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Tavoite: 

Ottaa käyttöön yhdessä Uudenmaan kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioiden ja järjestöjen ammattilaisten kanssa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen vaikuttavia  toimintamalleja ja tukea hyte-työn saamista osaksi jokaisen 
ammattilaisen osaamista.

Projektin neljä kohdetta:

-projekti 2019–2023

Verkostotietoa ja
yhteystiedot:
www.hus.fi/hyvakierre

hyvakierre@hus.fi

Tietoa ja ajankohtaista: 
@hyvakierre Hyvä Kierre

Sosiaalinen media:
#hyvakierre

Tupakoimattomuuden ja 
nikotiinittomuuden 

edistäminen

Osallisuuden 
vahvistaminen

Terveyserojen 
kaventaminen
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16.6.2022 -projekti 2019–2023

Mahdollistamme sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisten sekä 
asiantuntijoiden verkostomaista 
yhteistyötä

• näyttöön perustuvien  
käytänteiden 
vakiinnuttamisessa

• osaamisen vahvistamisessa V
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Kaatumisten ehkäisy

Lasten ja nuorten 
hyvinvointi
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HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN



• Kaatumisen ehkäisy -verkosto vahvistaa perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin terveysjärjestöjen asiantuntijoiden 
osaamista ja hyvien käytäntöjen jakamista potilaan/asiakkaan/kuntalaisen 
kaatumisen ehkäisyssä sekä tukee toimijoiden välistä yhteistyötä. 

• Kaatumisten ehkäisyn verkostossa Uudenmaan alueelta noin 100 toimijaa sekä 15 
kuntaa, HUS, Helsingin yliopisto ja järjestöjä. 

• Miksi aihe on tärkeä? 

• Lonkkamurtumia vuosittain noin 7000

• 1/3 yli 65 –vuotiaista kaatuu vuosittain 

• Kaatumisesta voi seurata vamma ja heikentää toimintakykyä
väliaikaisesti  tai pysyvästi

• Sairaalassa kaatumisia tapahtuu 3-9 / 1000 hoitopäivää kohden

KAATUMISTEN EHKÄISY –
HYVÄ KIERRE PROJEKTISSA 
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Porvoon malli
Projektin päämäärä:

Ikääntyneiden kuntalaisten kaatumisten ja putoamisten vähentyminen.

Tavoitteet:

1. Luoda ja jalkauttaa Porvoon kaupungin sekä Itä-Uudenmaan yhtenäinen toimintamalli 
kaatumisten ehkäisemiseksi. 

2. Palveluketjujen kehittäminen yhteistyössä esh – pth – kotihoito – asumispalvelujen kanssa.

Osatavoitteita projektissa on:

• Henkilöstön sitoutuminen uuteen toimintamalliin
• Riskien tunnistaminen
• Mittareiden käyttöönotto
• Interventioiden kehittäminen
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Porvoon malli – Toimenpiteet

• Esihenkilöiden ja henkilöstön sitouttaminen

• Säännöllisten kokoukset kuukauden välein alkaen syksyllä 2020
• Ensin mukana esihenkilöt koko IU alueelta ja Porvoon sairaalasta. Myöhemmin mukaan liittyi 

eri ammattiryhmien edustajia.
• Oppiportin Kaatumisten ehkäisy –koulutus koko henkilöstölle

• Kaatumisriskien tunnistaminen ja toimintamallin  muodostaminen

• Kartoituksen perusteella kaatumisriskin tunnistamiseen valikoitui THL:n IKINÄ-mallin 
mittarit:  Frat, Frop-com ja laaja kaatumisvaaran arviointi. Strategisena tavoitteena oli tehdä 
Porvoon vanhus- ja vammaispalveluissa kaatumisriskin arviointi 50% potilaista vuoden 2021 
aikana.

• Kaatumisriskin kirjaamiskäytäntöjä yhtenäistettiin ja tiedon siirtyminen toimijoiden välillä 
haluttiin varmistaa. Kirjaamispaikat määriteltiin ja tiedonsiirtolomake päivitettiin.

• Asumispalveluissa kaatumisriski, toimenpiteet ja  liikkumissuunnitelma kirjataan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan.
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Toimenpiteet
• Palveluketjujen tunnistaminen ja kehittäminen

• Ensin työryhmä kartoitti IU-kuntien käytössä olevat kaatumisriskin 
arvioinnin mittarit ja kuinka niitä käytetään sekä potilastietojärjestelmät ja 
käydyt koulutukset.

• Säännölliset kotikuntoutuksen terapeuttien konsultaatiokäynnit aloitettiin 
kaikissa asumispalveluyksiköissä ja kotihoidossa

• Matalan kynnyksen moniammatilliset vastaanotot käynnistettiin
• Haipro ilmoitusten käsittely yhtenäistettiin
• Asumispalveluissa lisättiin hoiva-avustajia, joka lisäsi valvontaa yleisissä 

tiloissa ja liikkumisen turvallisuutta
• Järjestettiin yhteistä koulutusta, esim. päihteiden käytön puheeksi otto ja 

ravitsemuskoulutusta
• Jaetaan hyviä käytäntöjä moniammatillisissa kokouksissa edelleen
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Porvoon malli
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LYHYT 

Kaatumisvaaran 
arviointi: 

(Frat: Osastot & Aspa
Frop-com: Kotihoito)

90-v kotona asuva 

asiakas

-muistisairaus
-kaatunut kadulla

-jalat kantavat huonosti
-nyt kuntoutusosastolla

Tulos: 

Ei havaittuja riskitekijöitä 
ja/tai pistemäärä 

Frat: < 12 p. 
Frop-com: < 4 p.

Tulos: 

Vähäinen 

kaatumisvaara 

≤ 15 p. 

Tulos: 

Havaittuja riskitekijöitä 
on ja/tai pistemäärä

Frat: ≥ 12 p. 
Frop-com: ≥ 4 p.

Onko Edeltänyt?

Rai-heräte
HaiPro-ilmoitus
Huoli-ilmoitus

Tavoitteena 

toimintakyvyn 

tukeminen ja 

kaatumisten ehkäisy 

LAAJA

Kaatumisvaaran arviointi 
moniammatillisessa 

yhteistyössä

Yleinen neuvonta ja ohjaus: 

a) Liikuntaryhmiin ja/tai 
omaehtoiseen liikuntaan

b) Ravinto, vitamiinit ja juoma
c) Elinympäristön esteettömyys ja 

mahd. apuvälineet
d) Sairauksien hyvä hoito
e) Muut keinot: näkö/silmälasit, 

kengät jne.

Tulos: 

Kohonnut kaatumisvaara eli

kohtalainen = 16-24 p. tai  
korkea = 25-58 p.

Yksilöllisen suunnitelman 

laadinta, 
toteutus ja 

vaikutusten seuranta

Arviointi:

Elinympäristön 
esteettömyys ja

mahd. apuvälineet

Kirjaus:
Hoipis

Kirjaus: 
Hoipis

Mitkä osa-alueet korostuvat 

laajassa kaatumisvaaran 

arvioinnissa? Konsultoi 

tarkoituksenmukaista 

ammattilaista.

Kirjaus:
Hoipis

Laadittu mukaillen UKK-instituutin Kaatumisseula -toimintamalli

Arviointi:

Lääkitys
Audit

Ravitsemus

Kirjaus:
Hoipis

Kirjaus:
Hoipis 

"IKINÄ"



Kiitos!
Tack!

16.6.2022

Etunimi Sukunimi


