
 

KAATUMISSEULA 

- KAATUMISTEN VÄHENTÄMINEN 

IÄKKÄIDEN ARJESSA  

  
Saija Karinkanta FT, ft 

erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen 

projektipäällikkö 

2016 



MIKSI IÄKKÄIDEN KAATUMISIA PITÄISI 

EHKÄISTÄ? 

2016 

 Joka 3. yli 65-v. ja joka 2. yli 

80-v. kaatuu vuosittain 

 Puolet kaatuu vuoden 

aikana toistamiseen 

 15 % vähintään 3 kertaa 

vuodessa 

 

 Joka toinen kaatuminen 

aiheuttaa jonkin vamman 

 

 20-30 % johtaa 

terveydenhuollon kontaktiin 

 

 Yli 1000 kaatumiskuolemaa 

vuosittain 

 

1. Kaatuminen on yleistä 2. Kaatuessa sattuu 



MIKSI IÄKKÄIDEN KAATUMISIA PITÄISI 

EHKÄISTÄ? 

2016 

 Kaatumistapaturmista 

aiheutuvat 

sairaalahoitopäivien 

kustannukset v. 2013 olivat 

400 miljoonaa € 

 

3. Kaatuminen aiheuttaa 

kustannuksia 



KAATUMISTAPATURMIEN AIHEUTTAMAT 

ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET 

KOTKASSA 

 Tapaturman ja väkivallan aih. hoitopäivistä 

kaikissa ikäryhmissä v. 2004-2013 77 % 

kaatumisen tai putoamisen seurausta  (310 

410) 

 Iäkkäiden osuus näistä 82 % (255 071 hoitopäivää) 

 

 Tapaturman ja väkivallan aiheuttamien 

hoitojaksojen kustannukset kaikissa ikäryhmissä 

v. 2013:  
6 106 000 € 

 

 

2016 

Lähde: THL, Tapaturmakatsaus 2015: 

Kymenlaakson alue 



MIKSI IÄKKÄIDEN KAATUMISIA PITÄISI 

EHKÄISTÄ? 

2016 

 Kaatumistapaturmista 

aiheutuvat 

sairaalahoitopäivien 

kustannukset v. 2013 olivat 

400 miljoonaa € 

 

 Vähintään joka 5., joskus jopa 
puolet 

 

 Liikunta tehokkain 
ehkäisykeino väestötasolla 

 

 Jos on useita kaatumisen 
vaaratekijöitä, tarvitaan 
laaja-alaista 
kaatumisvaaran arviointia 
ja yksilöllisesti 
suunniteltuja 
ehkäisytoimenpiteitä  

3. Kaatuminen aiheuttaa 

kustannuksia 

4. Kaatumisia voidaan 

ehkäistä 



LIIKUNTAHARJOITTELU KESKEISIN KAATUMISTEN 

EHKÄISY KEINO  

2016 

 Yksittäisistä keinoista 

liikunta on tehokkain! 

 

 Tasapaino ja ketteryys-, 

lihasvoima- , liikkuvuus- 

ja kävelyharjoitteita  

 

 

 



2016 



LAAJA KAATUMISVAARAN ARVIOINTI 

AUTTAA TOISTUVASTI KAATUILEVIA 

2016 

 Kaatuilu EI kuulu normaaliin 
ikääntymiseen 

 Kaatuilun syy on aina 
selvitettävä 

 

 Kaatumisten taustalla useita 
vaaratekijöitä 

 Sisäiset tekijät 

 Ulkoiset tekijät 

 Tilanne- ja käyttäytymistekijät 

 

 Lähes kaikkiin vaaratekijöihin 
voidaan vaikuttaa! 



KAAOS-KLINIKAN TULOKSIA 

 1314 kotona asuvaa iäkästä, keski-ikä 77,6 vuotta 

 

 Kokonaisvaltaisella ja yksilöllisellä KAAOS-klinikan 

ehkäisyohjelmalla voitiin vähentää lähes joka kolmas 

kaatuminen ja kaatumisvamma 

2016 

Palvanen et al. 2014  



 

 

 

 

 

 
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 kehitetään 
Seinäjoella (2014-2016) ja Kotkassa 
(2015-2016). 
 

Yhteistyöjärjestöt:  

• Luustoliitto  

• Muistiliitto 

• Eläkeliitto  

• Omaishoitajat ja läheiset –liitto 

• Reumaliitto 

 

 

 2016 



2016 

Toimintamalli 

kehittämistyön pohjaksi 



2016 



2016 

www.kaatumisseula.fi 


