
 

 

 sivu 1 / 3 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1648/välfärd 

Tekijä: 

Sosiaalidemokraattinen 

ryhmä 

Käsittelijä: 

Hyvinvointivaliokunta 

Dnro 15-00179-1 

 

 

JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus pohjoismaisesta strategiasta 

tapaturmaisten kaatumisten vähentämiseksi 

Kaatumistapaturmat ovat ikääntyneiden keskuudessa suuri ongelma ja 

tämä on kasvava kansanterveysongelma. Yksi taustalla oleva syy on se, 

että elinikä on pidentynyt ja kotona asutaan pidempään. Nämä tapatur-

mat aiheuttavat ikääntyneille paljon kärsimystä, ja kaatumisvammat joh-

tavat myös terveyskeskuskäynteihin tai sairaanhoidon päivystyspalvelujen 

ja kuntoutuksen käyttöön, mikä aiheuttaa yhteiskunnalle suuria kuluja. 

Monet tapaturmaiset kaatumiset johtavat myös kuolemaan, joko heti tai 

lyhyen ajan sisällä.  On monia – melko yksinkertaisia – toimenpiteitä, joil-

la tapaturmaisten kaatumisten määrää voidaan vähentää.  

 

Seuraavassa joitakin tilastotietoja tätä koskien. Ruotsin yhteiskuntaturval-

lisuus- ja valmiusasioiden viranomaisen (MSB:n)  mukaan Ruotsissa kuo-

lee joka päivä vähintään neljä yli 65-vuotiasta tapaturmaisen kaatumisen 

seurauksena. Kaatumistapaturmia tapahtuu naisille kaksi kertaa enemmän 

kuin miehille, mutta kaatumistapaturmiin joutuvien miesten määrä lisään-

tyy. Sukupuolten välinen ero johtuu siitä, että naisten keskimääräinen 

elinikä on korkeampi ja että osteoporoosi on yleisempää naisilla. Kaatumi-

silla on myös yhteys ikään. Kaatuessaan itsensä loukkaavista kahdeksan 

kymmenestä on yli 65-vuotiaita. Vastaavia ongelmia on myös muissa Poh-

joismaissa, ja MSB:ltä saadut tiedot osoittavat kuolemaan johtavien kaa-

tumistapaturmien määrän nousevan. Tieto koskee Norjaa, Tanskaa ja 

Suomea, mutta myös Ruotsissa kuolemaan johtuvien kaatumistapaturmi-

en määrä nousee enemmän kuin mitä voidaan selittää väestön ikääntymi-

sellä.   

 

Useimmat kaatumiset tapahtuvat kotona liukastumisen ja kompastumisen 

seurauksena. Syynä voi olla liukas lattia, johdot ja irtonaiset matot. Ylei-

nen tapaturma on myös tuolilta putoaminen lampunvaihdon, ikkunoiden-

pesun tai verhojen ripustamisen yhteydessä.  

 

On monia toimenpiteitä kaatumisriskin vähentämiseksi, esimerkiksi:  
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Fyysinen aktiivisuus – auttaa kasvattamaan lihasvoimaa, kehittämään ta-

sapainoa ja koordinointikykyä. Keho on tarkoitettu liikkumaan ja monet 

kaatumiset voi välttää tai niistä selviää paremmin, jos on fyysisesti aktii-

vinen. Tutkimus osoittaa, ettei liikunnan aloittaminen koskaan ole liian 

myöhäistä. Ellei ole koskaan aiemmin liikkunut kovinkaan paljon, voi aloit-

taa käymällä kävelyillä, kävelemällä portaat ja seisomalla istumisen si-

jaan.  

 

Ravinto ja neste. Monet ikääntyneet eivät aina huomaa nälän- ja janon-

tunnetta. Tämän vuoksi he eivät välttämättä saa tarpeeksi nestettä ja ra-

vitsevaa ruokaa. Nestehukka voi aiheuttaa huimausta ja lisätä kaatumis-

vaaraa. Oikeanlaisella ravinnolla voidaan vahvistaa luustoa ja ennaltaeh-

käistä osteoporoosia ja lonkkamurtumia.      

 

Uni – ennen kaikkea hyvä yöuni on tärkeää kehon palautumisen takia. 

Hyvä uni ehkäisee myös aamuhuimausta, jota monet ikääntyneet koke-

vat.  Lyhyistä päiväunista voi olla haittaa, koska ne voivat häiritä yöunta.  

