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• OMNI 360 lääkitys käyttöönoton kokemukset –Kirsi 
Eskola ja sovellusasiantuntijat

• Kotihoidon kirjaamisohje 2022 – Heini Hirvonen

• Yhteistyökyselyn tulokset –Liisa Tuomi

• Johdatus iltapäivän aiheeseen – Lauri Seinelä

• Kaatumisen ehkäisy – Maarit Piirtola UKK-instituutti

Ohjelma
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• Kohota & Hotke yhteistapaaminen

22.9.2022 klo 13-15.30
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Seuraava tapaaminen



Hyvää Kevättä!
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Kotihoidon Kohota tapaaminen

28.4.2022

Kotihoidon Kohota tapaaminen

28.4.2022

Tampereen Pegasos - OMNI360 lääkityksen käyttöönotto Tampereen Pegasos - OMNI360 lääkityksen käyttöönotto 

Kirsi Eskola, projektipäällikköKirsi Eskola, projektipäällikkö
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• Käyttöönotto 5.4.2022 
o Kokonaisuudessaan käyttöönotto on mennyt hyvin

o Aikataulu toteutui haasteista huolimatta

▪ Mm. koronasta aiheutui runsaasti poissaoloja peruskäyttäjien koulutusten aikana

o Muuttuneissa toimintatavoissa vielä hiomista

o Järjestelmätoimittaja CGI:n, kouluttajien ja palveluryhmien projektiryhmien kanssa pidetty 
tilannepalaverit käyttöönoton jälkeen ja käyty läpi käyttöönotossa esiin nousseita asioita

• Vastuukäyttäjäkoulutuksiin osallistui noin 200 henkilöä

• Peruskäyttäjäkoulutuksiin osallistui noin 950 henkilöä (koulutuspaikkoja varattu 1352:lle)
o Ikäihmisten palveluista yhteensä 195

• eOpistoon kirjautuneet 952 (tilanne 27.4.2022)
o eOpisto käytettävissä ainakin 31.12.2022 asti

• Lisäkoulutukset peruskäyttäjille teamsilla 2.5. klo 12 – 15 (lääkärit) ja 6.5. klo 8.30 – 11.30 
(hoitajat)
o Ilmoittautumiset minna.porali@tampere.fi

Pegasos - OMNI360 lääkityksen käyttöönotto
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▪ Lääkitykset siirrossa Pegasoksesta OMNI360 lääkitykseen ei näy sellaiset lääkkeet, jotka on kirjattu 
Pegasoksessa poistetussa suorituspaikassa (esim. Hasan PHSP:lle siirtyneet osastot)

▪ Pyydetty kiireellistä korjausta, aikataulu avoin

▪ Vanhat rokotukset eivät näy eikä niitä saa tulostettua OMNIssa, mikäli kauppanimi puuttuu tai ne 
on kirjattu eränumero kenttään

▪ Rokotuskortti saadaan tulostettua ohjelmistotoimittajan tuessa

▪ Sijaintietona näkyy se suorituspaikka, jossa asiakkuus on alkanut (korjaus päivitetty Pegasokseen 
26.4.2022)

▪ Lääkityksen tarkistus ei kuittaa siirtoa, jos ei tarve siirtää mitään tai siirto ei onnistu

▪ Lääkäri ei pysty mitätöimään tietyissä tapauksissa Pegasoksessa määrättyä reseptiä

▪ Korjaus päivitetty Pegasokseen 21.4.2022

▪ Tulosteet

▪ Mm. tarjotinkortti ei palvele käyttöä, pyydetty kehitystyötä

▪ OMNI360 kertomuksen käyttöönoton jälkeen ohjelman käytettävyys tulee parantumaan tietyiltä 
osin  

Keskeisimmät ongelmat 
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• Palveluryhmien omat kouluttajat olivat sitoutuneita koulutuksiin 

• Omat kouluttajat osasivat vastata palveluryhmänsä osalta 
toimintaan liittyviin asioihin

• Kouluttajille pitää varata enemmän aikaa perehtyä sisältöön ennen 
koulutuksia

• Palveluryhmien omia kouluttajia kannattaa hyödyntää jatkossakin 
esim. OMNI360 kertomuksen käyttöönoton yhteydessä

• eOpisto verkkokoulutusympäristön käyttöä oppimisen tukena pitää 
tehostaa

Projektissa opittua
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• Käyttöönottoon liittyvä ohjeistus puuttui joissain palveluryhmissä/yksiköissä, 
ei tavoittanut kaikkia tai se tuli myöhään

• Muuttuneet toimintatavat tuntuvat hankalilta ja vievät aikaa 

• Lääkityksen tarkistus ja siirto koetaan hitaina ja työläinä

• Tulosteissa parannettavaa, eivät palvele toimintaa

• Kehitystyötä CGI:ltä toivotaan toimintojen yksinkertaistamiseksi, nyt 
joudutaan liikkumaan useilla eri näytöillä

• Selvitetään, onko lääkityksen siirto mahdollista tehdä robotiikalla (CGI: 
robotiikan hyödyntäminen ei ole mahdollista, mutta sp 9.20 sisältää 
ohjelmamuutoksen ”mahdollista ohittaa lääkityssiirto”´, julkaisu 06/2022)

Palaute 
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Kotihoidon kirjaamisohjeen tiivistelmä 
Hoitosuunnitelman laatiminen 

• Laadi hoitosuunnitelma asiakaslähtöisesti, ei hoitajan näkökulmasta 

• Muista voimavaralähtöisyys: mitä asiakas pystyy tekemään, mitä apua tarvitsee? 

• Vain yksi toiminto jokaisen hoidon tarpeen alle (Hilkka-näkymä) 

• Kirjaa hoidon tavoite tarveselitteen sisään (Hilkka-näkymä) 

• Hoidon tarve -selitteet lyhyitä, kuvaavia ja kompakteja, selkeytä tarvittaessa rivinvaihdoilla 

• Vältä toistoa 

• Avaa hoitosuunnitelmaan RAI-mittarituloksia – pelkkiä numeroita ei ole tarpeen kirjata 

• Laita tarpeet prioriteettijärjestykseen 

• Hoitosuunnitelmaa päivitetään a) hoidon muuttuessa b) puolivuosittaisen RAI-arvion yhteydessä. 
Muista päivittää samalla myös päivärivin lisätiedot!  

• Hoitosuunnitelmaa päivittävät tarpeen mukaan asiakasohjaaja, th/sh, vastuuhoitaja, muut hoitotiimin 
lähihoitajat sekä kotikuntoutuksen työntekijät 

 
RAI-mittaritulosten nostaminen hoitosuunnitelmaan 

• Kirjaa aina asiakkaan oma tavoite sopivan tarvekomponentin alle 
• Kuvaa RAI-tuloksiin peilaten: 

→ Missä toiminnoissa avuntarvetta on? 
→ Millaista avun tai ohjauksen tarve on? 
→ Millä keinoilla toimintakykyä ylläpidetään tai kohennetaan?  
→ Mikä on hoidon tavoite? 

o Esim. asiakas lämmittää ruuan itse kotihoidon käynnillä/ pesee suihkussa itsenäisesti 
ylävartalon/ haavan parantuminen/ kivun väheneminen 

→ Miten tavoitteiden toteutumista seurataan? 
o Esim. Puolivuosittain RAI-arviossa, viikoittain seurataan haavan parantumista, kerran 

kuukaudessa painonseuranta 
 
Päivittäiskirjaaminen 

• Kuvaa vointia ja toimintakykyä, älä luetteloi tehtäviä 

• Kirjaa rakenteisesti: ei kaikkea pötköön, vaan asia kerrallaan oikean tarpeen ja toiminnon alle 

• Kuvaa: 
→ Mikä on asiakkaan toimintakyky kyseisessä toiminnossa 
→ Onko tarvinnut ohjausta vai fyysistä apua? 
→ Onko tehnyt toiminnon kokonaan tai jonkin osan siitä itsenäisesti? 
→ Onko haasteita vai sujuiko hyvin? 

