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IKINÄ-avainhenkilöt ja esimiehet                  

- Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 
- PHKS 
- Yksityiset kotihoidon ja asumispalveluiden tuottajat 
- Sosiaalipalveluiden vammaisten asumisyksiköt 

 

 

JOULUINEN TERVEHDYS  

 

Kiitos tärkeästä työpanoksestasi kaatumisten ehkäisyn sekä terveyden ja toimintakyvyn 
edistämisen toimintakäytänteiden kehittämiseksi omassa työyksikössäsi yhdessä 
esimiehen ja työyhteisön kanssa! Sote-uudistuksen myötä hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden edistäminen omassa toiminnassa nousee entistäkin merkittävämmäksi ja 
näkyvämmäksi kehittämiskohteeksi. 

Hyvinvointialueiden ja kuntien HYTE-toimintaa seurataan ja arvioidaan sovittujen 
indikaattoreiden avulla. Tulosindikaattorit kuvaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tuloksellisuutta väestötasolla. Määriteltyjä tulosindikaattoreita ovat muun muassa yli 65-
vuotiaiden kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot sekä lonkkamurtumien 
ilmaantuvuus. Ne vaikuttavat osaltaan tulevaan alueemme saamaan rahoitukseen joko 
positiivisesti tai negatiivisesti. Mikäli kykenemme tehokkaasti ehkäisemään kaatumisia ja 
murtumia, hoidon ja hoivan tarve vähenee ja saamme valtiolta palkkioksi lisärahoitusta!  

Tutkimusten mukaan tehokkaalla ennaltaehkäisevällä toiminnalla jopa puolet kaatumisista 
voidaan ehkäistä. Ja tiedämme, että noin 90% murtumista on seurausta kaatumisista tai 
putoamisista. Eli ehkäisemällä kaatumisia, ehkäisemme kaatumisvammoja ja murtumia. 
Erityisesti vakavien pään vammojen ilmaantuvuus on lisääntynyt viimeisten vuosien 
aikana. Suomessa todetaan noin 1250 kaatumiskuolemaa vuosittain. Vertailukohtana 
auto-onnettomuuksissa kuolee noin 240 henkilö vuodessa. Meillä sote-ammattilaisilla on 
keskeinen rooli kaatumisten ehkäisyssä. Lisäksi tarvitsemme laaja-alaista yhteistyötä 
hyvinvointialueella kuntien, järjestöjen, ym. toimijoiden kanssa.  

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tehokas kaatumisten ehkäisy, terveyden sekä liikunta- ja 
toimintakyvyn edistäminen ovat tärkeitä osa-alueita tehtäessä laadukasta hoito- ja 
hoivatyötä. Se edellyttää yhteisesti sovittuja systemaattisia toimintatapoja sekä 
moniammatillista osaamista ja saumatonta yhteistyötä asiakkaan parhaaksi. Näiden 
asioiden ja osaamisen varmistamiseksi teemme koulutus ja kehittämistyötä Päijät-Hämeen 
hyvinvointialueella IKINÄ-koulutusten ja -verkoston avulla. Koulutettuja IKINÄ-
avainhenkilöitä toimii eri sote-yksiköissä tällä hetkellä noin 350. 

 

KOULUTUKSET 

IKINÄ-koulutuksia on tarjolla kaiken aikaa uusille IKINÄ-avainhenkilöille. Tavoitteena on, 
että kaikissa yksiköissä olisi ainakin kaksi IKINÄ-kehittäjää. Koulutukset ovat maksuttomia 
ja niitä voi hyödyntää myös täydennyskoulutuksena. Sisältöinä 
ikääntyneen/vajaakuntoisen potilaan/asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 
sekä kaatumisten ehkäisy.  
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Kevään 2023 IKINÄ-koulutukset: 

o IKINÄ Moduuli I: 7.2.2023 klo 8.30-15.30 
o IKINÄ Moduuli II: 16.2.2023 klo 8.30-15.30 
o IKINÄ Moduuli III: 16.3.2023 klo 8.30-15.30 
o IKINÄ Moduuli IV: 21.3.2023 klo 8.30-15.30 

 
Tarkoitus on, että uudet IKINÄ-avainhenkilöt aloittavat koulutukset Moduulista I. 
Sen jälkeen muut Moduulit II-IV puolen vuoden välein, joiden järjestyksellä ei ole 
väliä. Täydennyskoulutuksena päiviin voi osallistua tiiviimmin. Koulutuspäivien 
sisällöt ja ohjelmat löydät liitetiedostoina. 
 
Sovi koulutuksiin 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 verkkosivujen kautta  Ammattilaisten koulutus - Päijät-Sote 
(paijat-sote.fi) 

Polku www.paijatsote.fi > Ammattilaiset > Koulutus > Ilmoittautuminen 

 
MATERIAALIPANKKI 
Koulutuksissa pidetyt luennot ja yhteisesti käytössä olevat materiaalit löydät 
yhtymän www -sivulta: 

• www.paijat-sote.fi > Ammattilaisille > Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen > Kaatumisen ehkäisy 

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

VALTAKUNNALLINEN VaKaa -VERKOSTO 

Valtakunnallisen kaatumisten ehkäisyn VaKaa -verkoston toimintaa koordinoi UKK-
instituutti. VaKaa -verkoston kirjeistä sekä www-sivuilta löydät kattavasti tutkittua tietoa ja 
materiaaleja sekä Kaatumisten ehkäisyn kahdeksanosaisen verkkokoulutuskokonaisuuden 
työn tueksi. Käy tutustumassa uudistuneisiin sivuihin ja liity valtakunnallisen Vakaa-
verkoston jäseneksi 

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

 

Hyvää ja rentouttavaa Joulun aikaa sekä 

Onnellista Uutta Vuotta 2023! 

Iiris ja Tiina 

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

Tiina Lehtinen puh. 044 - 0187 873        tiina.lehtinen@paijatha.fi 
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