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Kotihoidon asiakkaiden liikkumiskyvyn
edistäminen liikkumissopimuksen avulla:
onnistumisen kokemuksia työntekijöiden

näkökulmasta
Haastateltavina Tuulikki Siira, Pirkko Säilä, Timo Nybäck,

Juha Seittonen ja Jaana Nummijoki1

Helsingin terveyskeskuksen kotihoito-osastolta

Varpu Tissari2

CRADLE, Helsingin yliopisto

Liikkumissopimus on suunniteltu yhteiskehittelyn tuloksena Lupaava-hankkeessa (2006–
2009) kotihoidon asiakkaiden liikkumiskyvyn ja arkiliikkumisen edistämiseksi. Tässä
haastattelussa Helsingin terveyskeskuksen kotihoito-osaston työntekijät esittävät näke-
myksiään siitä, miten kotihoidon asiakkaiden liikkumiskykyä on voitu edistää liikkumis-
sopimuksen avulla. He tuovat esiin liikkumissopimuksen käyttöön liittyviä onnistumisen
kokemuksia ja tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä. Lisäksi he kertovat kotihoidossa
tapahtuneista muutoksista, liikkumissopimuksen vaikutuksista hoitotyöhön sekä työn-
tekijöiden ja asiakkaiden vuorovaikutuksessa tapahtuneista muutoksista. Työntekijöiden
mielestä työskentely on muuttunut aiempaa asiakaslähtöisemmäksi ja asiakkaan näke-
myksiä paremmin huomioon ottavaksi. Työntekijät ovat vastanneet tutkijan sähköpostit-
se esittämiin haastattelukysymyksiin kollegiaalisesti. Vastauksissa tulee esiin erilaisen
koulutuksen saaneiden ja erilaisissa ammateissa toimivien työntekijöiden ääni: kahden
perushoitajan sekä yhden fysioterapeutin, lähihoitajan ja kotihoitopäällikön.

Tunnustuksena kehittämistyöstä Helsingin kaupungin terveyskeskuksen toiminta-
malli Liikkumissopimus – arkiliikkumisen tukeminen kotihoidossa on voittanut kaupun-
gin henkilöstölle ja työyhteisöille tarkoitetun kaupunginjohtajan Vuoden saavutus -kil-
pailun vuonna 2010. Kilpailun raadin mukaan ”toimintamallilla voidaan ehkäistä syr-
jäytymistä yhteiskunnasta sekä lisätä henkistä hyvinvointia ja oman elämän hallinnan
tunnetta”. Toimintamallin kehitystyö on palkinnon saamisen jälkeen jatkunut edelleen
ja toimintamallin soveltamista tuetaan liikkumissopimuskoulutuksien avulla.

Avainsanat: kotihoito, liikkumiskyvyn edistäminen, liikkumissopimus

1 Helsingin terveyskeskuksen kotihoito-osaston työntekijät ovat vastanneet tutkijan sähköpostit-
se lähettämiin haastattelukysymyksiin kollektiivisesti.
2 Artikkeli on työntekijöiden ja tutkijan kollektiivisen yhteistyön tulos. Tutkija on laatinut  haas-
tattelukysymykset ja työstänyt työntekijöiden vastauksista artikkelin kokonaisuuden, kirjoittanut
tiivistelmän ja avainsanat sekä laatinut otsikon ja väliotsikot.
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1 LIIKKUMISSOPIMUS – SUUNNITELMA KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN
LIIKKUMISKYVYN EDISTÄMISEKSI

Mitä liikkumissopimuksella tarkoitetaan ja mitä se sisältää?

Liikkumissopimus on kotihoidon asiakkaan ja kotihoidon työntekijän (tarvittaessa myös

fysioterapeutin) yhdessä tekemä suunnitelma asiakkaan fyysisen aktiivisuuden ja liikun-

nan tukemisesta arjessa. Kotona tehtävien arkiliikkumisen harjoitusten ja kotiaskareiden

harjoittamisen tarkoituksena on parantaa asiakkaan lihasvoimaa, tasapainoa ja toiminta-

kykyä. Liikkumissopimuksen laatimisen lähtökohtana ovat asiakkaan fyysisen toiminta-

kyvyn rajoitukset. Sopimusta laadittaessa arvioidaan asiakkaan voimavarat tarkoitusta