• Kirjaa aina asiakkaan voinnista omat havaintosi ja mitä asiakas itse kertoo 

• Kirjaa muutos esim. kiputilanteessa/ haavan tilanteessa/ toimintakyvyssä 

• Kirjaa viivytyksettä, kuitenkin viimeistään viiden vuorokauden kuluessa 
 
EI NÄIN: Suihkutettu.  
VAAN NÄIN: Paavo lähti mielellään suihkuun. Itsenäisesti peseytyi, selän pesussa avustettu. Jalkojen iho kuiva, 
rasvannut jalat ohjattuna. Varpaanvälit hieman hautuneet, laitettu niihin lampaanvillaa. Puhtaat vaatteet 
puki muuten itsenäisesti, tukisukkia ei saanut itse laitettua peukaloiden jäykkyyden vuoksi, joten tässä autettu.  
 



Kotihoidon

kirjaamisohje

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



• Hoitosuunnitelma laaditaan asiakaslähtöisesti, suunnitelmassa tulee näkyä asiakkaan tahto sekä 
toiveet.

• Pyritään voimavaralähtöisyyteen: mitä asiakas pystyy tekemään, millaisella avulla suoriutuu 
toiminnoista.

• Pääluokkien käyttö ensisijaisesti, alaluokat valitaan yksilöllisesti/ tarpeen mukaan tarkentamaan 
asiakkaan tarvetta.

• Tarveluokan alla aina vain yksi toiminto teknisistä syistä. (Hilkka-näkymässä tarve kertaantuu)

• Hoidon tavoite kirjataan tarveselitteen sisään teknisistä syistä. (Hilkka-näkymässä ei tällä hetkellä näy 
tavoitekomponenttia)

• Tarveselitteet lyhyitä, kuvaavia ja kompakteja, vältetään asioiden toistoa useassa komponentissa.

• Pidempää tarveselitettä voi selkeyttää rivinvaihdoilla. Rivinvaihdot eivät näy Pegasoksen 
hoitosuunnitelma-näkymässä, mutta näkyvät Hilkassa.

29.4.2022 2

Hoitosuunnitelman laatiminen



Hoitosuunnitelman laatiminen

• RAI-mittarituloksia tuodaan hoitosuunnitelmaan avattuna. Pelkkiä mittaritulosarvoja ei ole 

tarpeen kirjata.

• Toiminnon selitteeseen ei kirjata valmista tekstiä. Hoidon sisältö tulee näkyä tarveselitteessä.

• Tarpeiden prioriteetteja voi muuttaa – ne näkyvät prioriteettijärjestyksessä hoitosuunnitelmassa. 

• Hoitosuunnitelmaa päivitetään hoidon muuttuessa tai puolivuosittaisen RAI-arvion yhteydessä. 

Hoitosuunnitelman päivittämisen yhteydessä päivitetään tarvittaessa myös pahosulle päivärivin 

lisätiedot (erillinen ohje). 

• Hoitosuunnitelmaa voivat päivittää tarpeen mukaan asiakasohjaaja, th/sh, vastuuhoitaja, muut 

hoitotiimin lähihoitajat sekä kotikuntoutuksen työntekijät
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RAI-mittaritulosten nostaminen hoitosuunnitelmaan

• Asiakkaan itse ilmaisema tavoite kirjataan aina hoitosuunnitelmaan sopivan 
tarvekomponentin alle.

• Kuvaa RAI-mittaritulokset avaten

→ Missä toiminnoissa avuntarvetta on?

→ Millaista avun tai ohjauksen tarve on?

→ Millä keinoilla toimintakykyä ylläpidetään tai kohennetaan? 

→ Mikä on hoidon tavoite? Tavoite kirjataan arvioitavassa muodossa 
asiakaslähtöisesti.
• Esim. asiakas lämmittää ruuan itse kotihoidon käynnillä/ pesee suihkussa itsenäisesti ylävartalon/ 

haavan parantuminen/ kivun väheneminen

→ Miten tavoitteiden toteutumista seurataan?
• Esim. puolivuosittain RAI-arviossa, viikoittain seurataan haavan parantumista, kerran kuukaudessa 

painonseuranta
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Avataan asiakaslähtöisesti hoitosuunnitelmaan päivittäiset toiminnot
tai selviytyminen tarpeiden alle, mikäli mittariarvo on kohonnut

• Henkilökohtainen hygienia 

• Pukeutuminen (ylävartalo ja alavartalo)

• Liikkuminen 

• WC:n käyttö 

• Liikkuminen vuoteessa

• Syöminen

ADL-mittaritulokset

29.4.2022 5



IADL-mittaritulokset
Avataan asiakaslähtöisesti hoitosuunnitelmaan aktiviteetti, lääkehoito, 
psyykkinen toimintakyky, päivittäiset toiminnot, ravitsemus ja selviytyminen
tarpeiden alle, mikäli mittariarvo on kohonnut

• Aterioiden valmistus 

• Tavalliset kotitaloustyöt 

• Raha-asioiden hoito 

• Lääkityksestä huolehtiminen 

• Puhelimen käyttö 

• Portaissa kulku 

• Ostoksilla käynti 

• Kuljetukset
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CPS-mittaritulokset

Avataan asiakaslähtöisesti hoitosuunnitelmaan psyykkinen 
toimintakyky, päivittäiset toiminnot ja selviytyminen
tarpeiden alle, mikäli mittariarvo on kohonnut

• Muisti

• Päätöksentekokyky

• Ymmärretyksi tuleminen

29.4.2022 7



Muut mittaritulokset ja herätteet

• CHESS-mittarituloksia avataan hoitosuunnitelmaan, jos terveydentilan epävakaus on 
hoidon kannalta oleellista ja mittaritulos on yli 1.

• DRS-mittarituloksia avataan hoitosuunnitelmaan psyykkinen toimintakyky tarpeen alle, 
mikäli mittaritulos on yli 3.

• PAIN-mittaritulos avataan hoitosuunnitelmaan aisti- ja neurologiset toiminnot/ kipu 
tarpeen alle, mikäli mittaritulos on yli 1.

• MNA-mittaritulos avataan hoitosuunnitelmaan ravitsemus tarpeen alle, jos riski 
virheravitsemukselle on kasvanut.

• Herätteet tarkastellaan ja avataan hoitosuunnitelmaan, mikäli ne ovat asiakkaan hoidon 
kannalta merkityksellisiä.
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Tarvekomponentit ja hoidon tavoite
Hoidon tarve (KOMPONENTTI, pääluokka / alaluokka)

Voidaan valita pää- tai alaluokka tilanteen mukaan. Kunkin tarpeen alle vain yksi toiminto. 

Selite kompakti, kuvaava, asiakas- ja voimavaralähtöinen.

Hoidon tavoite 

Kirjataan tarveselitteeseen, alla esimerkkejä

RAI-mittaritulos 

Avattuna sanallisesti ja 

asiakaslähtöisesti tarveselitteessä

AKTIVITEETTI

Aktiviteetin muutos / alaluokasta tarkemmin millainen muutos

Avataan lyhyesti asiakkaan aktiivisuus ja mahdolliset haasteet. Tässä asiakkaan motivaation 

mukainen toiminto, esim. eri asiantuntijoiden antamat ohjelmat. Ei pelkästään fyysinen muutos, 

huomioidaan myös sosiaalinen toimintakyvyn ylläpitäminen asiakaslähtöisesti. 

