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Turvallisesti kaiken ikää –ohjelma 2021-2030

• 29 toimenpidettä yli 65-vuotiaiden osalta
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Iäkkäiden kaatumisten ja putoamisten ehkäisy
1/3

• Iäkkäiden tyypillisin tapaturma

• Runsaasti tutkittua tietoa olemassa

• Kaatumisvaaran arviointi keskeistä 
• Esim. UKK-instituutin sähköinen kaatumisvaaran itsearviointikysely

• Olemassa runsaasti tutkimusnäyttöä ehkäisykeinoista: 
liikunta tehokkain yksittäinen ehkäisykeino

• Neuvo yksilölliset keinot ehkäistä kaatumisia: huomioi myös mm. 
näkö, kodin turvallisuus, sairaudet, lääkitys, ravitsemus, alkoholinkäyttö, 
heikentynyt kognitio, masennus, kaatumispelko, teiden liukkaus
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Iäkkäiden kaatumisten ja putoamisten ehkäisy 
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❖Työvälineitä löytyy ohjelman sivuilta 180-181
✓ Jumppavideoita (Ikäinstituutti)

✓ Pysytään pystyssä! (AKE)

✓ Tiedä ja toimi -kortit (THL)
• Ehkäise lonkkamurtumat

• Kaatumisten ehkäisy - iäkkäät

• Kaatumisten ehkäisy - omaishoitajat

25.5.2021Riitta Koivula THL 4

https://www.youtube.com/channel/UCKKHG3pyW6aoxqlXJ-fAwrA/videos
https://www.psshp.fi/documents/7796350/7878207/2018-04-18+Pysyt%C3%A4%C3%A4n+pystyss%C3%A4.pdf/583c5d09-a124-44e3-b6ee-3a362a747595
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020100277768
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020111390104
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020111390110


Turvallisesti kaiken ikää –ohjelmassa 3/3

Toimenpide 17. 
Iäkkäille henkilöille ja heidän omaisilleen ja läheisilleen järjestetään 
matalan kynnyksen asiantuntijapalveluja kaatumistapaturmien 
ehkäisemiseksi.

Seuranta ja mittarit 2021-2030

• Tapaturmien ehkäisyverkoston järjestämät Turvakoutsi-
valmennukset ja koulutettujen Turvakoutsien määrä vuosittain 

• Turvakoutsien pitämien infoihin vuosittain osallistuneiden määrä 
sekä palaute kaatumistapaturmista ja niiden ehkäisystä
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Toimenpide 17. 
Iäkkäille henkilöille ja heidän omaisilleen ja läheisilleen 
järjestetään matalan kynnyksen asiantuntijapalveluja 
kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi.



Iäkkäiden myrkytysten ehkäisy 1/3

• Keskeistä lääkitysturvallisuus ja päihdehaittojen ehkäisy

• Haavoittuvuus myrkytyksille on seurausta 
ikääntymismuutoksista (kuten alentuneesta munuaisfunktiosta, vähentyneestä 
lihasmassasta ja elimistön suhteellisesta vesimäärästä sekä lisääntyneestä rasvan osuudesta)

• Iäkkäiden henkilöiden alkoholinkäyttö on arkipäiväistynyt

• Tavallisimmat myrkytyksen aiheuttajat: 
Lääkkeet: antikolinergit, antikoagulantit, masennuslääkkeet, psykoosilääkkeet, sydän- ja 
verenkiertosairauksien lääkkeet, oraaliset diabeteslääkkeet, laksatiivit (magnesiumia ja fosfaattia 
sisältävät), tulehduskipulääkkeet, opioidit ja salisylaatit. 

Päihteet: Etanoli on iäkkäiden henkilöiden tyypillisin myrkytyksen aiheuttaja.
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Iäkkäiden myrkytysten ehkäisy 2/3

❖Työvälineitä löytyy ohjelman sivuilta 185-186
✓Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista – LOTTA

✓Tulossa uusi Tiedä ja toimi –kortti omaisille lääkitysturvallisuudesta (Fimea
ja THL)

✓Tiesitkö tämän lääkkeistäsi ja alkoholista? – Opas ikäihmisille (EHYT)

✓Huom. Sininauhaliiton Pilke-ryhmät
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Turvallisesti kaiken ikää –ohjelmassa 3/3

Toimenpide 31. 

Ammattilaiset, iäkkäät henkilöt ja heidän omaisena ja läheisensä saavat 
koulutusta ja tietoa päihteiden sekä päihteiden ja lääkkeiden 
yhteisvaikutusten yhteydestä myrkytysvaaraan.

Seuranta ja mittarit 2021-2030

• Turvakoutsi-valmennukset sekä Turvakoutsien pitämiin infoihin 
osallistuneiden ikääntyneiden määrä, joissa myrkytysten ehkäisy on 
ollut sisältönä ohjelmakautena.
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Toimenpide 31. 
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Iäkkäiden tieliikenneonnettomuuksien ehkäisy

• Turvallinen autoilu, pyöräily ja jalankulku

• Sairaudet, lääkitys, turvavälineiden käyttö 

• Huom. omaisten rooli

❖Työvälineitä ohjelman sivulla 192
✓Liikenneturva: Ikäkuljettajan itsearviointi, Jalan ja pyöräillen –opas

✓Turvallinen asuinalue ikääntyneille (YM)
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Iäkkäiden hukkumisten ehkäisy 1/3

