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SENIORIKORTTI 60+ ELÄKELÄISELLE
Oulussa on käytössä Seniorikortti 65-palvelukonsepti, joka oikeuttaa 65 vuotta täyttäneitä
oululaisia käyttämään yleisövuoroilla kaupungin liikuntalaitoksia ja uimahalleja. Seniorikortti
on kaupunkikorttiin ladattava 40 euron hintainen vuosimaksullinen palvelu ja sen
oikeuttamat liikuntalaitosten käyttöajat on suunnattu ruuhka-aikojen ulkopuolelle.
Vuoden 2013 alusta Seniorikortin ikäraja on ollut 65 vuotta (ns. kanta-Oulussa Seniorikortin
ikäraja oli ollut aikaisemmin 70 vuotta), mikä tarkoittaa selkeästi lisääntyvän väestömäärän
kuulumista ko. palvelun kohderyhmään. Oulun kaupungissa ikääntyvien henkilöiden määrä
kasvaa ja tämä asettaa uusia haasteita ja palvelutarpeiden kasvua eri tahoille. Oulun
kaupungissa tehdään systemaattista ja aktiivista yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa
kehittäen ja parantaen erilaisia toimintatapoja ja -malleja oululaisen ikääntyvän väestön
liikunnan tarpeet huomioiden. Tästä yhtenä hyvänä esimerkkinä on mm. KunnonLähde toiminta, joka on suunnattu 65 vuotta täyttäneille oululaisille, jonka puitteissa järjestetään
ohjattua liikunta- ja viriketoimintaa eri puolilla kaupunkia.
Seniorikortti 65+ on erillinen palvelukonsepti, joka on suunnattu nimensä mukaisesti
65 vuotta täyttäneiden henkilöiden toimintakykyä edistävän ja ylläpitävän omaehtoisen
liikunnan tukemiseen. Oulun kaupungin liikuntalaitosten hinnastoissa on huomioitu kaikki
eläkeläiset omana hinnoitteluryhmänään ja tähän ryhmään kuuluvilla on normaalihintoja
edullisemmat hinnat, jotka ovat valtakunnallisessakin vertailussa osoittautuneet varsin
edullisiksi. Eli tähän hinnoittelukategoriaan kuuluvat myös varhaiseläkkeellä ja
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat henkilöt. Heille on suunnattu myös muita kohdennettuja
palveluita, kuten ohjattuja liikuntaryhmiä.
Vuonna 2018 seniorikortteja on lunastettu 4803 (vuonna 2017 vastaava luku oli 4192) ja
käyntikertoja liikuntalaitoksiin on kirjautunut 224 097. Seniorikortti -palvelukonsepti on
löytänyt hyvin kohderyhmänsä ja osoittanut, että tämän tyyppiselle palvelulle on selvä tarve
ja kysyntä.
Seniorikortti 65+-palvelulla pyritään käytännön tasolla tukemaan ikääntyneiden oululaisten
itsenäistä ja omatoimista harjoittelua. Seniorikortti 65+ -palvelu on vain yksi osa
kokonaisuutta, jolla pyritään vastaamaan ikääntyvän väestön liikuntaedellytysten
parantamiseen ja liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen.
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Palvelun laajentaminen koskemaan muita kohderyhmiä kuin iän puolesta eli 65 vuotta
täyttäneiden siihen oikeuttavia merkitsee tulojen pienenemistä ja kustannusten kasvua
liikuntalaitoksissa, mutta myös alkuperäisen Seniorikortti-idean muuttumista. Muiden kuin
65 vuoden iän puolesta eläkeläisten kohderyhmään kuuluvien henkilöiden liikuntaaktiivisuutta pyritään tukemaan muilla keinoin.
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