Päiväkeskustoiminta mainitaan tähän komponenttiin, asiakasohjaaja aloittaa palvelut ja avaa 

komponentin.

Käy päiväkeskuksessa 1 x viikossa

Käy palvelukeskuksessa syömässä 3 x viikossa

Soittaa omaiselle 3 x viikossa

Käy ulkoilemassa itsenäisesti päivittäin

ADL

DRS

Herätteet: 

Fyysisen toiminnan edistäminen

Sosiaaliset suhteet

Kaatuminen

AINEENVAIHDUNTA

Aineenvaihdunnan muutos / alaluokasta verensokerin muutos

Tässä komponentissa käytetään pääosin alaluokkaa verensokerin muutos, esim. koskien 

diabeteksen hoitoa. Diabeteksen hoidon ohjeet kokonaisuudessaan kirjataan tähän komponenttiin.

Paastoverensokeri aamuisin 7-10 mmol/l

Pistää itsenäisesti insuliinin hoitajan läsnäollessa

Osaa laskea lyhytvaikutteisen insuliinin määrän

AISTI- JA NEUROLOGISET TOIMINNOT

Aistitoiminnon muutos / alaluokasta voidaan valita tietty aisti

Selitteessä lyhyt kuvaus miten vaikuttaa ja mitä apuvälineitä käytössä.

Alaluokasta akuutti kipu / krooninen kipu

Määritetään kivun luonne, avataan hoitosuunnitelma asiakkaan kivun hoidosta ja kivun syy. Esim. 

säännöllinen lääkehoito sekä seuranta, tarvittaessa otettavat kipulääkitykset ja lääkkeetön hoito. 

Kirjataan myös lääkekuuriaika ja arviointi jatkosta. N-lääkekorttiseurannan maininta ja miten hoito 

toteutetaan.

Kivun vähentyminen VAS-asteikolla kahdeksasta neljään

Säännöllisen kipulääkkeen vähentäminen

Kivuttomuus

PAIN

DbSl

Herätteet:

Kipu
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Hoidon tarve (KOMPONENTTI, pääluokka / alaluokka)

Voidaan valita pää- tai alaluokka tilanteen mukaan. Kunkin tarpeen alle vain yksi 

toiminto. Selite kompakti, kuvaava, asiakas- ja voimavaralähtöinen.

Hoidon tavoite 

Kirjataan tarveselitteeseen, alla esimerkkejä

RAI-mittaritulos 

Avattuna sanallisesti ja 

asiakaslähtöisesti tarveselitteessä

ELÄMÄNKAARI

Saattohoidon tarve

Voidaan käyttää selviytymisen komponentin tilalla, kun asiakas on saattohoidossa tai siihen 

siirtynyt. Saattohoidon hoidon sisältö lukee rakenteellisesti niissä komponenteissa mitä 

hoitosuunnitelmassa laaditaan (lääkehoito, päivittäiset toiminnot jne.) Saattohoitoon osallistuvien 

yksiköiden yhteystiedot.

Haluaa kuolla kotona

Kuoleman lähestyessä haluaa papin kotiin

Hoitotahdon tekeminen

CHESS

ERITTÄMINEN

Ulostamiseen liittyvä häiriö 

Virtsaamiseen liittyvä häiriö

Kirjataan ulostamiseen tai virtsaamiseen liittyvät avuntarpeet ja haasteet. Tähän kirjataan 

avanteen hoito-ohjeet ja katetrointihoito-ohjeet, välineiden määritys. Kirjataan myös näihin 

liittyvä lääkehoito esim. ummetuksen hoito.

Heikentynyt munuaisten toiminta

Munuaiskatetrin hoidon kuvaus, välineiden määritys

Kertakatetroi itse ohjattuna

Katetrointimäärän lisääminen

Vatsa toimii joka toinen päivä

HENGITYS

Hengitysvajaus

Hengityselimiin vaikuttavien sairauksien kirjaaminen ja niihin liittyvä hoito ja välineet, esim. 

trakeostomian hoito, pullopuhallukset

Pullopuhallukset 1 x päivässä

Hengenahdistuksen vähentyminen säännöllisellä 

lääkityksellä

CHESS

HOIDON JA JATKOHOIDON KOORDINOINTI

Asiantuntijapalvelujen tarve 

CGA-jakson ajankohta + suunnitelma, lääkärin vuosiarvio, muiden hoitoon osallistuvien 

asiantuntijoiden maininta ja yhteistyön kuvaus.

Muistitilanteen kartoittaminen, CERAD-testin teko, 

lihaskuntoharjoitteiden laatiminen, kaatumisten 

taustasyyn selvittäminen ja ehkäisy

Useat eri mittarit

MNA

29.4.2022 10



Hoidon tarve (KOMPONENTTI, pääluokka / alaluokka)

Voidaan valita pää- tai alaluokka tilanteen mukaan. Kunkin tarpeen alle vain yksi 

toiminto. Selite kompakti, kuvaava, asiakas- ja voimavaralähtöinen.

Hoidon tavoite 

Kirjataan tarveselitteeseen, alla esimerkkejä

RAI-mittaritulos 

Avattuna sanallisesti ja 

asiakaslähtöisesti tarveselitteessä

KUDOSEHEYS

Ihon eheyden muutos

Limakalvon eheyden muutos

Akuutti haava

Krooninen haava

Traumaattinen haava

Tähän kuvataan iho-ongelma (ihottumat, haava), syy ja hoito. Hoidon kuvauksessa tulee ilmetä 

haavan sijainti, hoitotiheys ja käytetyt tuotteet. Kirjataan myös, milloin haavanhoito on aloitettu/ 

haava havaittu (oleellinen tieto mm. tuotteiden korvattavuuden ja hoidon vaikuttavuuden 

arvioinnin vuoksi)

Haavan parantuminen

Ihottuman parantuminen

CHESS

PURS

PAIN

MNA

Herätteet:

Aliravitsemus

LÄÄKEHOITO

Avun tarve lääkehoidossa

Lääkehoitoon liittyvä tiedon tarve

Kirjataan lääkehoitoon liittyvä avuntarve (huom. diabetes ja kivunhoito kirjataan oman 

tarvekomponenttinsa alle), mahdollinen Evondos, annosjakelu ja apteekkisopimus/ lääkkeiden 

hankinta.

Käytetään lääkehoitoon liittyvä tiedontarve -komponenttia, jos avuntarve on ohjauksellista

Tarkemmat lääkeohjeet aina lääkekortilla.

Lääkehoidon toteutuminen ohjeen mukaan

Säännöllinen lääkkeenotto

Muistilääkkeen aloitus

Omatoiminen lääkkeenotto Evondoksesta

IADL

NESTETASAPAINO

Nestetasapainohäiriön riski

Muuttunut nestevolyymi

Kirjataan nestetasapainoon liittyvät häiriöt kuten turvotus, syyt ja niiden hoito.

Turvotuksen vähentyminen

Painon laskeminen

CHESS
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Hoidon tarve (KOMPONENTTI, pääluokka / alaluokka)

Voidaan valita pää- tai alaluokka tilanteen mukaan. Kunkin tarpeen alle vain yksi 

toiminto. Selite kompakti, kuvaava, asiakas- ja voimavaralähtöinen.