varten kehitettyjen testien avulla, jotta sopimus voidaan laatia asiakaskohtaisten tulosten

perusteella. Liikkumissopimus voi sisältää esimerkiksi kotivoimisteluohjelman kuten

tuolista ylösnousuja ja tasapainoharjoituksia, liikkumisharjoituksia portaissa, osallista-

via arkiaskareita, ulkona liikkumisen suunnitelman tai palveluohjauksen ryhmäliikun-

taan (ks. kalvot 1 ja 2). Liikkumissopimus on tavoitteellinen toiminta- ja liikkumis-

kyvyn kohentamissuunnitelma osana kotihoidon hoitosuunnitelmaa.

Kalvo 1. Liikkumissopimuksen määritelmä
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Kalvo 2. Liikkumissopimus-toimintamallin kokonaisuus
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Miksi ja mihin tarpeeseen liikkumissopimus on kehitetty?

Liikkumissopimus on yhteiskehittelyn tuotos Lupaava-hankkeesta (2006–2009, toimin-

ta- ja liikkumiskyky -kehittämisalue), jonka tavoitteena oli ehkäistä kotona asuvien

iäkkäiden vanhuksien syrjäytymisvaaraa ja hidastaa tai estää toimintakyvyn heikke-

nemistä sekä tukea voimassa olevaa toimintakykyä. Tällä pyritään siihen, että vanhus

voisi asua mahdollisimman pitkään toimintakykyisenä kotonaan. Liikkumissopimuksel-

la ja sen toteuttamisella pyritään vähentämään kaatumisia ja niistä johtuvia lonkkamur-

tumia. Tasapaino- ja voimaharjoittelulla pyritään siihen, että iäkäs henkilö saa riittävästi

lihasmassaa ja tasapainoa siten, että hän pystyy reagoimaan äkillisiin epätasapainohäi-

riöihin. Liikkumissopimus on aina henkilökohtaisesti räätälöity ja sitä laadittaessa

otetaan huomioon muun muassa asiakkaan aistitoiminnot, ravitsemustila ja muisti sekä

mahdolliset elimelliset sairaudet, jotka yhtä kaikki vaikuttavat tasapainon hallintaan.

Kalvossa 3 on esitetty, millaisiin asioihin hoitosuunnitelmaa laadittaessa kiinnitetään

huomiota.

Kalvo 3. Hoitosuunnitelmaa tehtäessä huomioon otettavia asioita
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2 ONNISTUMISEN KOKEMUKSIA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEN
EDELLYTYKSIÄ

Millaisia onnistumisen kokemuksia liikkumissopimuksen käytöstä on saatu
asiakkaan kannalta? Millaisia tavoitteita on asetettu ja saavutettu?

Laadittaessa liikkumissopimusta asiakkaan kanssa tehdään itsearviointikysely ja haas-

tattelu, jossa kysytään, mitä asiakas vielä haluaisi tehdä ja miten hän haluaisi liikkua.

Vastausten pohjalta asetetaan hoitosuunnitelman tavoitteet. Liikkumissopimuksen avul-

la kuntoutunut iäkäs asiakas saattaa itsenäistyä niin, että kotihoidon käyntejä voidaan

vähentää avun tarpeen vähentymisen myötä. Voimien lisääntyessä asiakas uskaltaa läh-

teä ulos eikä pelkää kaatumista. Ulkoilu ja sosiaaliset kontaktit lisääntyvät ja mieliala-

kin kohentuu, kivut vähenevät ja ruokahalu lisääntyy. Vatsan toiminta ja lihasmassa

parantuvat.

Olemme kotihoidossa saaneet asiakkaita kuntoutumaan myös niin, että he ovat

päässeet ryhmäliikuntaan. Yhteistyö omaisten kanssa on lisääntynyt, kun heille on

selvitetty liikkumissopimuksen hyödyt mm. ulkoilusta, johon omaisetkin ovat jo osallis-

tuneet. Omaisia on kannustettu hankkimaan iäkkäälle omaiselleen sopivia ulkoilu-

vaatteita. Liikkumissopimusta laadittaessa tarkistetaan asiakkaan ravitsemus, tehdään

tarvittavat muutokset sopimukseen sekä tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä ja ravitse-

musterapeuttia. Lisäksi lääkityksen tarkistus on erittäin tärkeää.  Liikkumissopimuksen

myötä on pystytty vähentämään esimerkiksi asiakkaiden kipulääkitystä.

