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KOTIHOIDON ASIAKKAAN LIIKUNTASUUNNITELMA 

Ohjeita suunnitelman laatimiseen ja toteutukseen 

 

Liikkumisen tukemisen tärkeys - Miksi liikuntasuunnitelma tehdään? 

 Toimintakykyä edistävään työotteeseen kuuluu liikkumisen tukeminen ja 

edistäminen 

 Tavoitteena ylläpitää ja parantaa asiakkaan toiminta- ja liikkumiskykyä 

 Elämänlaadun ja päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti selviytymisen lähtökohtana 

on hyvä ja turvallinen liikkumiskyky 

 Edistää kotona pärjäämistä ja omatoimista toimimista 

 Moniin päivittäisiin toimintoihin kuten tuolista ylösnousuun tarvitaan lihasvoimaa ja 

tasapainoa. 

 Asiakkaiden omatoiminen liikkuminen usein vähäistä - ei pystytä, osata tai uskalleta 

yksin liikkua, ei ole motivaatiota tai halua, ei ymmärrystä liikkumisen tärkeydestä  

 

LIIKUNTASUUNNITELMA 

 Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja 

parantamisesta 

 Jokaiselle säännöllisen kotihoidon asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen 

liikuntasuunnitelma 

 Kotihoidon työntekijä tekee suunnitelman aina yhdessä asiakkaan ja omaisten 

kanssa.  

 Suunnitelma sisältää asiakkaan arkiliikkumisen ja kotiharjoittelun toteuttamisen.  

 Hyödynnä asiakkaan elämänhistoriaa: Millainen liikkuja ollut ja mitä harrastanut, 

omat mieltymykset ja kiinnostukset kohteet 

 Hyödynnä fyysisen toimintakyvyn testien tuloksia suunnittelussa 

 Kysy tarvittaessa neuvoa kuntoutushenkilökunnalta 
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KIRJAA LIIKUNTASUUNNITELMAN TOTEUTUS HOITO – JA 

PALVELUSUUNNITELMAAN TARKASTI  

 

Liikuntasuunnitelman tavoitteet: 

 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) 

 Mitä asiakas itse haluaa tavoitella tai mitä asioita parantaa? 

 

Liikuntasuunnitelman toteutus: 

 Keinot, ajankohta ja tiheys: Mitä tehdään, milloin ja kuinka usein? 

 Työnjako: Kuka tekee tai avustaa? 

 Kirjaa myös asiakkaan omatoiminen liikkuminen ja esim. ryhmässä käynti 

 

TEE SUUNNITELMAN POHJALTA WHOIKEEN AKTIVITEETTI-KOMPONENTTI 

 Komponenttiin kirjataan suunnitelman konkreettiset keinot ja niiden arviointi 

 

Liikuntasuunnitelman sisältö: 

 Kotiaskareiden ja päivittäisten toimien toteuttaminen mahdollisimman 

omatoimisesti 

 Arkiliikkuminen, ulkoilu, kotiharjoitteet, ryhmäharjoittelu 

 

1. Päivittäiset toimet ja kotiaskareet: 

 

 Mihin arkiaskareisiin asiakas pystyy omatoimisesti → Kannustetaan tekemään ne 

itse, tarvittaessa ohjataan 

 Missä arkiaskareissa on vaikeuksia → voisiko niissä harjaantua ja oppia 

itsenäiseksi? 

 Mitä asioita asiakas itse haluaa oppia / parantaa? 
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2. Arkiliikkuminen: 

 

 Kannustetaan liikkumaan kotona ja ympäristössä päivittäin 

 Ohjataan asiakasta liikkumaan ja liikutaan yhdessä asiakkaan kanssa 

 Esimerkiksi kävelyharjoitukset kotiympäristössä, postin hakeminen, oven 

avaaminen (ei käytetä avainta kotikäynnille mentäessä) 

 Tavoitteena, että asiakas viettäisi mahdollisimman vähän aikaa päivästä vuoteessa 

 

 

3. Ulkoilu: 

 

 Jokaisella on oikeus ulkoiluun. 

 Tärkeää miettiä miten asiakkaan ulkoilu toteutetaan → Kuka vie ulos ja kuinka 

usein? 

 

4. Ryhmäharjoittelu: 

 

 Jos asiakas on halukas tai kykeneväinen kodin ulkopuoliseen ryhmään, järjestetään 

asiakkaalle paikka sopivasta ryhmästä. 

 Kuntosali- ja tasapainoryhmät 

 Selvitä tarvitseeko ryhmään yhteiskuljetuksen? Voiko omainen kuljettaa ryhmään? 