Hoidon tavoite 

Kirjataan tarveselitteeseen, alla esimerkkejä

RAI-mittaritulos 

Avattuna sanallisesti ja 

asiakaslähtöisesti tarveselitteessä

PSYYKKINEN TASAPAINO

Mielialan muutos

Käyttäytymisen muutos

Todellisuudentajun häiriintyminen

Kirjataan psyykkisen terveyden haasteet, psyykkiseen terveyteen vaikuttavat diagnoosit sekä 

niiden vaikutus asiakkaan toimintakykyyn, hoitotoimet (lääkkeellinen/lääkkeetön) sekä hoidon 

seuranta.

Mielialan koheneminen

Harhaisuuden vähentyminen

Käytösoireiden vähentyminen

CPS

DRS

DRSSR

Herätteet:

Sekavuus

Mieliala

Käyttäytyminen

PÄIVITTÄISET TOIMINNOT 

Itsehoitovajaus

Omatoimisuutta tukeva tiedon tarve

Apuvälineiden tarve

Voidaan käyttää pääluokkana itsehoitovajausta tai käyttää useampaa/yhtä tiettyä alaluokkaa sen 

mukaan, missä itsehoitovajausta on. Kuvataan asiakkaan toimintakyky päivittäisissä toiminnoissa ja 

millaista apua tarvitsee.

Päivittäisten toimintojen avuntarvetta voi kirjata myös paremmin kuvaavan komponentin alle 

esim. ravitsemus, psyykkinen toimintakyky, erittäminen.

Tähän voi kirjata päivittäisten toimintojen tukena olevat apuvälineet.

Vaihtaa itse vaipan

Käy suihkussa omatoimisesti

Pesee ohjattuna hampaat

Tekee päivittäin pesut ohjattuna

Tekee 10 tuolilta ylösnousua aamukäynnillä

MAPLE5

ADL

IADL

CPS

RAVITSEMUS

Ravitsemuksen muutos

Erityisruokavalion tarve

Lisääntynyt ravinnon tarve

Vähentynyt ravinnon tarve

Ravitsemukseen liittyvä tiedon tarve

Kirjataan ravitsemustilanne ja siihen liittyvät haasteet sekä keinot ravitsemustilanteen 

parantamiseksi. Voidaan kirjata esim. mieliruokia ja ruokailutilanteisiin liittyviä huomioitavia 

asioita sekä erityisruokavalioita. Käytössä olevat lisäravinteet voi kirjata tähän kohtaan.

Huom. Painonseuranta kirjataan omana tarvekomponenttinaan riippuen painonseurannan syystä 

(turvotus/ hengenahdistus/ huono ravitsemustilanne)

Ruokahalun koheneminen

Proteiininsaannin lisääntyminen

Syö kaksi lämmintä ateriaa päivässä

Syö viisi kertaa päivässä

Yöpaaston pituus korkeintaan 10 tuntia

Nutridrinkin nauttiminen kahdesti päivässä

Paino ei laske

Paino nousee 2 kiloa 3 kuukauden kuluessa

MNA

BMI

Herätteet:

Aliravitsemus

Elimistön kuivuminen
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Hoidon tarve (KOMPONENTTI, pääluokka / alaluokka)

Voidaan valita pää- tai alaluokka tilanteen mukaan. Kunkin tarpeen alle vain yksi toiminto. 

Selite kompakti, kuvaava, asiakas- ja voimavaralähtöinen.

Hoidon tavoite 

Kirjataan tarveselitteeseen, alla esimerkkejä

RAI-mittaritulos 

Avattuna sanallisesti ja 

asiakaslähtöisesti tarveselitteessä

SELVIYTYMINEN

Potilaan heikentynyt selviytymiskyky

Selviytymiseen liittyvä tuen tarve

Muistihäiriö

Asiakasohjaaja avaa selviytymiseen liittyvän tuen tarpeen jokaisen uuden kotihoidon asiakkaan 

hoitosuunnitelmaan palveluiden alkaessa.

Muistisairaalla tarve voidaan myöhemmin vaihtaa muistihäiriöksi, mikäli se on hoidon kannalta 

oleellista.

Kirjataan lyhyesti diagnoosit ja sairaudet, kotihoidon käynnit (tarkat sisällöt kirjataan rakenteisesti 

eri tarpeiden alle, tähän vain käyntimäärät ja -ajat), tukipalvelut ja muut hoitoon vaikuttavat asiat, 

jotka eivät suoraan kuulu jonkin toisen tarvekomponentin alle.

Voi kirjata myös tarpeellisia yhteystietoja sekä muita erityishuomioitavia asioita asiakaslähtöisesti.

Muistitutkimusten aloitus

Pystyisi asumaan kotona ilman kotihoidon apua

Kuntoutuminen lonkkaleikkausta edeltävään vointiin, 

itsenäinen kävely rollaattorilla

MAPLE5

ADL

IADL

CPS

CHESS

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

Terveyteen vaikuttavat tekijät

Kirjataan esimerkiksi asiakkaan päihderiippuvuus tai muu terveyteen vaikuttava tekijä, joka ei kuulu 

minkään muun tarvekomponentin alle.

Alkoholin määrän vähentäminen 2 olutta / viikko

Tupakoinnin lopettaminen

CHESS

MNA

Herätteet:

Tupakointi ja alkoholin käyttö

TURVALLISUUS

Turvattomuuden tunne

Kirjataan turvapalvelut (turvapuhelin, ovivahti, liesivahti), toimintona sisäisen ja ulkoisen 

turvallisuuden vahvistaminen.

Olon tunteminen turvalliseksi kotona yöaikaan MAPLE5

VERENKIERTO

Verenkiertohäiriö

Kirjataan verenkiertoon vaikuttavat sairaudet ja häiriöt sekä niiden hoito ja seuranta. Esim. 

verenpaineen mittauksen ajankohdat kirjataan tarpeeksi tarkasti (esim. parittoman viikon tiistaisin 

päiväkäynnillä)

Verenpainetason laskeminen alle 140/80

Verenpaineen tavoitetaso 130/70

CHESS

Herätteet:

Sydän- ja hengityselimistön sairaudet
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Hoitokertomuksen avaaminen (sis. hoitosuunnitelma & 
päivittäiskirjaukset)

29.4.2022 14

Hoitosuunnitelma, hoidon toteutus ja mittaus -välilehdet

Valitaan kotihoidon työasemalta Hosu/Hoke, jolloin aukeaa asiakkaan hoitokertomus. Hoitokertomus sisältää hoitosuunnitelman sekä hoidon toteutuksen 

eli päivittäiset kirjaukset. Täältä pääsee myös Mittaukset-välilehdelle. 



Esimerkkihoitosuunnitelma
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Hoitosuunnitelman muokkaaminen
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Lisää tarve -painikkeesta päästään lisäämään hoidon tarvekomponentteja sekä selitteitä ja muokkaamaan hoidon tarve -komponenttien 

prioriteettijärjestystä. Prioriteetin avulla määritetään missä järjestyksessä tarpeet hoitosuunnitelmalla näkyvät. Muistihäiriö tai Selviytymiseen liittyvä tuen 

tarve on aina prioriteetti nro 1. 

Hoidon tarve -komponentin sinisen otsikon kautta (esim. Muistihäiriö) päästään muokkaamaan hoitosuunnitelmalla jo olevien tarpeiden ja toimintojen 

tekstien sisältöä.  

Prioriteettijärjestyksen 
muokkaaminen Lisää tarve -
painikkeen kautta



Lisää tarve → Hoidon tarve -komponentin selitteen muokkaaminen
Tässä näkymässä voi muokata tarvekomponentin selitettä, päättää tarpeen tai toiminnon sekä lisätä uuden toiminnon. 

