edellyttää asiakkaan 

toimintakyvyn ja palvelutarpeen kartoittamista, palveluiden suunnittelua sekä 

voimavaralähtöistä hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Asiakkaan yksilöllistä hoitoa ja 

hoivaa suunnittelee, toteuttaa ja arvioi nimetty vastuuhoitaja yhdessä 

moniammatillisen tiimin kanssa.” 

 

”Toimintakykyä edistävä työote edellyttää tavoitteiden asettamisen asiakkaan 

toimintakyvyn edistämiseksi ja säännöllisen arvioinnin käytössä olevien 

menetelmien toimivuudesta. ” 

 

 

 

 



Ohjeistus liikuntasuunnitelman 

tekoon 
 

 Henkilökohtainen liikuntasuunnitelma osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa 

 Jokaiselle säännöllisen kotihoidon asiakkaalle laaditaan liikuntasuunnitelma 

 Suunnitelmasta vastaa vastuuhoitaja 

 Tehdään yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa, huomioidaan myös 3. sektori 

ja yksityiset toimijat 

 Kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan 

 Liikuntasuunnitelmasta luodaan oma komponentti whoikelle 

 

 Hyödynnä asiakkaan elämänhistoriaa liikuntasuunnitelman teossa: 

mieltymykset, aiemmat harrastukset, kiinnostuksen kohteet 

 Apua liikuntasuunnitelman tekemiseen löytyy liikuntakansiosta, internetistä, 

tiimin liikuntavastaavalta, liikunnanohjaajalta tai fysioterapeutilta. 

  
 



Liikuntasuunnitelmaan luodaan ja 

kirjataan 
Tarpeet ja tavoitteet 

 

 Missä tarvitaan vahvistusta (sängystä ylösnouseminen, siirtymiset ym.)  

 Huomioidaan arkipäivän tilanteet, olosuhteet kotona, välimatka, portaat  

 Arkipäivän haasteista löytyy liikuntasuunnitelman tavoitteet ja välineet 

tavoitteiden toteuttamiseen (esim. porraskävely) 

 Fyysisen toimintakyvyn mittarit alkutilanteen kartoittamiseksi 

 



Liikuntasuunnitelmaan luodaan ja 

kirjataan 
Toteutus 

 

 Toteutus sovitus suunnitelman mukaan 

 Työnjako asiakas/työntekijä/omainen/muut 

 Ajankohta ja tiheys 

 Sitoutuminen  

 Asiakkaan omaehtoinen liikkuminen 

 
 



Liikuntasuunnitelmaan luodaan ja 

kirjataan 
Arviointi ja seuranta 

 

 Mittaaminen (fyysisen toimintakyvyn mittarit, rava, muut mittarit) 

 3kk välein tai tarvittaessa 

 Sanallinen kuvaus 

 Toimintakyvyn kehittyessä harjoittelun vaihtelu ja nousujohteisuus 

 Liikunnan mielekkyys asiakkaan näkökulmasta, haasteellisuus tai 

helppous, miltä olo tuntunut. 

 











   Kiitos! 
 


