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Kaatuminen ja ikääntyminen

Jokainen meistä kaatuu joskus, 
mutta…

Joka 3. yli 65-v. ja joka 2. yli 80-v. kaatuu 
vuosittain

• Puolet kaatuu vuoden aikana 
toistamiseen

• 15 % vähintään 3 kertaa vuodessa

kaatumisia tapahtuu sisällä ja ulkona
• 65-74 -vuotiaat kaatuvat tyypillisimmin 

ulkona

• Yli 75-vuotiaat taas sisällä

• Yli 75-vuotiaiden ulkona kaatumisista 40 % 
sattui kodin pihapiirissä

(Haikonen & Lounamaa 2010)
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Ikääntyneiden kaatumiset vuosittain
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Vasankari T, Kolu P, toim. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon 
fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018



Kaatumisen taustalla monenlaisia 
vaaratekijöitä
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Alkoholi

Ikinä-opas, THL



Kaatumisvaara on yksilöllinen 

• Oikein kohdistuneiden 
kaatumisten ehkäisy -
toimenpiteiden kannalta on 
tärkeää ARVIOIDA ikäihmisten 
yksilöllistä kaatumisvaaraa ja 
LÖYTÄÄ suuressa 
kaatumisvaarassa olevat

• Ennaltaehkäisyn näkökulmasta 
jokaisen ikäihmisen tulisi 
tietää miten voi vähentää 
omalta kohdaltaan 
kaatumisvaaraa 
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Kaatumisia ja kaatumisvammoja voidaan 
ehkäistä!

• Tyypillisesti joka 3. ja joskus jopa puolet.

• Kaatumisvaaran arviointi ohjaa toimenpiteiden 
kohdentamista.

Käsien nostaminen pystyyn ei siis ole vaihtoehto vaan 
heitteillejättöä ja selkeä hoitovirhe.



KAATUMISVAMMOJEN VÄHENTÄMINEN IÄKKÄIDEN ARJESSA

3-vuotinen RAY-rahoitteinen hanke, jota 
UKK-instituutti koordinoi (2014-2016)

Hankkeessa:

• lisätään iäkkäiden ja heidän läheistensä 
tietämystä kaatumisten vaaratekijöistä

• kartoitetaan olemassa olevia 
vaaratekijöitä

• puututaan vaaratekijöihin 
tarkoituksenmukaisin keinoin.

Tämä saadaan aikaiseksi kehittämällä 
kolmannen ja julkisen sektorin 
yhteistyöhön perustuvia 
toimintamalleja kuntatasolla.

Toimintamallia kehitettiin Seinäjoella 
(2014-2016) ja Kotkassa (2015-2016).

Yhteistyöjärjestöt:

• Luustoliitto 

• Muistiliitto

• Eläkeliitto 

• Omaishoitajat ja läheiset –liitto

• Reumaliitto



Toimintamalli kehittämistyön pohjaksi

Toimintamalli on kuvattu Innokylään: 

https://www.innokyla.fi/web/malli6592680

Myös hankearviointi löytyy Innokylästä: 

https://www.innokyla.fi/web/hanke1050787/

https://www.innokyla.fi/web/malli6592680
https://www.innokyla.fi/web/hanke1050787/


VÄLINEITÄ KAATUMISVAARAN ARVIOINTIIN, AKTIIVISUUDEN TUKEMISEEN, LIIKUNTAAN

JA KAATUMISVAARAN VÄHENTÄMISEEN

Maksutta saatavilla www.kaatumisseula.fi

http://www.kaatumisseula.fi/


VERSIO 1.

AJATELTU

ENSISIJAISESTI

KOLMANNEN

SEKTORIN

TOIMIJOIDEN

KÄYTTÖÖN

(ei-ammattilaiset 

tai ei 

mahdollisuutta 

henkilökohtaiseen 

neuvontaan) 



VERSIO 2.

AJATELTU

ENSISIJAISESTI

SOTE-TOIMIJOIDEN

KÄYTTÖÖN

(esim. 

vastaanotolle 

odottaessa 

asiakas täyttää)

(ammattilaiset, 

mahdollisuus  

henkilökohtaiseen 

neuvontaan tai 

eteenpäin 

lähettämiseen) 











Kiitos!

ukkinstituutti.fi
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