Hilkka-näkymän selkeyttämiseksi suositellaan käyttämään rivivälejä selitetekstissä. Saat tehtyä rivivälin enter-painikkeella. Rivinvaihdot näkyvät Hilkassa, 
mutta eivät Pegasoksen hoitosuunnitelma-näkymässä. Hoitosuunnitelma siirtyy Hilkkaan Pegasoksen hoidon tarpeen muokkaustilan näkymän mukaisesti.  
Kun teet muutoksia Pegasoksessa, siirtyvät ne viiveellä (noin vuorokaudessa Hilkkaan). 
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CTRL+z -näppäinyhdistelmällä tai 
ylärivin suurennuslasilla saat 
suurennettua selitekenttää. 



Päivittäiskirjaaminen
• Kuvaa asiakkaan vointia ja toimintakykyä, älä luetteloi tehtäviä esim. roskien vienti tai tiskaaminen, ellei sitä 

ole jostain perustellusta syystä tarpeen päivittäin seurata.

• Eri hoitotyön toiminnot kirjataan rakenteisesti sopivan toiminnon alle eli ei kaikkea yhteen pötköön. Tämä 
helpottaa kirjauksien tarkastelua jonkin tietyn asian osalta.

• Kuvaa:

→ mikä on asiakkaan toimintakyky kyseisessä toiminnossa

→ onko tarvinnut ohjausta vai fyysistä apua?

→ onko tehnyt toiminnon kokonaan tai jonkin osan siitä itsenäisesti?

→ onko haasteita vai sujuiko hyvin?

• Kirjaa aina mikä oli asiakkaan vointi, vaikka se ei poikkeaisikaan tavanomaisesta. Kirjaa havaintojasi, mutta 
myös mitä asiakas itse kertoo.

• Katso mitä edellinen hoitaja on kirjannut ja arvioi mahdollinen muutos – kirjaa muutos esim. kiputilanteessa/ 
haavan tilanteessa/ toimintakyvyssä

• Kirjaukset tulee lain mukaan tehdä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään viiden vuorokauden kuluttua 
palvelutapahtuman päättymisestä (Potilasasiakirja-asetus 8 §)

29.4.2022 18



Päivittäiskirjaaminen

Ei näin Vaan näin 

Vaippa vaihdettu. Vastahakoisesti lähti kehotuksesta wc:hen. Vaihtanut ohjatusti puhtaan vaipan, 
tehty alapesut koska ei saanut niitä itse olkapään kivun vuoksi tehtyä. 

Ruoka lämmitetty. Ohjattuna lämmitti pienen annoksen makaronilaatikkoa, joka maistui hyvin. 
Keskittyminen syömiseen vaikeaa, vaatii hoitajan ohjausta koko ruokailun ajan. 

Annettu lääkkeet. Irma kivulias, polvessa särkyä levossa ja etenkin seisomaan noustessa. VAS 7. 
Päivälääkkeiden lisäksi tarvittavista annettu Panadol 1 g, jonka kertoi eilen hyvin 
kipuun auttaneen. 

Haava hoidettu. Haavan hoito ohjeen mukaisesti. Eritystä Mepilexin pinta-alasta 2/3. Ei hajua. 
Haavan reunat hiukan maseroituneet. Kyretillä saatu hyvin puhdistettua 
katteesta, pohjassa granulaatiokudosta. Kivuton hoidettaessa. 

Suihkutettu. Paavo lähti mielellään suihkuun. Itsenäisesti peseytyi, selän pesussa avustettu. 
Jalkojen iho kuiva, rasvannut jalat ohjattuna. Varpaanvälit hieman hautuneet, 
laitettu niihin lampaanvillaa. Puhtaat vaatteet puki muuten itsenäisesti, 
tukisukkia ei saanut itse laitettua peukaloiden jäykkyyden vuoksi, joten tässä 
autettu. 

Roskat viety. Leila ei ole vienyt enää kahteen viikkoon itse roskia, koska ei ole uskaltanut 
mennä ulos. Viety nyt roskat yhdessä, kävely hieman epävarmaa. 
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Kirjaaminen kertomukselle
• Väliarvio kirjataan kertomukselle hoitotyö-näkymään otsikolla väliarvio

• Väliarvio kirjataan aina asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman muutoksen yhteydessä ennen 
muutospyynnön tekemistä (pois lukien aikaikkunamuutokset) sekä RAI-arvioinnin yhteydessä.

• Palvelu- ja hoitosuunnitelman muutostilanteessa väliarviosta tulee käydä ilmi miten asiakkaan 
tilanne on muuttunut ja kuvata selkeästi käynteihin tehtävät muutokset. Käyntipäivät, aikaikkunat 
ja käyntien pituudet tulee eritellä niin tarkkaan, että väliarvion lukija ymmärtää mikä muuttuu ja 
miksi. Mikäli aloite käyntien muuttamiseen on tullut asiakkaalta tai omaiselta ja kotihoito on 
palvelujen tarpeesta toista mieltä, on sekin hyvä kirjata väliarvioon esim. kotihoidon huolena 
asiakkaan selviytymisestä jatkossa.

• Kertomukselle kirjataan myös lääkärin määräämät tutkimukset (ortostaattinen koe, muistitestit) 
sekä lääkärin konsultaatiota vaativat tilanteet

• Sairaanhoitajat voivat kirjata kertomukselle erilaisia hoitotoimenpiteitä, jotta ne ovat helpommin 
nähtävissä myös muissa yksiköissä.
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TAMPERE

Maaliskuu 2022

Kotihoidon lääkärien ja sairaanhoitajien yhteistyökysely

Liisa Tuomi

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



• Lääkäreille ja sairaanhoitajille erilliset kyselyt 18.-27.3.2022
o Linkki kyselyyn lähetettiin sähköpostilla kotihoidon lääkäreille, vastaaville 

sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja sairaanhoitajille

• Sairaanhoitajat: 29 vastaajaa (Etelä 11, Kaakko 7, Koillinen 2, 
Keskusta (oma tuotanto + Hoiva Petsamon alue) 4, Länsi 5)

• Lääkärit: 15 vastaajaa (Etelä 2, Kaakko 2, Koillinen 5, Keskusta 3, 
Länsi 3)

• molemmissa kyselyissä vastaajamäärä nousi edellisestä 
kerrasta

Kyselystä
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Oletko kokenut yhteistyön 
sujuvaksi?

• Sairaanhoitajat:
o Lähes kaikki  vastaajat kokivat yhteistyön lääkärin kanssa 

sujuvaksi

• Lääkärit:

• Lähes kaikki lääkärit kokivat yhteistyön sairaanhoitajan / 
terveydenhoitajan kanssa sujuvaksi
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Mikä toimii hyvin yhteistyössä?

• Sairaanhoitajat: Lääkärit:
o Lääkärin asiantuntijuus Tavoitettavuus

o Luottamus Asiakkaiden kohtaaminen

o Asiakkaiden kohtaaminen Luottamus

o Sovitut toimintamallit Hoitajan asiantuntijuus

o Tavoitettavuus Aikataulut

o Aikataulut Sovitut toimintamallit

o Joku muu Joku muu
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Mitä haluaisit parantaa yhteistyössä?

• Sairaanhoitajat: Lääkärit:

• Lääkärin tavoitettavuus Lääkäripäivään valmistautuminen

• Joku muu Käytännön toimintatavoista sopiminen

• Käytännön toimintatavoista Kaikki yhteistyössä toimii hyvin

sopiminen Joku muu

• Lääkäripäivään valmistautuminen

• Tiedonkulku
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Miten arvioit omaa osaamistasi 
yhteistyössä?

