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 Liikuntasuunnitelma kotihoidossa 

 

 Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn 

ylläpitämisestä ja parantamisesta 

 Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan arkiliikkuminen ja kotiharjoittelun 

toteuttaminen sekä kodin ulkopuolinen liikkuminen 

 Jokaiselle säännöllisen kotihoidon asiakkaalle laaditaan 

henkilökohtainen liikuntasuunnitelma 

 Suunnitelma liitetään hoito- ja palvelusuunnitelmaan 

 Vastuuhoitaja tekee suunnitelman aina yhdessä asiakkaan ja omaisten 

kanssa 

 

 



 Miksi liikuntasuunnitelma tehdään? 

 

 Liikkuminen ihmisen perustoiminto – sitä pitää tukea myös kotihoidossa 

 Liikkumisen tukeminen ja edistäminen kuuluu toimintakykyä edistävään 

työotteeseen. 

 Asiakkaiden omatoiminen liikkuminen usein vähäistä - ei pystytä, osata 

tai uskalleta yksin liikkua, ei ole motivaatiota tai halua, ei ymmärrystä 

liikkumisen tärkeydestä  

 Suunnitelman avulla motivoidaan asiakasta liikkumaan 

 Suunnitelman avulla työntekijä huomioi ja toteuttaa asiakkaan 

liikkumisen tukemista paremmin 

 

 



 Liikuntasuunnitelman tavoitteet: 

 

 

 Suunnitelmalla tuetaan kotona pärjäämistä ja asiakkaan fyysistä 

aktiivisuutta 

 Tavoitteena ylläpitää ja parantaa asiakkaan toiminta- ja liikkumiskykyä 

 Hyvä ja turvallinen liikkumiskyky helpottaa asiakkaan selviytymistä 

päivittäisistä toiminnoissa – edistää omatoimisuutta  

 

 



 Yksilölliset tavoitteet 

 

 Tavoitteet asetetaan aina ja yksilöllisesti 

 Asiakkaan omat tarpeet ja toiveet tärkeitä - Mitä asiakas itse haluaa 

tavoitella tai mitä asioita parantaa? 

 Selvitä missä arkipäivän asioissa on haasteita (esim. ulkona 

liikkuminen, wc:ssä käynti) 

 Mitä asioita ylläpidetään ja tuetaan (esim. omatoiminen pukeutuminen) 

 Missä asioissa tarvitaan parannusta tai harjoitusta (esim. tuolilta 

ylösnousu, vuoteelle meno, vuoteelta ylösnousu) 

 



  Käytäntö 

 

 Suunnitelma kirjataan tarkasti Efficaan: 

 

 Keinot, ajankohta ja tiheys - Mitä tehdään, milloin ja kuinka usein 

 Työnjako - Kuka tekee tai avustaa 

 Suunnitelmaan kirjataan myös asiakkaan omatoiminen liikkuminen ja 

esim. ryhmässä käynti 

 Päivittäin kirjataan liikuntasuunnitelman konkreettiset keinot ja niiden 

arviointi 

 

 



 Liikuntasuunnitelman sisältö 

 

 

 Kotiaskareet ja päivittäisten toimien toteuttaminen 

mahdollisimman omatoimisesti 

 Arkiliikkuminen 

 Ulkoilu 

 Kotiharjoitteet 

 Ryhmäharjoittelu 

 

 



Päivittäiset toimet ja kotiaskareet 

 

 

 

 Asiakas tekee ne arkiaskareet omatoimisesti mihin pystyy 

 Missä askareissa tarvitsee ohjausta tai apua – tarvittaessa autetaan 

 Missä toimissa asiakas voisi tulla paremmaksi ja oppia omatoimisesti 

tekemään 

 

 



 Arkiliikkuminen ja ulkoilu 

 

 Kannustetaan asiakasta liikkumaan päivittäin kotona ja 

lähiympäristössä 

 Ohjataan liikkumisessa ja liikutaan yhdessä asiakkaan kanssa 

 Esimerkiksi kävelyn ja porraskävelyn harjoittaminen, roskien vienti tai 

postin hakeminen, asiakas itse tulee avaamaan oven (ei käytetä 

avainta) 

 Kannusta olemaan jalkeilla – mahdollisimman vähän aikaa päivästä 

vietetään vuoteessa 

 Mahdollistetaan asiakkaan ulkoilu – kuka vie ja kuinka usein 



 Ryhmäharjoittelu 

 

 

 

 Jos asiakas halukas ja kykenevä kodin ulkopuoliseen ryhmään, 

järjestetään hänelle paikka sopivasta ryhmästä 

 Kuntosali- ja tasapainoryhmät 

 Ryhmään kuljetuksen tarve? 

 Ryhmässä käynti kirjataan suunnitelmaan – missä ryhmässä käy ja 

milloin 



  Kotiharjoittelu 

 Suunnitellaan yksilölliset kotiharjoitteet, jotka tukevat asiakkaan 

liikkumis- ja toimintakykyä 

 Haastattele millainen liikkuja asiakas ollut – mikä motivoi ja mitä 

haluaisi harrastaa? 

 Alaraajojen lihasvoima sekä tasapaino tärkeitä liikkumiskyvyn kannalta 

 

 Mieti millaisia liikkumisen ongelmia asiakkaalla on 

 Hyödynnä toimintakyvyn testien tuloksia harjoitteita miettiessä 

 Hyödynnä valmiita jumppaohjeita 

 Mitä harjoitteita asiakas itse haluaa tehdä 



 Esimerkki  

 Liikuntasuunnitelma: 

 

Aamukäynti: Aamupalan laittamisen yhteydessä asiakas tekee päivittäin 

hoitajan kanssa 2 tasapainoharjoitusta (ohjeet kotona keittiön seinällä). 

Asiakas tekee omatoimisesti omat jumppaohjeet 3x/vko (ohjeet jääkaapin 

ovessa) – seurataan ajoittain liikkeiden sujumista. 

Päiväkäynnillä 3x/vko, ma, ke ja pe harjoitellaan asiakkaan kanssa 

porraskävelyä (1 porrasväli alas-ylös). 

Asiakas ulkoilee tyttären kanssa viikonloppuisin. 

Asiakas käy kuntosaliryhmässä tiistaisin (kyyti hakee kotoa klo 12.30). 

 


