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Hankkeen tavoite

• Iäkkäiden kaatumisvammat ovat yleisiä ja alueelliset erot niissä suuria.

• Hankkeessa viedään iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn vaikuttavia 
toimintatapoja ja –käytäntöjä, tietoa ja työkaluja tulevien maakuntien 
alueelle sekä kunta- että maakuntataso huomioiden. Pohjana ovat 
tieteelliseen tietoon, kokeiltuihin käytäntöihin ja useiden toimijoiden 
yhteistyöhön perustuvat KaatumisSeula®– ja IKINÄ-toimintamallit. 

• Toiminnan kohteena ovat ammattilaiset, järjestötoimijat ja iäkkäät itse sekä 
heidän läheisensä. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia ja 
tuotetaan myös uusia yhteistyöverkostoja.

• Hanke toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM, terveyden 
edistämisen määräraha) tuella.   
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Valtakunnallisesti
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Vakaa-verkosto

• Käynnistetty huhtikuussa 2019.

• Tällä hetkellä mukana 637 kaatumisten ehkäisystä 
kiinnostunutta

• enemmistö sote-ammattilaista
• liikunta-alan toimijoita
• opettajia/lehtoreita
• järjestötoimijoita
• opiskelijoita

• Verkostokirje 
• 4 kirjettä / vuosi
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Kaatumisten 
ehkäisyyn 
keskittyvä 
verkkosivusto

kaatumisseula.fi
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Maksuttomia työkaluja kaatumisten 
ehkäisyyn
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Koulutusta

• Tukevasti ja turvallisesti liikkeellä –monimuotokoulutus syksyllä 19 & 20

• Kaatumisten ehkäisyn verkoston koulutusiltapäivä tammikuussa 2020

• Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutus 2019-2020
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Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutus

• Jokaisesta maakunnasta vähintään yksi henkilö aloittanut 
koulutuksen.

• Eniten osallistujia:
1. Uusimaa

2. Pirkanmaa

3. Pohjois-Savo

4. Varsinais-Suomi

5. Pohjois-Pohjanmaa

• Opiskelijoita n. 15 % kaikista
• sosiaalialan opiskelijoita 36 %

• terveydenhuoltoalan opiskelijoita 36 %
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Yhteistyötä

• THL

• STM

• Ikäinstituutti

• SPR

• Vanhustyön keskusliitto

• Liikenneturva

• TULE-liitto

• Avoin hallinto / 
Vanhusneuvostot

• Meniere-liitto

• Luustoliitto

• Neuroliitto

• Omaishoitajat / Keski-
Pohjanmaan omaishoitajat

• Kuntaliitto
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Medianäkyvyys

• Medianäkyvyys 3/2019-11/2020
• suurelle yleisölle

• 18 lehtijuttua

• 1 radiojuttu (radio Keskisuomalainen)

• ammattilaisille
• 12 lehtijuttua

• Vanhustyö

• Fysioterapia

• Terveydenhoitaja

• Terveysliikunta NYT

• Some-nostoja UKK-instituutin tilillä 
Facebookissa, Twitterissä ja 
Instagramissa 
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Medianäkyvyys

• Maksettua viestintää
• ET-lehden Parhaat vuodet –liite

• APU

• Ilta-Sanomat Kevät ja elämykset -liite
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Alueellisesti
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Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien 

ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi

Hanke tarjoaa alueelliseen
kehittämistyöhön

• ohjausta, tukea ja vetoapua

• työkaluja ja materiaalia

• koulutusta.

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Saija Karinkanta

saija.karinkanta@ukkinstituutti.fi

Liity mukaan  
kaatumisten ehkäisyn 
valtakunnalliseen
verkostoon!

www.kaatumisseula.fi

http://kaatumisseula.fi/
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Alueet, joiden kanssa yhteistyö on toteutunut

1. Keski-Pohjanmaa

• Keski-Pohjanmaan Omaishoitajat

2. Päijät-Häme

• PHHYKY, PHKS, PHLU

3. Uusimaa

• HUS Hyvä kierre, Terveyskylä

4. Varsinais-Suomi

• Turun kaupunki

5. Pohjois-Karjala

• Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus

6. Pirkanmaa

• PSHP, TAYS, Tampereen kaupunki

7. Keski-Suomi

• Jyväskylän kaupunki/liikuntapalvelut

8. Pohjois-Savo

• PSSHP, AKE-verkosto

9. Pohjois-Pohjanmaa

• PPSHP ja Oulun kaupunki

• Kallion peruspalvelukuntayhtymä

10. Kymenlaakso

• Kymli (+ Kouvola, Kymsote)
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Hyviä alueellisia käytäntöjä 

• PSHP: alueellinen kaatumisten ehkäisyn toimintamalli

• PHHYKY & PHKS: kaatumisten ehkäisyn IKINÄ-mallin 
laajeneminen sairaalaan, KaatumisSeula®-mallista ideoita
liikuntatoimeen

• Turku: kaatumishuolestuneisuuden arviointi (FES-I) osaksi 
toimintaa
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Hyviä alueellisia käytäntöjä 

• Esimerkiksi KaatumisSeula®-materiaalit käyttöön:
• PHHYKY: kaatumisten ehkäisy –tietoutta influenssarokotusten 

yhteydessä (2019)

• Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus: kaatumisten ehkäisyn 
alueellinen kampanja ”Säpinää seniorit – kaatumiset kuriin” (2020)

• Jyväskylän kaupunki (terveyttä ja hyvinvointia edistävät 
liikuntapalvelut): kaatumisvaaran itsearviointi osaksi 
toimintakykytestejä (2020)

• Oulun kaupunki: hyvän ravitsemuksen ja kaatumisten ehkäisykeinojen 
vieminen osaksi iäkkäiden arkea –teemaviikko (2020)   
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Kiitos

ukkinstituutti.fi
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