• Sairaanhoitajat 8 +

• Lääkärit 8½
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Sairaanhoitajakysely: Oletko 
tavoittanut lääkärin akuuteissa 

asioissa riittävän nopeasti?
• Sairaanhoitajat: 85,7 %  vastasi kyllä (parannusta 

edelliseen kyselyyn verrattuna)

• Lääkäreille kysymys toteutuuko viestintä kiireellisissä 
yhteydenotoissa sovitulla tavalla?
o 71,4 % vastasi kyllä, edellisellä kerralla 83,3 % vastasi kyllä
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Alueella toteutuvat säännölliset 
moniammatilliset kokoontumiset

• Sairaanhoitajat: Lääkärit:

• Erittäin hyvin 37 % 15,4 %

• Hyvin 37 % 76,9 %

• Melko huonosti 22,2 %

• Huonosti 3,7 % 7,7 %

Lääkärit osallistuvat palavereihin: 70,4 %, edellisellä 
kerralla 60,9 %
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RAI-arviointitulosten hyödyntäminen

• Sairaanhoitajat vastasivat, että lääkäri on hyödyntänyt 
arviointituloksia 51,9 %

• Lääkärit vastasivat, että sh / th on

hyödyntänyt tuloksia 25% ja 66,7 %  vastasi osittain
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Onko vuosikontrollissa käytettävissä 
asiakkaan ajantasaisen RAI-

arvioinnin tulokset?
• Sairaanhoitajat vastasivat kyllä 29,6 %, edellisessä 

kyselyssä 45,5% vastasi kyllä

• Lääkärit vastasivat:

o kyllä 16,7 %, edellisellä kerralla kyllä vastasi 45,5 % 

o osittain 83,3%, edellisellä kerralla osittain vastasi 54,5 %
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Informaatio edeltävästi 
vuosikontrolleista ja muista 

kotikäynneistä
• Sairaanhoitajat vastasivat: 96,3 %

• Lääkärit vastasivat: 72,7 %

• Lääkärien kyselystä poimittua:

• 15,4 % vuosikontrollit toteutuu ajallaan (marraskuu-21 72,7 %)

• 69,2 % vuosikontrollit toteutuu ajallaan osittain (marraskuu -21 18,2 %)
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Informaatio mobiilihoitajan käynnistä, takapäivystyksen tai Acutan 
käytöstä tai asiakkaan sairaalassaolosta viimeistään seuraavana 

lääkäripäivänä

• Sairaanhoitajat: Kyllä 46,4 %, Ei 53,6 %

• Lääkärit: Kyllä 23,1% ( marraskuu -21 50%), Vaihdellen 53,8 % 
(marraskuu -21 33,3%) , Ei 23,1 % (marraskuu -21 16,7 %)

• Lääkärien kyselystä poimittua:

• 53,8 % vastasi, että mobiilihoitajaa, takapäivystystä ja 
Acutaa käytetään tarkoituksenmukaisesti (marraskuu -21 

81,8%)
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Sairaanhoitajien kyselystä poimittua

• Lääkärin kanssa on sovittu toimintatavoista kuukaudeksi 
eteenpäin 86,2 % 

• Lääkäriltä saa vastauksia kysymyksiin

• Teknologiaa ei ole hyödynnetty

• Hoitajat kokevat, että lääkäri ei ole ohjannut 
työssäoppimisessa / kouluttanut tiimin hoitajia
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Lääkärien kyselystä poimittua
• Päivän työlistalla on tehtäviä asioita sopivasti  42,9 %, vaihdellen 

35,7 %, liikaa 21,4 %

• Hoitajat tuntevat asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn 78,6 
%

• Annetut hoitomääräykset toteutuvat 57,1 % ( marraskuu -21 83,3%)

• Sovitut seurannat toteutuvat alueilla 42,9 % (marraskuu -21 58,3 %)

”On ehdottoman tärkeää, että lääkärin hoitomääräykset ja sovitut 
seurannat ja raportoinnit tulevat toteutetuksi ohjeiden mukaan.”

” On tärkeää, että kotikäynnillä mukana oleva hoitaja on perehtynyt 
asiakkaansa terveydentilaan, sairauksiin ja hoitosuunnitelmaan.”
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Lääkärien kysely: Mobiilihoitajat

• Tyytyväisyys mobiilihoitajatoimintaan:

8½
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Lääkärien kysely: ARVO-osasto

• Tyytyväisyys Arvo-osaston toimintaan 7½
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Lääkärien ajatuksia ARVO-osaston 
kehittämisestä

29.4.2022 17



Sairaanhoitajan toiveita yhteistyölle
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Lääkärin toiveita yhteistyölle
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KIITOS

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo
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Iäkkäiden kaatumiset 
Maarit Piirtola

Vanhempi tutkija, dosentti, FT, ft

maarit.piirtola@ukkinstituutti.fi

Tampereen kotihoito 28.4.2022 Tampere

Kuva: PxHere (ilmainen kuva)

Aamulla kotiavustaja löysi hänet WC:stä, 

vanhan naisen, vielä elossa olevan. 

Oli maannut lattialla lähes koko yön, 

pyykinpesukoneen ja WC-pöntön välissä.

- S-L Kivelä -
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Sisältö

• Kaatumisista yleisesti

• Mitä kaatumisista seuraa 

• Kaatumisten riskitekijät

• Kaatumisten ehkäisyn vaikuttavuus

• Kaatumisriskin arviointi

• IKINÄ-malli

• TAYS:n malli

Kaatuminen ja ikääntyminen

• Kaatumispaikka

• Vuorokauden aika
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Milloin ja missä kaadutaan?
- omassa kodissa asuvat hlöt

• Pääasiassa aktiiviseen päiväsaikaan ja 
päivittäisten toimintojen yhteydessä

• Puolet sisätiloissa, puolet ulkona 
• joka neljäs kaatuminen tasaisella alustalla (mh, keittiö, oh)
• 6 % suihkussa tai WC:ssä
• 6 % portaissa
• Taustalla esimerkiksi 

• Liukas tai epätasainen kävelypinta
• Kompastuminen mattoon tai kynnykseen
• Huono valaistus
• Epäsopivat jalkineet tai apuväline

Milloin ja missä kaadutaan?
- Sairaala- ja pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa, mutta itsenäisesti 
apuvälineellä liikkuva hlö 

• Aktiivinen päiväsaika, myös jonkin verran 
yöaikaan

• Kaatumisen vaara on erityisen suuri 
ensimmäisen hoitoviikon aikana

• Sänkyyn meno ja sieltä nouseminen

• Kylpyhuone- ja WC-tilat

• Kotiutuksen jälkeinen kuukausi
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Kaatumisen 
seuraukset

• joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkun 
vamman

• 20–30 % johtaa terveydenhuollon kontaktiin

• 5–10 % aiheuttaa murtuman

• 1–2 % aiheuttaa lonkkamurtuman

• yli 1000 iäkkäiden kaatumiskuolemaa 
vuosittain.

8
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Korkeat 
kustannukset

• Kaatumistapaturmista aiheutuneiden 
sairaalahoitopäivien kustannukset 
ovat 200–400 miljoonaa euroa. 

• Yhden lonkkamurtuman hoito 
ensimmäisenä vuonna maksaa noin 
30 000 euroa.

• Kun aiemmin kotona asunut henkilö 
jää lonkkamurtuman vuoksi pysyvään 
laitoshoitoon, ensimmäisen vuoden 
kustannukset lähes kaksinkertaistuvat.
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Lonkkamurtumien kustannusennusteet

• inhimillistä kärsimystä

• toimintakyvyn heikkenemistä

• kaatumispelkoa.

Lonkkamurtuman saaneista
• harva kuntoutuu täysin ennalleen
• kolmannes kuolee vuoden sisällä
• 13 % kotona asuvista siirtyy 

pysyvään laitoshoitoon.