 Kirjaa suunnitelmaan myös ryhmä, missä asiakas käy ja kuinka usein. 

 

5. Kotiharjoittelu: 

 

 Suunnitellaan asiakkaalle yksilölliset kotiharjoitukset, jotka tukevat asiakkaan 

toiminta- ja liikkumiskykyä 

 Tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimia vahvistavat harjoitukset tärkeitä 

liikkumiskyvyn kannalta 

 Haastattele millainen liikkuja asiakas on ollut, mitä asiakas ennen harrastanut ja 

mitä haluaisi harrastaa / miten harjoitella 

 

HYÖDYNNÄ FYYSISEN TOIMINTAKYVYN TESTIEN TULOKSIA KOTIHARJOITTEITA 

MIETTIESSÄ 

 Minkälaisia liikkumisen ongelmia, mitä voisi parantaa? 

 Mitä asiakas itse haluaa tehdä / tavoitella? 

 Testiliikkeet voivat jo itsessään olla harjoituksia esim. esineen poimiminen 
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 Hyödynnä valmiita ohjelmia ja internetiä (Google, Voimaa vanhuuteen, 

Ikäinstituutti) 

 

VINKKEJÄ KOTIHARJOITUKSIIN: 

 

ALARAAJOJEN LIHASVOIMAT HEIKOT 

1. Tuolilta ylösnousu  

 Tärkeää havainnoida pystyykö asiakas nousemaan tuolilta ilman käsien tukea 

eli millaiset alaraajojen lihasvoimat asiakkaalla on.  

 Tuolilta ylös pääseminen on liikkumisen, kotona toimimisen ja liikkeelle 

lähtemisen perusta!  

 

2. Porraskävelyn harjoittaminen tai portaalle nousu  

 Vahvistaa alaraajojen lihasvoimia 

 Mahdollistaa ja helpottaa ulkoilua  

 

3. Alaraajojen lihasvoimia vahvistavia harjoituksia  

 Harjoituksia vuoteessa, istuen ja seisten riippuen asiakkaan toimintakyvystä 

 Erilaiset jumppaohjeet (hyödynnä valmiita ohjeita) 

 

YLÄRAAJOJEN LIHASVOIMAN HEIKKOUTTA JA TOIMINNAN VAIKEUTTA 

1. Yläraajojen lihasvoimia vahvistavia harjoituksia 

 Harjoituksia vuoteessa, istuen tai seisten asiakkaan toimintakyvystä riippuen 

2. Käsien hienomotoriset harjoitukset 

 Erilaiset sormijumpat 

3. Käsillä tehtävät harjoitukset 

 Esimerkiksi tiskaaminen, käsityöt, kirjoittaminen, piirtäminen yms. 

 

TASAPAINOVAIKEUKSIA 

1. Tasapainoharjoituksia  

 Seisten erilaisia harjoituksia ilman käsien tukea → painonsiirrot, askellukset eri 

suuntiin, tandem-seisonta, yhdellä jalalla seisominen 

 Esineen poimiminen lattialta tai nostaminen ”ylähyllylle” 

 Kääntymiset ympäri, pään kääntämiset yms. 
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 Arkiaskareet esim. pyykin ripustaminen, lattian lakaisu, tiskaaminen yms. 

 

JÄYKKYYTTÄ TAI LIIKKEELLE LÄHTEMISEN VAIKEUTTA 

1. Vartalon kiertoharjoitukset 

 Vuoteessa, istuen tai seisten 

2. Rentoutusharjoitukset ja venyttelyt 

3. Istuen painonsiirrot 

 

MUISTIN HEIKKOUTTA, KESKITTYMISEN TAI HAHMOTTAMISEN VAIKEUTTA 

1. Aivojumppaharjoitukset (hyödynnä valmiita ohjeita) 

 Kahden asian samaan aikaan tekeminen (esim. yhdistä liikkeeseen keskustelu, 

laskeminen tai laulu) 

 ”Ajattelua” vaativat liikkeet esim. vuorotahtisuus, käsien ja jalkojen yhtäaikainen 

liike 

 Asioiden luettelu esim. numerot, kuukaudet, viikonpäivät (myös takaperin) 

 Muistelu 

 Käsien hienomotoriset harjoitukset 

 

 VIE HARJOITTELUN TUEKSI KUVALLISIA / KIRJALLISIA OHJEITA 

ASIAKKAAN KOTIIN  

 

 OHJEET HYVÄ LAITTAA ESILLE PAIKKAAN, MISSÄ HARJOITTELU 

TOTEUTETAAN (esimerkiksi keittiön pöydälle, kaapin oveen, seinälle jne.) 