• Ikääntymisen seurauksena tapahtuu lihaskatoa, lihasmassa 
vähenee ja lihasvoima alentuu sekä yleinen liikkuvuus ja 
notkeus heikkenevät 
kehon koostumus muuttuu ja kehon hallinta vedessä vaikeutuu

=> uimataidolle keskeisen uintityylin voi joutua miettimään uudelleen

• Huomioi sairaudet, lääkkeet ja alkoholinkäyttö

• Mikäli iäkäs henkilö joutuu veden varaan, on otettava 
huomioon aerobisen kestävyyden heikkeneminen sekä 
kylmän sietokyvyn aleneminen 
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Iäkkäiden hukkumisten ehkäisy  2/3

• Ei kansainvälistä tutkimusnäyttöä tehokkaista keinoista 
ehkäistä iäkkäiden hukkumisia

• Hyvästä toimintakyvystä huolehtiminen, veneillessä 
pelastusliivien käyttö

• Ensiaputaidot

❖Työvälineitä ohjelman sivuilla 195-196
✓Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliiton  materiaalit iäkkäille

✓ Ikäinstituutin Virtaa vedestä -vesijumppamateriaalit
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https://www.suh.fi/materiaalipankki
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Toimenpide 65.
Iäkkäille henkilöille järjestetään neuvontaa, ohjausta ja koulutusta hyvään 
uimataitoon sekä turvalliseen vesillä liikkumiseen. Hukkumisten 
ehkäisemiseksi nostetaan esille yksilöllisten ikääntymismuutosten, 
sairauksien, lääkityksen ja päihteiden käytön merkitykset 
hukkumistapaturmille sekä ensiaputaidot.

Seuranta ja mittarit 2021-2030

• Tapaturmien ehkäisyverkoston Turvakoutsi-valmennuksiin sekä 
Turvakoutsien pitämiin info-tilaisuuksiin osallistuneiden määrät vuosittain
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Toimenpide 65.
Iäkkäille henkilöille järjestetään neuvontaa, ohjausta ja koulutusta 
hyvään uimataitoon sekä turvalliseen vesillä liikkumiseen. Hukkumisten 
ehkäisemiseksi nostetaan esille yksilöllisten ikääntymismuutosten, 
sairauksien, lääkityksen ja päihteiden käytön merkitykset 
hukkumistapaturmille sekä ensiaputaidot.



Paloturvallisuus

• Palovammojen ja asuntopalojen ehkäisy 

• Riittävä toimintakyky => poistumisturvallisuus

• Turvallinen tupakointi 

• Liesiturvallisuus – valtaosa paloista johtuu lieden 
erheellisestä käytöstä 

• Huoli-ilmoitus sosiaalitoimeen, viranomaisen pelastuslain 42 
§ mukainen ilmoitusvelvollisuus 
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Omaiset ja läheiset turvallisuuden edistäjinä 1/2

• Omaiset ovat merkittävä tuki iäkkäiden henkilöiden 
toimintakyvyn edistämisessä ja sitä kautta tapaturmien 
ehkäisemisessä (esim. osallistuessaan kotikuntoutukseen)

• Omaiset varmistavat läheisensä turvallisuutta myös 
asumispalveluissa ja ympärivuorokautisessa hoidossa 

❖Työvälineitä ohjelman sivuilla 200-201
✓ terveyskyla.fi/ikatalo/läheiselle

✓Muistava-kuvakortit (Muistiliitto, HOTUS)
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• Toimenpide 85. 
Turvallisuuden edistäminen liitetään osaksi kuntien ja järjestöjen omais- ja perhehoitajien 
valmennusta, ohjausta ja koulutusta. • Kehitetään omaishoitoon sopivaa lisämateriaalia mm. 
kaatumistapaturmien ehkäisystä, oikeasta ravitsemuksesta, päihteiden käytön puheeksiotosta, 
oikeasta lääkkeiden annosta, apuvälineistä ja teknologian käytöstä. Materiaalit ovat 
saavutettavia, saavavilla monikanavaisesti, selkokielellä ja eri kieliversioina. • Varmistetaan 
erityisesti omaisten turvin kotonaan asuvien muistisairautta sairastavien henkilöiden kotona 
asumisen turvallisuus sekä omaishoitajien turvallisuus (ml. uupuminen ja siitä seuraavat 
vaaratilanteet).

Seuranta ja mittarit 2021-2030
• Tapaturmien ehkäisyverkoston Turvakoutsi-valmennukset
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Toimenpide 85. 
Turvallisuuden edistäminen liitetään osaksi kuntien ja järjestöjen omais- ja perhehoitajien valmennusta, 
ohjausta ja koulutusta. • Kehitetään omaishoitoon sopivaa lisämateriaalia mm. kaatumistapaturmien 
ehkäisystä, oikeasta ravitsemuksesta, päihteiden käytön puheeksiotosta, oikeasta lääkkeiden annosta, 
apuvälineistä ja teknologian käytöstä. Materiaalit ovat saavutettavia, saavavilla monikanavaisesti, 
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muistisairautta sairastavien henkilöiden kotona asumisen turvallisuus sekä omaishoitajien turvallisuus 
(ml. uupuminen ja siitä seuraavat vaaratilanteet).



Suomen tavoite on, 
ettei kenenkään 

tarvitse kuolla tai 
loukkaantua 

vakavasti tapaturman 
seurauksena kotona 

tai vapaa-ajalla.
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Kiitos yhteistyöstä!
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