Kaatumiset 
aiheuttavat 

myös

!
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Kaatumis-
pelon 

noidankehä

rajoittunut fyysinen ja 
sosiaalinen aktiivisuus

= "jää kotiin"

alentunut liikkumis- ja 
toimintakyky = "ei tahdo 

päästä kunnolla liikkeelle"

kaatumispelko kaatuminen

Noidankehän katkaiseminen

Mitä vanheneminen on?

• Fyysisesti se on kuivumista, 
rasvoittumista, kutistumista, 
jäykistymistä, haurastumista, 
heikkenemistä ja hidastumista.  

• 30-40% sydämen, aivojen, 
keuhkojen, munuaisten ja lihasten 
soluista menetetään 80-vuoden 
ikään mennessä.

• YKSILÖLLISTÄ
• genetiikka + elintavat + 

ympäristötekijät (+ sattuma)
Kuva: Kaunis vanha nainen. 
http://mielenkieli.com/mielenkieli/kaunis-vanha-nainen

Garatachea ym. 2015, Stranberg ym. 2021 
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Iäkkäiden kaatumiset ovat yleisiä, mutta 
kaatuilu EI kuulu normaaliin ikääntymiseen!!!!
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Kaatuilu on 
OIRE

• Piilossa oleva tai ei-hoitotasapainossa 
oleva sairaus
• myös masennus ja muistisairaudet

• Heikentynyt näkökyky
• Lääkkeiden tai alkoholin vaikutukset
• Heikentynyt liikkumiskyky

• heikentynyt lihasvoima tai tasapaino
-> kävelyn ongelmat 

• Riskialtis liikkumisympäristö
• Ravitsemukseen liittyvät ongelmat 

-> kaatuilun syytekijät pitää selvittää ja 
tehdä toimenpiteitä systemaattisesti
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Kaatumisen vaaratekijät ovat yksilöllisiä
Vaaratekijät Sisäiset Ulkoiset Tilanne- ja 

käyttäytymistekijät

Ei voida 
vaikuttaa

ikä
sukupuoli
etnisyys
perinnölliset sairaudet
aiemmat kaatumiset

Voidaan 
vaikuttaa 
ehkäisyn 
keinoin

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
murehtiminen, levottomuus
väsymys, vireystila
energiataso, nestehukka

mukaillen Pajala 2016 (IKINÄ-opas)

• Alhainen BMI 
• Monia lääkkeitä  
• Psyykelääkitys
• Runsas alkoholin käyttö

• Kipu 
• Depressio
• Parkinsonin tauti
• Epilepsia, halvaus
• Nivelreuma
• Huimaus tai orto-
staattinen  hypotension
• Inkontinenssi
• Diabetes

• Korkea ikä 
• Naissukupuoli
• Kaatumishistoria

• Lihasheikkous
• Huono tasapaino
• Kävelyvaikeus

• Toimintakyvyn lasku
• Alentunut ADL
• Apuvälineet

• Heikentynyt näkökyky
• Alentunut kognitio

Kaatumisen riskitekijät

ympäristö-
tekijät

 vähän ymp. kudosta
 pituus/ korkeus
 kova alusta

Kaatumis-”impakti”
• kohonnut impakti:

Kuorma
Luun lujuus

murtuma-
risk Ф = MURTUMA

Kaatuminen

• Korkea ikä
• Naissukupuoli 

• Alhainen BMI
• Painon menetys/vaihtelu

• Lihasheikkous
• Fyysiset rajoitteet
• Fyysinen inaktiivisuus
• Immobilisaatio

• Tupakointi
• D- vit puutos 
• Alhainen kalsiumin saanti 
• Korkea kofeiinin käyttö 
• Runsas alkoholin käyttö

• Aikaisempi murtuma
• Suvussa osteoporoottisia
murtumia

• (aikainen) menopaussi
• Myöhäinen sukukypsyys
• Amennorrhea

• Nivelreuma
• Diabetes
• Hoitamaton keliakia
• Depressio
• Anorexia nervosa
• Ruoansulatussyst. sairaus
• Hyperparathyroidi
• Hyperthyroidism
• Hypogonadism (testoster) 

• Korticosteroidien käyttö
• Hepariniin käyttö
• Anticonvulsantien käyttö

Luun haurastumiseen liittyvät 
riskitekijät

Fig. Karinkanta, Piirtola, et al. 2010

MIKSI LUU 
MURTUU?
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Voidaanko asialle tehdä jotain?

• vähintään joka viides

• tyypillisesti joka kolmas

• joskus jopa puolet

Kaatumisia
voidaan
ehkäistä
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• kaatumisvaaran arviointi
• tehokkaat yksittäiset interventiot
• monialaiset, yksilöllisesti 

suunnitellut interventiot

Liikunta on tehokkain
yksittäinen interventio,  

mutta yksinään se ei riitä 
mikäli iäkkään toimintakyky 

on oleellisesti alentunut!

Mistä 
on näyttöä 

kaatumisten 
ja kaatumis-
vammojen

ehkäisyssä?

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

Kaatumis- ja osteporoosiklinikka KAAOS, RCT

• 1314 kotona asuvaa 
iäkästä

• keski-ikä 78 vuotta

• Suurentuneessa kaatumis- ja 
murtumavaarassa oleville 
tehdään laaja-alainen kartoitus 
liikunta- ja toimintakyvystä, 
sairauksista, lääkityksestä, 
ruokavaliosta, 
muistitoiminnoista, mielialasta ja 
näöstä.

• Laaditaan yksilöllinen 
suunnitelma kaatumisvaaran 
vähentämiseksi.

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

Kaaos-klinikan tuloksia
• Kokonaisvaltaisella ja yksilöllisellä KAAOS-klinikan

ehkäisyohjelmalla voitiin vähentää lähes joka kolmas kaatuminen 
ja kaatumisvamma

Palvanen et al. 2014 

Annetut ohjeet ja hoitomyöntyvyys (n=661)
KAAOS-tutkimus (interventioryhmä)

Toimenpide Alkutilanne
n

6 kk 
n (%)

Lisäohje 
6 kk / n

12 kk
n (%)

Ravitsemusneuvonta 475 425 (89) 322 264 (82)

Lääketieteelliset lisätutkimukset 488 410 (84) 332 271 (82)

Yleinen liikuntaohjaus 649 535 (82) 384 281 (73)

Lääkityksen tarkistus 309 228 (74) 156 113 (72)

Liikkumiskyvyn parantaminen* 200 102 (51) 133 61 (46)

Kodin muutostyöt 549 (83 %) 171 (31) 144 (22 %) 20 (14)

Tupakoinnin lopetus 26 7 (27) 19 2 (11)

Alkoholin käytön vähentäminen 12 2 (17) 6 2 (33)

Lonkkasuojat 285 10 (4) 186 18 (10)

* Sisältää spesifiset liikuntaohjeet ja liikkumisen apuvälineet 
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Huomioita liittyen koti- ja liikkumisympäristöön 

• Kodin vaaratekijöiden kartoittamisella ja muutostöillä sekä 
kenkien valinnoilla voidaan vähentää kaatumisia. 

• Mitä enemmän toimintakyvyssä on ongelmia, sen suurempi 
tarve on kodin vaaratekijöiden kartoittamiselle ja muutoksille 
(osana monitekijäistä kaatumisten ehkäisyohjelmaa). 

• KAAOS-klinikan asiakkaista 83 %:lle ehdotettiin jonkinlaisia  
muutoksia kotiympäristöön, mutta vain 31 % toteutti niitä. 

