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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)



Ikääntyneiden kaatumiset vuosittain

Vasankari T, Kolu P, toim. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen 
kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018





Mistä on näyttöä kaatumisten ja kaatumisvammojen
ehkäisyssä?



Kaatumisvaaran arviointi



Kaatumisten vaaratekijät

Ikinä-opas, THL

Sisäiset vaaratekijät Ulkoiset vaaratekijät Tilanne- ja käyttäytymistekijät

Vaaratekijät, joihin 

ehkäisyn keinoin 

ei voida vaikuttaa

ikä

sukupuoli

etnisyys

perinnölliset sairaudet

aiemmat kaatumiset

Vaaratekijät, joihin 

ehkäisyn keinoin 

voidaan vaikuttaa

sairaudet

heikentynyt muisti ja kognitio

heikentynyt toiminta- ja 

liikkumiskyky

alentunut tasapainokyky 

ja lihasvoima

kaatumispelko

aistien puutokset

inkontinenssi

lääkkeet ja niiden sivu- ja 

haittavaikutukset

monilääkitys tai epäsopiva lääkitys

kodin vaaranpaikat

vaaranpaikat ja vaaratilanteet kodin 

ulkopuolella

jalkineet

alkoholi

kiiruhtaminen

huolimattomuus

”turhien” riskien ottaminen

liiallinen varovaisuus

omien voimavarojen yli-

tai aliarviointi

levottomuus

väsymys, vireystila

energiataso, nestehukka



Tunnistaa ja löytää kaatumisvaarassa olevat iäkkäät mahdollisimman 
varhain

• ARVIOIMALLA ikäihmisten yksilöllistä kaatumisvaaraa,

• TUNNISTAMALLA vaaratekijät, jotka lisäävät 
kaatumisalttiutta.

Ennaltaehkäisyn näkökulmasta jokaisen ikäihmisen tulisi tietää, 
miten voi vähentää kaatumisvaaraa omalta kohdaltaan.

Kaatumisvaaran arvioinnin tarkoitus



Kenelle 
kaatumisvaaran

arviointi 
tehdään?

Kun tapaat iäkkään, kysy:

• Oletteko kaatunut viimeksi kuluneen vuoden aikana?

• Onko teillä tasapaino- ja/tai kävelyongelmia tai pelkäättekö 

kaatuvanne?

Systemaattinen kartoitus lyhyiden kaatumisvaaran arviointilomakkeiden

avulla auttaa tunnistamaan suurentuneessa kaatumisvaarassa olevat, joille 

on tarpeen tehdä laaja ja yksilöllinen kartoitus.

Iäkkäät, jotka ovat kaatuneet, on syytä ohjata suoraan laajaan 

kaatumisvaaran arviointiin. 

Kenelle kaatumisvaaran arviointi tehdään?



Kaatumisvaaran
arviointi

• Kaatumisvaaran arvioinnissa on tärkeää käyttää mittaria.
• FRAT ja FROP-Com (IKINÄ, THL)

• Kaatumisvaaran arviointi -lomake (UKK-instituutti)

• Mittarin antaman tuloksen tulee myös ohjata 
jatkotoimenpiteitä.

Kaatumisvaaran arviointi



Kaatumisvaaran 
arviointilomake

- KaatumisSeula®-
hankkeessa kehitetty 

itsearviointilomake
versio 1



Kaatumisvaaran 
arviointilomake

- KaatumisSeula®-
hankkeessa kehitetty 

itsearviointilomake
versio 1

• pisteytys ohjaa jatkotoimenpiteitä



• ajateltu ensisijaisesti kolmannen sektorin 

käyttöön 

• ei-ammattilaiset tai ei mahdollisuutta 

henkilökohtaiseen neuvontaan Kaatumisvaaran 
arviointilomake

- KaatumisSeula®-
hankkeessa kehitetty 

itsearviointilomake
versio 1



• ajateltu ensisijaisesti sote-toimijoiden 

käyttöön

• ammattilaiset, mahdollisuus 

henkilökohtaiseen neuvontaan tai 

eteenpäin lähettämiseen

• asiakas voi täyttää lomakkeen esimerkiksi 

vastaanotolle odottaessaanKaatumisvaaran 
arviointilomake

- KaatumisSeula®-
hankkeessa kehitetty 

itsearviointilomake
versio 2



Kaatumisvaaran 
arviointilomake

- KaatumisSeula®-
hankkeessa kehitetty 

itsearviointilomake



• Verkkosovelluksen avulla kaatumisvaaran 

arviointi onnistuu entistä vaivattomammin.

