
IKINÄ –koulutus

Moduli II

Iiris Salomaa, ft YAMK 

16.3.2021 

Teams



8.30 Koulutuspäivän avaus, Iiris Salomaa, ft YAMK

8.50 Välitehtävän purku, Tiina Lehtinen, RAI pääkäyttäjä

9.30 Tauko

9.40 Esteetön ympäristö

Vakaa verkoston luento H https://youtu.be/fuiQeYJQMK0

10.40 IKINÄ Ympäristön tarkastuslista tutuksi, Iiris Salomaa

11.00 Lounastauko

11.40 Kotikuntoutustoiminnan esittely, Merja Pollari, ft

12.20 Turvateknologia ja kuvapuhelinpalvelu, Tiina Lehtinen ja Riikka Nieminen 

13.00 Potilasturvallisuuskoordinaattorin vartti, Minna Aho

13.20 Tauko

13.30 Kodin ja liikkumisen apuvälineet, lainaus ja huolto, Soile Taskinen, ft AMK

14.30 Implementointisuunnitelma omaan työyksikköön päivän teemojen mukaan

15.00 Keskustelu ja päivän päätös Tiina Lehtinen ja Iiris Salomaa

Ohjelma

https://youtu.be/fuiQeYJQMK0


Miksi katumisia pitää ehkäistä?

• Kaatumiset ovat yleisiä ja seuraukset vakavia

• Suomessa vuosittain

- 33% yli 65v., 50% yli 80v kaatuu ainakin kerran vuodessa

- 35 000 – 40 000 kaatumista vaatii sairaalahoitoa

- 90% murtumista aiheutuu kaatumisesta tai putoamisesta

- 6000 lonkkamurtumaa leikataan vuosittain
❖ 1. vuoden kulut 30 000-50 000€

- 19% lonkkamurtumapotilaista kuolee vuoden sisällä

• Potilas: toimintakyky, elämän laatu ja itsenäisyys heikkenee

• Terveydenhuolto: lisääntynyt sairaala- ja jatkohoidon tarve

• Talous: Kaatumisvammojen sairaalahoito maksaa lähes 

200 miljoonaa vuodessa (v2015) sekä lisääntynyt hoidon ja hoivan tarve



Miksi kaatumisia pitää ehkäistä?

• Aiempi kaatuminen ja kaatumispelko ovat merkittävimpiä uudelle kaatumiselle 

altistavia vaaratekijöitä: 

• rajoittavat liikkumista, jolloin liikuntakyky heikkenee

• aiemmin kaatuneista jopa puolet kaatuu uudelleen

• Kaatumisia tapahtuu

• Kaikkina vuorokauden aikoina

• Sisällä ja ulkona
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IKINÄ –kaatumisten ehkäisyn 

implementoinnin tarkoitus

• Tarkoitus on kehittää IKINÄ - mallin mukainen 

yhtenäinen ja systemaattinen toimintatapa 

potilaiden/asiakkaiden/asukkaiden 

kaatumistapaturmien ja putoamisten 

ehkäisemiseksi sekä liikunta- ja toimintakyvyn 

tukemiseksi koko hyvinvointikuntayhtymän alueelle



IKINÄ –implementoinnin tavoitteita

• Henkilökunta osaa entistä paremmin tunnistaa kaatumisen riskissä olevat 

asiakkaat

• Sovitut, yhtenäiset käytänteet kaatumisten ehkäisyssä: kaatumisen riskin 

arviointi, mittarit (FRAT/FROP, RAI-IKINÄ) kirjaaminen, toimenpiteet, 

raportointi (HaiPro)

• Osaamisen lisääntyminen ja tiedon hyödyntäminen arjen toiminnassa

• Henkilökunta jakaa tietoa ja osallistaa asiakkaita ja heidän omaisiaan 

huomioimaan kaatumisen riskiin vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää fyysisen 

aktiivisuuden merkityksen

• Kaatumisten ja niistä johtuvien vammojen, murtumien ja kuoleman tapausten 

määrä on vähentynyt merkittävästi  



Käytännön toteutus

• Jokaisesta yksiköstä valitaan 1-2 IKINÄ –avainhenkilöä, jotka 

käyvät koulutuksissa (nyt noin 300 IKINÄ –avainhenkilöä)

• Vastaavat implementoinnista omassa yksikössään yhdessä 

esimiehen ja työykiskön kanssa

• Ilmoittautuminen koulutukseen koulutuskalenterin kautta:

- IKINÄ Modulit I-IV, Ikäkunto ja soisalipalvelut

- PHKS IKINÄ Modulit I-IV, PHKS henkilökunta

23.3.2021



IKINÄ –implementointi

Moduli I
-Katumisten 

ehkäisyn tarve ja 

perusteet

-Kaatumisvaaran 

arviointi ja 

kirjaaminen

- Kaatumisten 

ehkäisyn 

implementointi-

suunnitelma

Moduli II
-Esteetön ympäristö

-Kodin ja liikkumisen 

apuvälineet

-Turvateknologia

-Kuvapuhelinpalvelu

Moduli III
-Geriatrisen  

asiakkaan tutkiminen 

ja hyvä hoito

-Inkontinenssi

-Miksi lääkkeet 

kaatavat?