 

 VIIKKO-OHJELMAA VOI KÄYTTÄÄ MUISTUTTAMAAN ASIAKASTA 

SOVITUISTA HARJOITUKSISTA 

 

 SEURAA JA ARVIOI HARJOITUSTEN SUJUMISTA → TÄRKEÄÄ MUUTTAA 

HARJOITUKSIA TARVITTAESSA ! (joko helpottaa tai vaikeuttaa) 

 

 

Kirjausesimerkki: 

Taustaa:  KHTIIV-lehdelle kirjattu asiakkaan toimintakyky (väliarvio). Asiakkaalle tehty 

fyysisen toimintakyvyn testit 12.12.2014. Testistöstä saanut pisteet 14/20. Tuolilta 
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ylösnousussa tarvitsee käsien apua, tasapainon vaikeutta silmät kiinni seisoessa ja ympäri 

kääntyessä. Asiakkaalle on tärkeää ulkoilu ja omatoiminen toimiminen. Ohjausta 

päivittäistä toiminnoissa tarvitsee, etenkin ruokailujen onnistumisessa. Kaatumisia on 

ajoittain ollut, minkä vuoksi liikkuminen vähentynyt ja kaatumisen pelko lisääntynyt. 

Kävelyn apuvälineenä käytössä rollaattori. Ulkona ei yksin uskalla liikkua. Asiakkaan 

omatoiminen harjoittelu on vähäistä aloitekyvyttömyyden ja muistivaikeuksien vuoksi. 

Kotihoidon käynnit 2x/pvä, ateriapalvelu päivittäin. 

(Whoiken perustieto-lehdelle): Liikuntasuunnitelma: laatija ja päivämäärä: 

Tavoitteet: Omatoimisuuden säilyminen päivittäisissä toiminnoissa, tasapainon ja 

alaraajojen lihasvoimien vahvistuminen, liikkumisen turvallisuuden lisääminen ja 

kaatumisten väheneminen, ulkoilun mahdollistuminen.  

Keinot: Asiakas tarvitsee ohjausta ja kannustusta aamu- ja iltapalan valmistuksessa. 

Aamupalan valmistuksen yhteydessä asiakas tekee tasapainoharjoitukset (ohjeet kotona 

jääkaapin ovessa). Päivittäin aamukäynnin yhteydessä haetaan yhdessä postit 

postilaatikolta. 

Tuolilta ylösnousuharjoitukset 2x10 iltakäynnillä ennen iltapalalle käymistä. 

Omainen vie ulos joka toinen viikko tiistaisin 

Käy kuntosaliryhmässä keskiviikkona klo 13-14 (kyyti hakee 12.40) 

Muutetaan kotiharjoitteita 3 kk:n välein. 

 

Kirjausesimerkki: 

Taustaa: Päivittäisissä toiminnoissa omatoiminen asiakas, joka liikkuu päivittäin 

omatoimisesti ulkona rollaattorin avulla. Sisätiloissa kävelee ilman apuvälineitä. Fyysisen 

toimintakyvyn testeistä pisteet 17/20. Tarvitsee tuolilta ylösnousussa hieman käsien apua, 

silmät kiinni seisominen vain varmistuksen turvin, kääntyminen 360° turvallista mutta 

hieman hidasta. On omatoiminen päivittäisissä toiminnoissa, mutta tasapainon heikkouden 

vuoksi kotihoidosta suihkuapu 1x/vko. Lisäksi kotisairaanhoitajan käynnit joka toinen viikko 

lääkkeiden jakamiseksi.  

 

Liikuntasuunnitelma: laatija + pvm: 

Tavoitteet: Omatoimisuuden tukeminen ja säilyminen, alaraajojen lihasvoiman ja 

tasapainon vahvistaminen, ulkoilun onnistuminen 
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Keinot:  Asiakkaalle viety kotiin omat harjoitukset (tasapaino + lihasvoima), jumppaohje 

keittiön pöydällä. Sovittu, että asiakas tekee harjoitusohjelman omatoimisesti 3x/vko. 

Lisäksi tekee itsenäisesti tuolilta ylösnousuja päivittäin 20x. Ulkoilee omatoimisesti lähes 

päivittäin. 

Suihkuapu 1x/vko torstaisin. Käynnillä arvioidaan liikkumista, keskustellaan 

kotiharjoitusten sujumisesta ja tehdään yhdessä tuolilta ylösnousuharjoitukset. Seurataan 

ulkoilun onnistumista. Muutetaan kotiharjoitusohjelmaa 3kk:n välein. 

 

 

 

 

 

 

 

 


