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    Kaatumisten ilmaantuvuusKaatumisten ilmaantuvuus

Kotona asuvat iäkkäät
- joka kolmas yli 65-v. kaatuu ainakin kerran vuodessa
- joka toinen yli 85-v. kaatuu ainakin kerran vuodessa
- jopa puolet näistä kaatuu toistuvasti
- 10% kaatumisista johtaa terveyspalveluiden käyttöön
-2-4% kaatumisista johtaa murtumiin            
   (Sihvonen/Nurmi 2000)



Yleisimmät kaatumisen vaaratekijät 
iäkkäillä henkilöillä

 Aiemmat kaatumiset
 Heikentynyt liikkumiskyky
 Heikentynyt lihasvoima ja tasapaino
 Sairaudet
 Lääkitys
 Heikentynyt näkö
 Kaatumisen pelko
 Inaktiivisuus
 Yli 80 vuoden ikä

Kuva: Kristiina Juvas



Kaatumisvaaraa aiheuttavia ympäristötekijöitä

Kävelypinnat
• Hiekoittamattomat, jäiset tiet
• Märkä ja/tai liukas lattia
• Tavarat kulkuväylillä
• Epätasainen alusta
• Kynnykset
• Mattojen reunat
• Johdot ja kaapelit

Jalkineet
• Liukkaat ja/tai paksut kengänpohjat
• Sopimattomat/ liian suuret jalkineet
• Korkeakorkoiset kengät
• Aukinaiset kantaosat

                                  

Kuvassa kynnyksen korvaava 
oviaukon levyinen lattiakaivo ja 
joustava kumilista kylpyhuoneessa. 
Toimiva koti.



…kaatumisvaaraa aiheuttavia ympäristötekijöitä

Portaat
• Kapeat ja ympäristöstä 

erottumattomat askelmat
• Askelmien liukkaus
• Tukikaiteen puuttuminen

Apuvälineet
• Väärin mitoitettu apuväline
• Kävelykepin kulunut 

kumitulppa tai jääpiikki
• Pyörätuolin/ rollaattorin 

viallinen lukitusmekanismi tai 
liian alhainen rengaspaine

• Kaksiteholasit

Kuva: Toimiva koti



…Kaatumisvaaraa aiheuttavia 
ympäristötekijöitä

Huonekalut
• Matalat ja/tai huterat tuolit
• Käsi- ja selkänojattomat tuolit
• Sängyn väärä korkeus
• Pyörälliset sängyt
• Huterat pöydät
• Liukkaat pöydänreunat
• Korkeat kaapit/hyllyt 

Kuva: Toimiva koti



 …kaatumisvaaraa aiheuttavia ympäristötekijöitä

• Kylpyhuone ja WC
• Liukas lattia
• Tukikahvojen puuttuminen
• WC-istuimen väärä korkeus
• Tilanpuute

• Valaistus
• Heikko valaistus
• Yövalojen puute
• Äkkinäinen valaistuksen 

voimakkuuden muutos

Kuva: Toimiva koti



Kaatumisvaaran arviointi
KTL:n arviointilomakkeet
• Kaatumisvaaran 

arviointilomake 
perusterveydenhuoltoon

• Ympäristön 
arviointilomake

• Kaatumisten 
seurantalomake

Kuva: Kansanterveyslaitos



Kaatumisten ehkäiseminen

• Parhaat tulokset vaikuttamalla samanaikaisesti sekä 
sisäisiin että ulkoisiin tekijöihin

• Moniammatillinen yhteistyö tuo parhaat tulokset
• Keinoina

– Liikunta 
• Voima- ja tasapainoharjoittelu

– Terveydentila ja hyvinvointi
• Sairaudet ja lääkehoito
• Näkö
• Ravitsemus ja nestetasapaino
• Kaatumisen pelko



 

– Ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet
• Kävelypinnat ja portaat
• Huonekalut
• Kylpyhuone ja WC
• Keittiö
• Valaistus
• Apuvälineet ja jalkineet

Kuva: Kristiina Juvas



Turvallisuus arkipäivän valinnoissa

 

Design:Lennart Söderlund/ YH-Sydväst

Paikka tukitangolle

Kuva: Kristiina Juvas Kuva: Lennart Söderlund



Turvallisuus arkipäivän valinnoissa

  

Design: Maria Juvas/ YH-Sydväst

Tukeva 
koivupuinen pöytä, 
jonka reunassa 
tarttumista/tuen 
ottamista 
helpottavat 
kädensijat

Kuva: Maria Juvas



OPAS KAATUMISTEN JA MURTUMIEN EHKÄISYYN

• http://www.ktl.fi/ikina 
Materiaalia kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn

http://www.ktl.fi/ikina
http://www.ktl.fi/ikina