Moduli IV
-Ikääntyneen 

ravitsemus

-Suun terveys

-Fyysisen 

toimintakyvyn 

arviointi ja 

harjoittaminen

IKINÄ –verkostoiltapäivä 1x/vuosi 

kaikille IKINÄ -avainhenkilöille

IKINÄ –verkostokirje 

3-4 kertaa vuodessa

kaikille IKINÄ –avainhenkilöille ja 

esimiehille



Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutus; 

Duodecim Oppiportti

www.oppiportti.fi



MIKSI tehokas kaatumisten ehkäisy edellyttää 

suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintaa?

KOSKA

• Kaatumisille altistavia tekijöitä on paljon

• Tarvitaan monialaista osaamista

• Tarvitaan useiden ammattiryhmien osallistumista

• Kaatumisten ehkäisyn pitää olla systemaattista, jatkuvaa toimintaa

• Tarvitaan asiakkaan/potilaan ja hänen omaistensa osallistamista

• Toiminnan tuloksellisuuden vaatimus rajallisin resurssein

• Ehkäisyä toteutettava koko hoitoketjussa

Pajala: Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy-opas, Kaatumisten ja kaatumisten ehkäisyn fysioterapiasuositus 2017, 

Cochrane reviews: Gillespie 2013, Cameron et al 2012, Pajala: Kehitä ja johda kaatumisten ehkäisyä 2015



IKINÄ –avainhenkilöiden rooli

• Opastaa ja kannustaa oman työyksikkönsä henkilöstöä

• Kaatumisten kirjaamisessa

• Kaatumisvaaran arvioinnissa

• Kaatumisten ehkäisytoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa

• Työyksikön kaatumisten ehkäisyn toimintakäytäntöjen suunnittelu ja 

käyttöönotto yhdessä esimiehen ja henkilöstön kanssa

• Suunnitelman kirjaaminen 

• Toteutumisen tukeminen ja seuranta 

• Toteutumisen arviointi

• Kokoaa IKINÄ-perehdytyskansion



Esimiehen rooli

• Huolehtii ylemmän johdon kanssa, että kaatumisten ehkäisyyn on riittävästi resursseja 

• Kaatumisten määrän seuraaminen ja kertominen sekä henkilöstölle että ylemmälle johdolle

• HaiPro –ilmoitusten rakentava läpi käynti henkilöstön kanssa: loistava oppimis- / 

kehittämismahdollisus!

• Opastaa, kannustaa, vaatii, kiittää oman työyksikkönsä henkilöstöä

• kaatumisvaaran arvioinnissa

• kaatumisten ehkäisytoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa

• kaatumisten kirjaamisessa

• Työyksikön kaatumisten ehkäisyn toimintakäytäntöjen suunnittelu, käyttöönotto ja 

juurruttaminen yhdessä IKINÄ -avainhenkilöiden ja henkilöstön kanssa 

• Toteutumisen tukeminen ja seuranta 

• Toteutumisen arviointi avainhenkilöiden kanssa



anniina.heikkila@hus.fi



TIETOA

www.thl.fi/ikina
https://ukkinstituutti.fi/liikkumisen-turvallisuus/kaatumisseula/

http://www.thl.fi/ikina
https://ukkinstituutti.fi/liikkumisen-turvallisuus/kaatumisseula/


Materiaalitilaus monistamosta

• Kaatumisen ehkäisy –materiaalit, julisteet ja varoituskyltit

• Voit tilata monistamosta julisteita omaan yksikköösi sopimushinnalla

• Tilaa joko IMS:stä löytyvällä kopiotilauslomakkeella tai lähettämällä 

sähköpostia monistus@phhyky.fi

• Tilaukseen tulee kirjata tilattavien kylttien tiedot ja määrä, tarkka 

toimitusosoite

• yksikön (9-numeroinen) kustannuspaikkanumero. Myös tieto 

mahdollisista tilauksen lisäpalveluista (kuten laminointi) mukaan viestiin.

mailto:monistus@phhyky.fi


IKINÄ -materiaalit ja esitykset

• PH hykyn www -sivuilla

www.phhyky.fi > Ammattilaisille > Terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen > Kaatumisten ehkäisy

• Materiaalipankki

• Ikäkunto ja sosiaalipalvelut

• PHKS

• https://www.phhyky.fi/fi/ammattilaisille/terveyden-ja-

hyvinvoinnin-edistaminen/kaatumisen-ehkaisy/

• https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/verkkokoulutu

s-kaatumisten-ehkaisysta

https://www.phhyky.fi/fi/ammattilaisille/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen/kaatumisen-ehkaisy/
https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/verkkokoulutus-kaatumisten-ehkaisysta


UKK -instituutti: KaatumisSeula -sivut

Valtakunnallinen VaKaa -verkosto

https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/kaatumisten-ehkaisyn-verkkokoulutus

https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/kaatumisten-ehkaisyn-verkkokoulutus


UKK -instituutti



Vastuuhenkilöt:

Iiris Salomaa Tiina Lehtinen

Fysioterapeutti YAMK RAI -pääkäyttäjä

p. 044 – 7161 334 p. 044 – 018 7873

iiris.salomaa@phhyky.fi tiina.lehtinen@phhyky.fi

Ikääntyneiden palvelut  ja kuntoutus

mailto:iiris.salomaa@phhyky.fi
mailto:tiina.lehtinen@phhyky.fi


1. Kaatumis-

vaaran 

arviointi

3. Tehokkaat 

yksittäiset 

interventiot

2. Monialaiset 

yksilöllisesti 

suunnitellut 

interventiot

Mistä on näyttöä kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyssä?




