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IKINÄ –avainhenkilöiden koulutuspäivä

Moduuli I

Ohjelma:

8.30 Koulutuspäivän avaus   Pirkko Heinonen ja Iiris Salomaa

9.00 Kaatumisten ehkäisyn tarve ja perusteet   Iiris Salomaa

10.00 Virkistäytymistauko

10.20 Kaatumisvaaran arviointi ja kirjaaminen Tiina Lehtinen

11.05 Akuutti 24:n näkökulmia kirjaamiseen  Ira Färlin

11.20 Potilasturvallisuuskoordinaattorin vartti   Tarja Siikaoja

11.35 Lounastauko

12.20 Lähtötilannekartoitus; työpaja   Tiina Lehtinen

13.20 Näyttöön perustuva kaatumisten ehkäisy ja implementointi Iiris Salomaa

14.20 Virkistäytymistauko

14.30 Implementointisuunnitelman teko työyksiköittäin Iiris Salomaa, Tiina Lehtinen

15.15 Keskustelu ja päivän päätös



Esittäytyminen

1. Nimi, tehtävä, työpaikka

2. Mitä odotan tältä päivältä?



Miksi kaatumisia pitää ehkäistä?

• Suomen väestö ikääntyy voimakkaasti

• Kaatumiset ovat iäkkäille sattuvien tapaturmien ja niistä johtuvien 

vammojen ja murtumien yleisin syy

→heikentävät liikunta- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua

→vievät resursseja (taloudellisia, henkilöstö)

• Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu 

vähintään kerran vuodessa

• Kaatuilu ei kuulu ”normaaliin” ikääntymiseen

• Aiempi kaatuminen ja kaatumispelko ovat merkittävimpiä uudelle 

kaatumiselle altistavia vaaratekijöitä: 

• rajoittavat liikkumista, jolloin liikuntakyky heikkenee

• aiemmin kaatuneista jopa puolet kaatuu uudelleen

• Kaatumisia voidaan ehkäistä!! Copyright © THL/Tapaturmien ehkäisyn yksikkö





Kaatumisten ehkäisyn implementointi

Phhykyn alueella 

1. IKINÄ-mallin implementointi
1. Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus, Lahden sote v.2014 –

2. Ikääntyneidenpalvelut ja kuntoutus, P-H hyky 2017 –

3. Sosiaalipalveluiden aikuisten asumispalveluyksiköt 2019 –

4. Liikuntaneuvojat 2019

5. Päijät-Hämeen keskussairaala 2020 –

2. Johto on sitoutunut

3. Yksityiset palveluasumisen ja kotihoidon palvelujen tuottajat mukana 
koulutuksissa ja implementoinnissa

4. Potilasturvallisuussuunnitelman mukaista toimintaa

5. Yhteistyökumppaneina valtakunnan tasolla: THL, UKK-instituutti ja 
valtakunnallinen Vakaa –verkosto, HUS, Terveyskylän kuntoutumistalo, 
Luustoliitto,…



IKINÄ –kaatumisten ehkäisytoiminnan 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 

toiminnassa: mm. hoito- ja palvelusuunnitelmia laadittaessa 

(RAI), arjen hoitotilanteissa

• Henkilökunta jakaa tietoa ja osallistaa asiakkaita ja heidän 

omaisiaan huomioimaan kaatumisen riskiin vaikuttavia 

tekijöitä 

• Kaatumiset ja niistä johtuvien vammojen ja murtumien 

määrä on vähentynyt merkittävästi  



Käytännön toteutus

• Jokaisesta yksiköstä on valittu 1-3 IKINÄ –

avainhenkilöä, jotka käyvät koulutuksissa (nyt yli 400 

koulutettua IKINÄ –avainhenkilöä)

• IKINÄ –avainhenkilöt vastaavat implementoinnista 

omassa yksikössään yhdessä esimiehen ja työyksikön 

kanssa

• Ilmoittautuminen koulutuspäiviin koulutuskalenterin 

kautta:

- IKINÄ Modulit I-IV, Ikäkunto ja soisalipalvelut

- PHKS IKINÄ Modulit I-IV, PHKS henkilökunta

• IKINÄ -avainhenkilö saa todistuksen koulutukseen 

osallistumisesta suoritettuaan Moduulit I-IV

14.10.2022



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

-Kotikuntoutustiimin 

esittely

-Turvateknologia ja 

kuvapuhelinpalvelu

- Työpajatyöskentely

Moduli III
-Geriatrisen  

asiakkaan tutkiminen 

ja hyvä hoito

Miksi lääkkeet 

kaatavat?