Millaisia onnistumisen kokemuksia liikkumissopimuksen käytöstä on saatu
työntekijöiden kannalta? Millaisia tavoitteita on asetettu ja saavutettu?

Kotihoidon työntekijät eivät enää tee puolesta, vaan kannustavat ja ohjaavat iäkkään

asiakkaan omien voimavarojen käyttöä arkiaskareissa (ADL = activities of daily living,

IADL = instrumental activities of daily living). Tämä kirjataan hoitosuunnitelmaan.

Kotihoidon käyntejä on voitu vähentää, jolloin kustannukset asiakkaalle ovat pienen-

tyneet. Joidenkin asiakkaiden osalta kotihoidon käynnit on lopetettu tarpeettomina ja

asiakas on siirtynyt avoterveydenhuollon asiakkaaksi. Tavoitteena on tehdä kotihoidon

jokaiselle asiakkaalle liikkumissopimus, jota seurataan aina asiakaskohtaisesti. Tavoit-

teena on myös, että harjoittelu on nousujohteista.



Tissari, V. 2012. Kotihoidon asiakkaiden liikkumiskyvyn edistäminen liikkumissopimuksen avulla:
onnistumisen kokemuksia työntekijöiden näkökulmasta. KONSEPTI – Toimintakonseptin uudistajien
verkkolehti, 7 (1-2), 1-8. http://hdl.handle.net/10138/153351

6

Mikä mahdollisti sen, että onnistumisen kokemuksia syntyi ja tavoitteita
saavutettiin?

Asiakkaan ja hoitohenkilökunnan sitoutuminen liikkumissopimuksen noudattamiseen

on erittäin tärkeää. Hoitajien asenne ja esimiesten tuki onnistumisissa ovat myös erittäin

tärkeitä. Liikkumissopimukseen sisällytetään seuranta-ajankohta, jolloin asiakkaan

tilanne arvioidaan uudestaan testien avulla ja sovitaan jatkoseurantaväli. Myös hyvä

kirjaaminen on tärkeää.

3 MUITA MUUTOKSIA JA LIIKKUMISSOPIMUKSEN VAIKUTUKSIA
HOITOTYÖHÖN

Miten kotihoidon työntekijöiden työ ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa ovat
ylipäätään muuttuneet ajan myötä?

Aikaisemmin kotisairaanhoito ja kotipalvelu toimivat erikseen ja käynnit asiakkaalle

saattoivat olla päällekkäisiä. Helsingin terveyskeskuksen kotisairaanhoidon ja sosiaali-

viraston kotipalvelun vuonna 2005 tapahtuneen yhdistymisen jälkeen kotihoito hoitaa

asiakkaan kaikki tarpeet samalla kotikäynnillä. Asiakkaalla on nimetty vastuuhoitaja,

joka on tietoinen asiakkaan kokonaisvaltaisesta tilanteesta. Vastuuhoitajuus määräytyy

asiakkaan tarpeiden mukaan. Vastuuhoitajan tukena on oma lähipalvelualueen tiimi.

Tiimissä toimii kodinhoitajia, kotiavustajia, lähihoitajia, perushoitajia, sairaanhoitajia ja

terveydenhoitajia. Kotihoidon lääkärit osallistuvat tiimien toimintaan säännöllisesti.

Vastuuhoitaja pitää aktiivisesti yhteyttä asiakkaan omaisiin ja tukiverkkoon, joten

vuorovaikutus hoitohenkilökunnan kanssa on lisääntynyt ja lähentynyt.

Millaisia muita vaikutuksia liikkumissopimuksen käytöllä on ollut työntekijöiden
ja organisaationne kannalta?

Hoitajien työskentelytavat ovat muuttuneet. Asiakasta kuunnellaan enemmän ja arvioi-

daan todellinen hoidon tarve. Myös hoitajien työergonomia on parantunut, ja apuväli-

neiden tarve on tarkentunut. Toimintaterapeutin konsultaatiot ovat lisääntyneet sopivien

apuvälineiden hankinnassa. Moniammatillinen yhteistyö on kotihoidossa lisääntynyt.
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Fysioterapeutit ovat apuna liikkumisen arvioinnissa ja tukemisessa. Liikkumissopimus

on koko Helsingin kaupungin terveyskeskuksen yhtenäinen työmalli.