• Jatkossa tulee yhä tarkemmin miettiä, millaisia YKSILÖLLISIÄ 
toimenpiteitä tarjotaan kenellekin ja miten hoitomyöntyvyyttä 
saataisiin tehostettua. 

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

Työkaluja

www.kaatumisseula.fi

www.punaisenristinkauppa.fi
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Liikunnalla voidaan 
- ylläpitää toimintakykyä
- hidastaa ikääntymiseen 

liittyvää toimintakyvyn 
heikkenemistä 

- parantaa ”romahtanutta” 
toimintakykyä.  

27

28.4.2022 28

Millaista 
liikuntaharjoittelua 
kaatumisten 
ehkäisyyn?

• Monipuolinen liikuntaharjoittelu
• Tasapaino ja ketteryys-, lihasvoima- , liikkuvuus-

kävelyharjoitteita ja aerobinen harjoittelu

• Tasapainoharjoittelu
• Taiji
• Askellusharjoittelu

Gillespie 2012 (Cochrane), Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn ft-suositus 2011, 
Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn ft-suosituksen päivitys 2017 , Sherrington 2019 (Cochrane)
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Kaatumisvaaran arviointi

28.4.2022 29

30 14.2.2020
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Kaatumisvaaran
arvioinnin 
tarkoitus

ARVIOIDA ja tunnistaa ikäihmisten 
yksilölliset kaatumisvaaratekijät.

LÖYTÄÄ suuressa kaatumisvaarassa 
olevat iäkkäät henkilöt mahdollisimman 
varhain ennaltaehkäisevien 
toimenpiteiden piiriin!

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

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. 
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Arviointikäyttöön soveltuvat luotettavat 
mittarit:

• Sote-ammattilaiset
• FROP-Com kotona asuvien iäkkäiden 

kaatumisvaaran arviointiin (IKINÄ-malli, THL)
• FRAT hoivapalveluissa ja sairaalassa 

käytettäväksi (IKINÄ-malli, THL)

• Kaatumisvaaran arviointi -lomake 2 
(KaatumisSeula-hanke, UKK-instituutti)

• Kolmannen sektorin (järjestö- ja 
yhdistystoimijat) toimijat

• Kaatumisvaaran arviointi -lomake 1 
(KaatumisSeula-hanke, UKK-instituutti)

Lyhyt 
kaatumisvaaran

arviointi

Kaatumisvaaran 
arviointilomake

- KaatumisSeula®-
hankkeessa kehitetty 

itsearviointilomake
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Laaja 
kaatumisvaaran 

arviointi

• on moniammatillista yhteistyötä

• tehdään kaikille, jotka ovat 
suurentuneessa kaatumisvaarassa

• tehdään mahdollisimman pian, 
kun:
• iäkäs on kaatunut
• asumisympäristössä tapahtuu 

muutoksia
• iäkäs tulee sairaalahoitoon.

Laaja 
kaatumisvaaran 

arviointi
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• kaatumishistoria
• kaatumispelko
• jalkojen ja 

jalkineiden kunto
• lääkitys
• sairaudet
• aistitoiminnot   

(näkö, kuulo)
• muisti
• inkontinenssi
• ravitsemus ja 

alkoholi
• mieliala

• avuntarve
• toimintakyky
• liikkumiskyky 

(kävely)
• ympäristön 

turvallisuus
• liikunta-aktiivisuus
• kaatumisvaaraa 

lisäävät toimintatavat
• ali- tai yliarvioi omat 

kykynsä, pelokas vs. 
ottaa turhia riskejä

Laaja 
kaatumisvaaran 

arviointi

Laajassa 
kaatumisvaaran 

arvioinnissa 
käytettäviä 

mittareita

Osa-alue Mittari

kaatumispelko ABC
(https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti)

FES-I-FIN
(https://www.ukkinstituutti.fi/filebank/670-
huolestuttaako_kaatuminen.pdf)

muisti MMSE
(http://www.muistiasiantuntijat.fi/media-files/MMSE.pdf)

ravitsemus MNA
(http://www.muistiasiantuntijat.fi/media-
files/testit/MNA_finnish.pdf)

alkoholi AUDIT
(https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/alkoholin-
kayton-riskit-audit)

mieliala GDS-15
(http://www.muistiasiantuntijat.fi/media-files/testit/GDS-15.pdf)

toimintakyky SPPB
(https://thl.fi/documents/966696/1449811/SPPB+lomake+%26+
ohje.pdf/b989644c-4b2e-432e-877a-f8bb52eab56c)

TUG-testi
(https://thl.fi/documents/966696/1449811/Liikkumiskyvyn_arvioi
nti_TUG.pdf/882c5f60-440d-4b22-9881-0e2a6c0260bc)
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Laaja 
kaatumisvaaran 

arviointi

• pisteytys ohjaa jatkotoimenpiteitä

Kuka tekee?

• Moniammatillinen ryhmä 
• Kukin oman osansa 
• Vastuuhenkilö varmistaa, että tulokset 

kootaan, kirjataan ja kokonaispisteet 
lasketaan -> tarvittavien toimenpiteiden 
koordinointi  

TAI

• Terveydenhuollon ammattilainen
• Perehtynyt arviointilomakkeiden/ 

mittareiden  käyttöön 
• Konsultoi muita ammattiryhmiä
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KAATUMISET 

0. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 90 vuorokauden aikana 

1. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana, mutta 
on kaatunut 31 – 90 vuorokautta sitten 

2. Kaatunut kerran viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana 

3. Kaatunut kahdesti tai useammin viimeksi kuluneen 30 
vuorokauden aikana 

TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN VAMMAT 

Lonkkamurtuma viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana (tai 
edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on vähemmän kuin 30 
vuorokautta) 

Muu murtuma viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana (tai 
edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on vähemmän kuin 30 
vuorokautta) 

interRAI-HC –
KOTIHOITO 

Fi-versio Fi2021.1
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Malli on kuvattu IKINÄ-oppaassa:

Pajala Satu. Iäkkäiden kaatumisten 
ehkäisy. Opas 16. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, 4. painos. Juvenes 
Print Tampere 2016. 

Saatavilla se painettuna että 
maksuttomana pdf-versiona
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• Laaja kaatumisvaaran arviointi

• FRAT
• FROP-com

Kaatumisten ehkäisyn toimenpiteet 
määräytyvät arvioinnin perusteella.

Kevein toimenpide on yleinen 
kaatumisten ehkäisyn ohjaus ja 
neuvonta.

Järein toimenpide on välittömästi 
laajan kaatumisvaaran arvioinnin 
perusteella aloitetut yksilölliset 
ehkäisytoimenpiteet.  
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Kaatumisten ehkäisytyön tulee olla 
suunnitelmallista ja perustua 
tutkittuun tietoon. Kaatumisia ei voi 
poistaa kertaluonteisilla toimilla, vaan 
ehkäisytyön tulee olla jatkuvaa.

Johdon ja esimiesten on tärkeää 
sitoutua kehittämistyöhön ja 
toimintakäytäntöjen implementointiin.

Pajala Satu. Kehitä ja johda iäkkäiden 
kaatumisten ehkäisyä — Opas 
toimintakäytäntöjen implementointiin. Kide 25. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2. painos. 
Juvenes Print Tampere 2016.

Verkoston kautta
• pysyt ajan tasalla
• voit kuulla ja jakaa kokemuksia
• saat uusia ideoita työhösi ja sen 

kehittämiseen.

• Mikäli haluat viestiä 
verkostokirjeessä, ole yhteydessä  
maarit.piirtola@ukkinstituutti.fi

Lue lisää ja liity verkostoon: kaatumisseula.fi

Oletko jo 
mukana 

kaatumisten 
ehkäisyn 

verkostossa?