-Inkontinenssi

-Työpajatyöskentely

pienryhmissä

Moduli IV
-Ikääntyneen 

ravitsemus

-Suun terveys

-Fyysisen 

toimintakyvyn 

arviointi ja 

harjoittaminen

-Työpajatyöskentely

IKINÄ –verkostoiltapäivä 

1-2 x/vuosi 

IKINÄ –avainhenkilöille ja 

esihenkilöille

IKINÄ –verkostokirje 

2-3 kertaa vuodessa

IKINÄ –avainhenkilöille ja 

esihenkilöille



Koulutuspäivien sisältöjä

• Yleistä kaatumistapaturmista, seurauksista, kustannuksista

• Kaatumisten ehkäisyn perusteet ja toimintamallin implementointi

• Kaatumisen riskin arviointi, kirjaaminen, toimenpiteet, hopasu

• HaiPron käytön tehostaminen

• Esteetön ympäristö ja liikkumisen apuvälineet (jalkineet!!)

• Miksi lääkkeet kaatavat?

• Geriatrisen potilaan tutkiminen ja hyvä hoito

• Ravitsemus, suun terveys, liikunta- ja toimintakyvyn tukeminen

• Liikuntaharjoittelu: tasapaino- ja voimaharjoittelu 

• Inkontinensin hyvä hoito, …

• Turvateknologia ja etähoivapalvelut

• KOKO HENKILÖKUNTA SUORITTAA 1h Duodecimin Oppiportin 

Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutuksen! Kuuluu myös uusien 

työntekijöiden perehdytykseen.



Kaatumisten 

ehkäisyn 

tarve ja 

perusteet

Kaatumisvaaran 

arviointi ja 

kirjaaminen

Kaatumisten 

ehkäisyn 

toimintamallin 

implementointi

suunnitelma



anniina.heikkila@hus.fi



IKINÄ –avainhenkilöiden rooli

• Opastaa ja kannustaa oman työyksikkönsä henkilöstöä

• Kaatumisvaaran arvioinnissa

• Kaatumisten kirjaamisessa

• 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

• Kaatumisten määrän seuraaminen ja kertominen sekä henkilöstölle että 

ylemmälle johdolle

• HaiPro –ilmoitusten rakentava läpi käynti henkilöstön kanssa: loistava 

oppimis- / kehittämis mahdollisus!

• Opastaa, kannustaa, vaatii, kiittää oman työyksikkönsä henkilöstöä

• kaatumisvaaran arvioinnissa

• kaatumisten kirjaamisessa

• kaatumisten ehkäisytoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa

• Työyksikön kaatumisten ehkäisyn toimintakäytäntöjen suunnittelu ja 

käyttöönotto yhdessä IKINÄ -avainhenkilöiden ja henkilöstön kanssa 

• Toteutumisen tukeminen ja seuranta 

• Toteutumisen arviointi avainhenkilöiden kanssa



TIETOA

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

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


Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutus; 

Duodecim Oppiportti

www.oppiportti.fi



UKK -instituutti: KaatumisSeula –sivut
https://ukkinstituutti.fi/liikkumisen-turvallisuus/kaatumisten-ehkaisy-

ammattilaisille/

Valtakunnallinen VaKaa -verkosto

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

verkkokoulutus

https://ukkinstituutti.fi/liikkumisen-turvallisuus/kaatumisten-ehkaisy-ammattilaisille/
https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/kaatumisten-ehkaisyn-verkkokoulutus


UKK -instituutti



Materiaalitilaus monistamosta

1. Kaatumisen ehkäisy –materiaalit, julisteet ja varoituskyltit

2. Voit tilata monistamosta julisteita omaan yksikköösi sopimushinnalla

3. Tilaa joko IMS:stä löytyvällä kopiotilauslomakkeella tai lähettämällä 
sähköpostia monistus@phhyky.fi

4. Tilaukseen tulee kirjata tilattavien kylttien tiedot (koko, värillinen/musta-
valkoinen, yksi-/kaksipuolinen, laminointi,…) ja määrä sekä tarkka 
toimitusosoite

5. Yksikön (9-numeroinen) kustannuspaikkanumero. Myös tieto 
mahdollisista tilauksen lisäpalveluista (kuten laminointi) mukaan viestiin

6. Myös yksityiset palveluntuottajat voivat tilata, mutta heitä laskutetaan 
materiaalitilauksesta (omakustannushinta)

mailto:monistus@phhyky.fi


IKINÄ -materiaalit ja esitykset

Päijät-Soten www –sivuilla:

www.päijätsote.fi > Ammattilaisille > Terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen > Kaatumisten ehkäisy

o Materiaalipankki

o Ikäkunto ja sosiaalipalvelut

o PHKS

Kaatumisen ehkäisy - Päijät-Sote (paijat-sote.fi)

https://paijat-sote.fi/ammattilaisille/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen/kaatumisen-ehkaisy/


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

14.10.2022

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