• Ensisijainen tarkoitus on, että

• iäkäs täyttää sovelluksen itse

• se perustuu iäkkään omaan arvioon.

• Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset 

sekä eri toimijat voivat ohjata iäkkäitä 

täyttämään maksutonta verkkosovellusta.

• Ammattilainen, läheinen tai esimerkiksi 

vertaisohjaaja voi myös tarvittaessa avustaa 

verkkosovelluksen täytössä sekä palautteen 

tulkitsemisessa.

Sähköinen 
kaatumisvaaran 

itsearviointi



Sähköinen kaatumisvaaran
itsearviointi

bit.ly/kaatumisvaara

http://terveurheilija.fi/kaatumisseula/


Liikunta ja iäkkäiden päivitetty 
liikkumisen suositus – Miten 

kaatumisten ehkäisy on huomioitu?



Ikääntyneiden liikkuminen Suomessa

Vasankari T, Kolu P, toim. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon 
yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018





2019



PERUSTAKSI 
LEPOA JA LIIKETTÄ 

SOPIVASSA SUHTEESSA



Palauttavaa unta

riittävästi

• Unesta ei kannata tinkiä. 

Unen aikana aivot jäsentävät 

ajatuksiasi ja palaudut päivän 

rasituksista.

• Kun heräät virkeänä, tiedät 

nukkuneesi tarpeeksi.

• Palauttava uni on keskeistä 

kaatumisten ehkäisyssä.



Taukoja paikallaanoloon

• aina kun voi
•

• Istumisen ja makaamisen tauottaminen 

• aktivoi lihaksiasi

• vähentää kehosi kuormittumista

• lisää tuki- ja liikuntaelimistösi hyvinvointia

• pitää yllä liikkumiskykyäsi.

• Nämä lisäävät liikkumisvarmuutta ja 
liikunnallista elämäntapaa, ja siten 
vähentävät kaatumisia.



MONIPUOLISESTI LIIKKUMALLA
TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ

Pienetkin pätkät kerrallaan riittävät.



MONIPUOLISESTI 
LIIKKUMALLA

TERVEYTTÄ JA 
TOIMINTAKYKYÄ



Kevyttä liikuskelua

• mahdollisimman usein
•

• Jokainen askel kannattaa: 
kotiaskareet, ulkoilu, 
kauppareissut ja muut 
tavalliset puuhat.

• Nämä ylläpitävät liikkumis- ja 
toimintakykyä sekä liikunnallista 
elämäntapaa, ja siten vähentävät 
kaatumisia.

• Liikkuessa on tärkeää huomioida 
turvallisuus.
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Reipasta liikkumista 

TAI

ainakin 2 t 30 min viikossa

• Kaikki sydämesi sykettä 

nopeuttava liikkuminen kelpaa.

Liikkuminen on reipasta, 

jos pystyt puhumaan 

hengästymisestä huolimatta.

ainakin 1 t 15 min viikossa

• Saat samat terveyshyödyt 

lyhyemmässä ajassa, kun lisäät 

liikkumisesi tehoa.

Rasittavaa liikkumista 

Liikkuminen on rasittavaa, 

jos puhuminen on hankalaa 

hengästymisen takia.



• Rasittava tai reipas liikkuminen on 
tärkeää sydän- ja verenkierto- sekä 
hengityselimistön toiminnalle.

• Sairauksien ennaltaehkäisy

• Sairauksien hoito- ja kuntoutus

• Tämä tukee yhdessä tuki- ja 
liikuntaelimistön hyvän toiminnan 
kanssa liikkumis- ja toimintakykyä 
ja lisää liikkumisvarmuutta, jotka 
ehkäisevät kaatumisia.

• Liikkuessa on tärkeää huomioida 
turvallisuus.