 

Lääkkeet – voivat aiheuttaa kaatumiseen johtavaa huimausta. Lääkitys 

kannattaa tarkistaa, sillä annostusta tai lääkkeiden tarvetta voi olla syytä 

arvioida uudelleen. Nestettä poistavat lääkkeet voivat esimerkiksi aiheut-

taa sen, että henkilön on noustava yöllä käymään wc:ssä, mikä lisää kaa-

tumistapaturman riskiä. Jos henkilö ottaa lääkkeen aiemmin päivällä, on 

pienempi tarve nousta keskellä yötä.   

 

Kivunlievitys – vähentää Ålborgin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan 

kaatumisriskiä. Tutkimuksen mukaan jalkojen kivut heikentävät tasapai-

noa, ja tasapainosta tulee sitä huonompi, mitä lähempänä polvea kipukoh-

ta sijaitsee. Siksi on tärkeää lievittää kipua joko lääkityksellä tai kuntou-

tuksella.  

 

Hyvinvointiteknologia – on hyvä apuväline, joka voi lisätä turvallisuutta ja 

ikääntynyt voi sen kautta saada nopeasti apua esimerkiksi kaaduttuaan. 

Hyvinvointiteknologiaan kuuluvat muun muassa turvahälytin, langaton hä-

lytin, jossa on GPS-toiminto, video-ovipuhelin ja verkkokameravalvonta. 

 

Ikääntyneiden asunnot. Monissa Pohjoismaiden osissa on tarvetta use-

ammille ikääntyneille mukautetuille asunnoille. Ne voivat olla esimerkiksi 

palvelutaloja, muistisairaille tarkoitettuja asuntoja tai yli 55-vuotiaille tar-

koitettuja asuntoja. Monissa paikoissa näihin asuntoihin on jonoa, mutta 

kaatumisriski on pienempi, jos ihminen saa asua asunnossa, joka on mu-

kautettu hänen ikäänsä, mahdollista sairauttaan tai toimintarajoitettaan 

silmälläpitäen.     

 

Myös asunnon sisällä ja ympärillä on asioita, joita kannattaa ajatella tapa-

turmariskin vähentämiseksi:  

 

 Valaistus (sänkylamppu)  

 Irtomatot – kokonaan pois tai liukueste alle  

 Poista irtojohdot ja korkeat kynnykset  

 Suihkutilaan tukikahva ja lattialle liukuestematto   

 Portaikkoon kaide  

 

On olemassa monia hyviä apuvälineitä, joilla voidaan vähentää kaatumis-

tapaturmien vaaraa, esimerkiksi liukuesteet, liukumattomat kengät, rol-

laattori, sauvat, kävelykeppi ja pyöräiltäessä pyöräilykypärä.  

 

Kaikissa Pohjoismaissa tehdään todennäköisesti hyvää työtä, kampanjoita 

ja hankkeita kaatumistapaturmien vähentämiseksi, mutta tilastot osoitta-

vat kehityksen kulkevan väärään suuntaan. On tärkeää, että kaikki Poh-

joismaat priorisoivat kysymystä, jotta ikäihmisemme voisivat elää Pohjo-

lassa turvallisesti. Pohjolan väestö ikääntyy ja koska kaatumistapaturmien 
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määrä kasvaa iän myötä, on tärkeää pyrkiä vähentämään näitä tapatur-

mia. Esimerkki alan toimista Ruotsissa on sosiaalidemokraatteihin kuulu-

van lasten, ikääntyneiden ja tasa-arvoa koskevista asioista vastaavan mi-

nisterin Åsa Regnérin asettama toimikunta, jonka tavoitteena on liukas-

tumis- ja kaatumistapaturmien vähentäminen.    

 

Pohjoismaiden neuvosto ei ole aiemmin käsitellyt kaatumistapaturmia. On 

kuitenkin tärkeää ottaa kysymys esille ja vähentää kaatumisten määrää 

toistemme kokemuksia hyödyntäen. Yhteistyö ja tiedonvaihto ovat poh-

joismaisen yhteistyön vahvuus.  

 

 

Edellä esitetyn nojalla sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se pyrkii saamaan Pohjoismaiden hallitukset laatimaan ja hy-

väksymään strategian kaatumistapaturmien vähentämiseksi.  

 

että Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC) saa tehtäväksi toimia 

kaatumistapaturmien vähentämiseksi esimerkiksi pohjoismaisen 

verkoston kautta, jossa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia tai ai-

heesta järjestettävän pohjoismaisen konferenssin avulla.   

 

 

Oslossa 12. elokuuta 2015 
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Erkki Tuomioja (sd.) 

Eva Sonidsson (S) 
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Jorodd Asphjell (A) 

Karen J. Klint (S) 
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Maarit Feldt-Ranta (sd.) 
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Pyry Niemi (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Sonja Mandt (A) 

 

 

 


