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IKINÄ-avainhenkilöt ja esimiehet IKINÄ -VERKOSTOKIRJE 1/2021 
-Ikäkunto  
-Päijät-Hämeen keskussairaala  
-Vammaispalveluiden aikuisten asumispalveluyksiköt  
  
  
 
  
TALVIPÄIVÄN TERVEISET KAATUMISTEN EHKÄISYN AMMATTILAISILLE 

 

  
Sosiaali- ja terveyspalveluissa tehokas kaatumisten ehkäisy on tärkeä osa laa-
dukasta hoito- ja hoivatyötä. Se edellyttää systemaattista toimintaa sekä mo-
niammatillista osaamista ja saumatonta yhteistyötä asiakkaan parhaaksi. Tä-
män varmistamiseksi teemme koulutus- ja kehittämistyötä mm. IKINÄ -verkos-
ton avulla. 
 
IKINÄ -kaatumisten ehkäisyn sekä liikunta- ja toimintakyvyn tukemisen koulu-
tus- ja kehittämistyö etenee ja verkosto laajenee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhty-
män alueella. Uutena ryhmänä IKINÄ -verkostoon on liittynyt Päijät-Hämeen keskus-
sairaala, jonka useissa yksiköissä on aloitettu systemaattinen kaatumisvaaran arvi-
ointi ja kaatumisten ehkäisyn kehittämistyö. Jo aiemmin kaatumisten ehkäisyn kehit-
tämistyössä ovat olleet mukana Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus, yksityiset asu-
mis- ja kotihoidon palvelutuottajat sekä Vammaispalveluiden aikuisten asumispalve-
luyksiköt. 

 
Keväällä 2021 uusien IKINÄ -avainhenkilöiden koulutuksia järjestetään: 
 

- Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen sekä sosiaalipalveluiden  
IKINÄ-avainhenkilöille kokopäiväkoulutukset  

o IKINÄ Moduli II: 16.3.2021 klo 8.30-15.30 
o IKINÄ Moduli III: 25.3.2021 klo 8.30-15.30 
o IKINÄ Moduli IV: 29.4.2021 klo 8.30-15.30 

 

- Päijät-Hämeen keskussairaalan IKINÄ -avainhenkilöille  
puolipäiväkoulutukset 

o PHKS IKINÄ Moduli I: 18.3.2021 klo 12.00-15.30  
o PHKS IKINÄ Moduli II: 27.4.2021 klo 12.00-15.30 

 
Huomioithan ilmoittautuessasi, että erikoissairaanhoidon henkilöstölle suun-
natut IKINÄ -koulutukset on nimetty PHKS IKINÄ erotuksena muista. Uudet 
IKINÄ -avainhenkilöt aloittavat koulutukset aina modulista I. Sen jälkeen järjestyk-
sellä ei ole väliä (modulit II-IV) puolen vuoden välein. Ilmoittautumiset koulutuksiin 
tapahtuvat koulutuskalenterin kautta. Mikäli koulutus joudutaan järjestämään etänä 
Teamsin välityksellä COVID19 -tilanteen vuoksi, lähetämme ilmoittautuneille kutsun 
ja linkin Teamssiin sähköpostin kautta. Seuraamme tilannetta. 
 
Kaikkien Päijät-Hämeen alueen IKINÄ-avainhenkilöiden verkostotapaaminen järjestetään 
toukokuussa 2021, josta saat tarkempaa tietoa myöhemmin.  
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Sovi koulutuksiin ja verkostopäivään osallistumisesta aina ja ajoissa esimiehesi kanssa 
ja ilmoittaudu koulutuskalenterin kautta: 

• P-H Hykyn työntekijät ilmoittautuvat intran koulutuskalenterin kautta 

• Yksityisten palveluntuottajien työntekijät ilmoittautuvat P-H hyvinvointiyhtymän verk-

kosivujen kautta  https://www.phhyky.fi/fi/ammattilaisille/koulutus/           

 
Koulutuksissa pidetyt luennot ja esitellyt materiaalit löytyvät yhtymän  
www -sivulta: 

• www.phhyky.fi > Ammattilaisille > Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen > 
Kaatumisen ehkäisy 

• https://www.phhyky.fi/fi/ammattilaisille/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistami-
nen/kaatumisen-ehkaisy/                

 

Kaatumisten ehkäisyn tiedollisen osaamisen varmistamiseksi kaikki Phhykyn Ikäkunnon 
ja erikoissairaanhoidon työntekijät suorittavat Duodecimin Kaatumisten ehkäisyn verkko-
kurssin. Todistus suoritetusta koulutuksesta toimitetaan esimiehelle. Onko kaikki yksik-
kösi työntekijät suorittaneet kurssin? Kuuluuko Kaatumisten ehkäisyn verkkokurssi uu-
sien työntekijöiden työhön perehdyttämiseen? Entä kaatumisten ehkäisyn sovittu toimin-
tamalli sinun yksikössäsi? 

Muistuttakaa yksikkönne työntekijöitä siitä, että jokaisesta kaatumisesta, putoamisesta ja 
läheltä piti -tilanteesta on tärkeää tehdä HaiPro -ilmoitus!  

Koronatilanteen vuoksi ihmisten liikkumista ja liikuntamahdollisuuksia on jouduttu rajoit-
tamaan merkittävästi. Erityisesti ikäihmisten vähentynyt fyysinen aktiivisuus aiheuttaa jo 
lyhyellä aikavälillä liikunta- ja toimintakyvyn heikkenemistä ja siten myös kasvavaa kaa-
tumisvaaraa. Siksi on tärkeää kannustaa ikäihmisiä arjessa jalkeille, liikkeelle ja jump-
paamaan mahdollisuuksien mukaan!  

Phhykyn Koronatietoa www-sivulta löytyy linkki ”Liikuntavinkkejä korona-arkeen” Lii-
kuntavinkkejä korona-arkeen - PHHYKY   Sivulta löytyy eri ikäryhmille suunnattua tietoa lii-

kunnasta, tulostettavia jumppaohjelmia sekä linkkejä ja liikuntavinkkejä erilaisiin ohjattui-
hin liikuntatuokioihin. Ikäihmisille suunnatuilla sivuilla on erityisesti tasapainoa- ja alaraa-
jojen lihasvoimaa harjoittavia jumppia. Kannatta hyödyntää myös TV2:n lähettämät 
10min. liikuntatuokiot, joita tulee arkipäivisin klo 8.50.  

Valtakunnallisen kaatumisten ehkäisyn VaKaa -verkoston toimintaa koordinoi UKK-
instituutti. VaKaa -verkoston sivuilta löytyy kattavasti tutkittua tietoa ja materiaaleja 
sekä Kaatumisten ehkäisyn kahdeksanosainen verkkokoulutus kaatumisten ehkäisyn 
työn tueksi. Käy tutustumassa uudistuneisiin sivuihin 

• https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/kaatumisten-ehkaisyn-verkosto 

• https://ukkinstituutti.fi/liikkumisen-turvallisuus/kaatumisseula/  

 

Yhteistyöterveisin   

Iiris ja Tiina            

Lisätietoja:  

Iiris Salomaa   puh. 044 - 7161 334        iiris.salomaa@phhyky.fi      

Tiina Lehtinen puh. 044 – 0187 873       tiina.lehtinen@phhyky.fi 
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