Lihasvoimaa, 
tasapainoa ja 
notkeutta

ainakin 2 kertaa viikossa

• Kuormita lihaksiasi ja haasta 

tasapainoasi. Yhdistä liikkumiseen 

venyttelyä.

• Tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelu 

on keskeisin yksittäinen keino 

ikäihmisillä ehkäistä kaatumisia (A-

luokan näyttö).



Kävelystä on hyvä aloittaa.

Oikea apuväline tuo turvallisuutta.

LÄHDE LIIKKEELLE 

OMAN VOINTISI MUKAAN. 

ALOITA MALTILLA JA 

LISÄÄ LIIKETTÄ PIKKUHILJAA.



LIIKKUMALLA
TURVAAT 
LIIKKUMIS- JA 
TOIMINTAKYKYSI.

Säännöllinen liikkuminen

• auttaa päivittäisissä askareissa

• ehkäisee kaatumisia ja niihin liittyviä 
vammoja

• ennaltaehkäisee, hoitaa ja kuntouttaa 

monia sairauksia.

32



kaatumisseula.fi 



Millaista liikuntaa terveyden ja 
toimintakyvyn edistämiseksi



Kestävyyttä parantavia liikuntamuotoja

Arkiliikunta
Asiointiliikunta

• kävely

• pyöräily

• porraskävely

• retkeily

• sienestys 

• marjastus

• pihatyöt

• siivous

• metsätyöt

Liikuntalajit
• kävely

• sauvakävely

• kuntopyöräily 

• hiihto

• patikointi

• uinti

• soutu

• melonta

• golf

• tanssi



Lihasvoimaa ja -kestävyyttä kehittäviä liikuntamuotoja

Liikuntalajit

• kuntosaliharjoittelu

• kotivoimistelu

• kuntopiiri

• keilailu

Arkiliikunta

• lumityöt

• halonhakkuu

• metsätyöt

• soutu

• siivous

• raskaat puutarhatyöt

ja mökkiaskareet

• kunnostus ja rakennustyöt



Tasapainoa kehittäviä ja notkeutta lisääviä 

liikuntalajeja

Monipuolinen fyysinen 

aktiivisuus ja kaikki 

liikuntamuodot, jotka 

edellyttävät vartalon hallintaa 

ja hermoston, lihasten ja 

aistien yhteistyötä kehittävät 

tasapainoa.  

• maastokävely

• hiihto 

• erilaiset kuntojumpat

• tanssi

• pallopelit

• golf

• keilailu

• tasapainoharjoitukset

• tai-chi, jooga, pilates

• venyttely ja 

kehonhuolto



kaatumisseula.fi



kaatumisseula.fi -
verkkosivusto

• Sivusto on jaettu kolmeen osioon:
• sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 

ammattilaiset

• iäkkäät ja heidän läheisensä

• järjestö- ja yhdistystoimijat

• Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutus

• Kaatumisten ehkäisyn VaKaa-
verkosto

https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula
https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/verkkokoulutus-kaatumisten-ehkaisysta
https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/kaatumisten-ehkaisyn-verkosto


KaatumisSeula® -työkalut

https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/materiaalia



Iäkkäiden 

kaatumisten 

ehkäisy 

kuntien ja 

maakuntien 

yhteiseksi 

tehtäväksi

• Viedään iäkkäiden kaatumisten 
ehkäisyn vaikuttavia toimintatapoja 
ja -käytäntöjä, tietoa ja työkaluja 
maakuntien alueelle sekä kunta-
että maakuntataso huomioiden.

• STM:n terveyden edistämisen 
määräraha -hanke 2019-2020

• Hankkeesta lisää kaatumisseula.fi –
sivustolla ja Innokylässä



Oletko jo 

mukana 

kaatumisten 

ehkäisyn 

verkostossa?

Verkoston kautta

• pysyt ajan tasalla

• voit kuulla ja jakaa kokemuksia

• saat uusia ideoita työhösi ja sen 

kehittämiseen.

Lue lisää ja liity verkostoon: kaatumisseula.fi

https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula


Kiitos!

ukkinstituutti.fi

tanja.kulmala@ukkinstituutti.fi

@tanja_kulmala

kaatumisseula.fi

mailto:Saija.karinkanta@uta.fi