Aiemmin hoitoalalla oli vallalla palvelu- ja hoitamiskulttuuri. Tällöin asiakas ei

juuri osallistunut hoidon suunnitteluun. Kotihoidon työ on muuttunut aiempaa asiakas-

lähtöisemmäksi. Asiakkaan oma näkemys ja toiveet otetaan hoitosuunnitelmassa huo-

mioon. Yhteydenpito omaisiin on lisääntynyt ja se koetaan tärkeäksi. Hoitajat pystyvät

paremmin perustelemaan omaisille hoidon todellisen tarpeen. Hyvän hoitosuunnitelman

ansiosta asiakkaasta on enemmän tietoa.

Miten asiakkaan vaikutusmahdollisuudet omaan hoitoonsa ja oman elämänsä
hallintaan ovat muuttuneet ajan myötä?

Kotihoidon asiakkaat haluavat säilyttää oman elämänsä hallinnan mahdollisimman

pitkään ja heitä tuetaan siinä. Kotihoito ottaa huomioon myös asiakkaan oman arvioin-

nin voinnistaan ja toimintakyvystään. Liikkumissopimuksen haastattelussa otetaan

myös huomioon asiakkaan oma tahto liikkumisestaan. Hoitajat seuraavat nyt herkem-

min asiakkaan tuntemuksia kuten kipuja, huimausta ja kaatumisen pelkoa. Vastuuhoita-

jan rooli on tullut asiakkaan hoidossa tärkeäksi. Haasteena kotihoidossa onkin henkilö-

kunnan vaihtuminen.

Miten liikkumissopimuksen käyttö mahdollisesti ilmentää edellä mainittuja
muutoksia työntekijöiden ja asiakkaan välillä sekä muutoksia asiakkaan
vaikutusmahdollisuuksissa?

Liikkumissopimuksen myötä asiakkaan mahdollisuudet pitää toimintakykyään yllä ja

mahdollisesti parantaa sitä ovat lisääntyneet. Liikkumissopimuksen noudattaminen on

tuonut onnistumisen tunteita ja lisännyt asiakkaan sosiaalista kanssakäymistä. Asiakas

on esimerkiksi päässyt saattajan kanssa kauppaan eikä ole ollut kokonaan riippuvainen

kotiin tilattavasta kauppapalvelusta. Toimintakyvyltään hyvä, iäkäs asiakas on helppo-

hoitoisempi ja vähemmän fyysisesti sekä henkisesti kuormittava asiakas hoitohenkilö-

kunnalle.



Tissari, V. 2012. Kotihoidon asiakkaiden liikkumiskyvyn edistäminen liikkumissopimuksen avulla:
onnistumisen kokemuksia työntekijöiden näkökulmasta. KONSEPTI – Toimintakonseptin uudistajien
verkkolehti, 7 (1-2), 1-8. http://hdl.handle.net/10138/153351
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4 LIIKKUMISSOPIMUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

Miten pyritte kehittämään liikkumissopimusta tai sen käyttöä seuraavaksi
työyhteisössänne?

Liikkumissopimukseen lisätään ravitsemuksen seuranta ja arviointi. Tämän muutoksen

toteuttamisen tueksi Helsingin terveyskeskuksen kotihoidon työntekijät saavat lisäkou-

lutusta, joka on aloitettu syksyllä 2011. Liikkumissopimuskoulutukset jatkuvat kotihoi-

dossa. Kouluttajapareina voivat olla fysioterapeutti ja kotihoidon hoitaja, toimintatera-

peutti ja kotihoidon hoitaja, tai liikunnanohjaaja ja kotihoidon hoitaja. Kotihoidon

tiimikokouksissa on mahdollista saada tukea ja sopia asiakkaiden hoitosuunnitelmista.

Silloin kun esimies on kiinnostunut asiakkaiden toimintakyvyn tukemisesta, saadaan

parhaat toteuttamisen mahdollisuudet. Myös onnistuneet asiakasesimerkit kannustavat

ja motivoivat kotihoidon henkilökuntaa tekemään liikkumissopimuksia!
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