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OLETKO SINÄ 
VAIKUTTANUT JOSKUS 
YHTEISKUNNAN 
ASIOIHIN?

MITEN?



KUNNALLISVAALIT 2021



SUOMEN KUNNAT

Kuntia 310 

 45 % kunnista oli noin 5 000 asukkaan kuntia

Kunnissa ylin päättävä elin on kunnanvaltuusto

Kuntavaaleissa valitaan valtuuston jäsenet (määrä vaihtelee 13 - 85)

Kunnanvaltuuston jäsenistä valitaan kunnanhallitus



KUNTAVAALIEN MERKITYS ERITYISEN SUURI:

SOTE-UUDISTUS ETENEE!



Hyvinvointialueet (21 + Helsingin kaupunki)

 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Kunnat



SOTE-UUDISTUKSEN UUSIA ASIOITA

Kunnissa hyte (= hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)

Maakunnat/hyvinvointialueet: sote (ja hyte)

Valtion rahoitus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen: 
hyte-kerroin 







LUUSTOLIITON 
VAIKUTTAMISTOIMINTA 
KUNNALLISVAALEISSA: 

KAATUMISTAPATURMAT JA 
LONKKAMURTUMAT





IÄKKÄIDEN KAATUMISTAPATURMAT
 Iäkkäiden yleisin tapaturma - aiheuttaa valtaosan sairaalahoitoa 

vaativista vammoista ja tapaturmaisista kuolemista

Heikentävät toimintakykyä ja lisäävät hoidon ja hoivan tarvetta

 Sairaalahoitoa vaatineiden kaatumistapaturmien määrä 30 v. 10-
kertaistunut

 Yli 65-v. kaatumisvammojen sairaalahoidon kustannukset 200 milj. €, 
josta 4/5 lonkkamurtumien kustannuksia





LONKKAMURTUMAT
Lonkkamurtuman 
riskitekijät: 
osteoporoosin ja 
kaatumisen riskitekijöitä

Lonkkamurtuman lisälasku: 
palvelutarpeen kasvu, inhimillinen kärsimys ja 
toimintakyvyn menetys



Nikamani murtui. Se oli osteoporoottinen murtuma. 
Lääkäri sanoi: ”Sinulla on osteoporoosi. Haluatko lääkkeen kerran vai 

kaksi kertaa vuodessa? Palataan asiaan 2 vuoden päästä.”

Sain rintasyövän. Onneksi kaikki meni hyvin ja syöpä saatiin hoidettua. 
Palasin rakkaan harrastukseni golfin pariin. Kesken swingiä selästäni 

kuului rusahdus. Sen jälkeen en ole pystynyt kotona siivoamaan.

Luustoliiton kyselyn vastauksia vuodelta 2019



MURTUMA-
POTILAAN 
TARINA



MITÄ VOIDAAN TEHDÄ?



KAATUMISEN EHKÄISY
Kaatuilu ei kuulu normaaliin ikääntymiseen

Kaatumisten ehkäisy: ennakointia, toimenpiteitä ja yhteistyötä

Monipuolinen liikunta
 Tehokkain yksittäinen kaatumisten ehkäisykeino (kotona-asuvat iäkkäät)
Kestävyys, liikkuvuus, lihasvoima ja tasapaino
Nousujohteista, säännöllistä ja riittävän haastavaa

Ympäristö kuntoon kotona ja lähiympäristössä



LONKKAMURTUMIEN EHKÄISY
 90 % lonkkamurtumista tulee kaatumistapaturmien yhteydessä

Miten: 
 taustalla olevien sairauksien tunnistaminen ja niiden hyvä hoito
 kaatumisten ehkäisy
 osteoporoosin ehkäisy ja hoito
monipuolinen ravinto
 fyysinen aktiivisuus



Mitä kunnissa voidaan tehdä?



MITEN?

1. Arkiympäristö kuntoon
 jalankulku, valaistus, hiekoitus, 

liukkausvaroitukset, liukuesteet 

2. Kaatumisen ehkäisy 
hyvinvointisuunnitelmiin

3. Tukea yhdistyksille, jotka 
tarjoavat palveluita  iäkkäille ja 
osteoporoosia sairastaville
 liikunta- ja muut tilat, liikunnan 

vetäjät, viestintä, taloudellinen 
tuki

4. Kunnan hyte-toiminta: 
tuki osteoporoosin hyvälle 
hoidolle
 Tavoitteellinen ryhmätoiminta



Kuva: Luustoliitto

 Osteoporoosin omahoito (mahdollinen lääkehoito)
 Tavoitteena murtumien ehkäisy



 Kunnan hyte-taho järjestää (ohjaaja ja tilat)

 Luustoliitto yhteistyökumppanina (maksutta):
 Toimintamalli
 Ohjaajakoulutus
 Materiaalit ohjaajalle ja osallistujille
 Tuki
 Arvioinnin ja palautteen koonti

LUUSTOKURSSI: Tavoitteellista toimintaa

Kuva: Luustoliitto



MITÄ LUUSTOLIITTO ON 
TEHNYT KUNTAVAALI-

VAIKUTTAMISESSA?



VUOSI 2021
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KESÄ

Lisäksi:
- Eduskunnan Osteoporoosiryhmä
- Verkostojen käyttö
- Yleisönosastonäkyvyys
- Muu tiedotus



PAINETTUA MATERIAALIA



PAINETTUA MATERIAALIA



MUUTA
 Pääpuolueiden kunta/seutu/piiri/alue/valtakunnan edustajille 

sähköposti

 Sähköposti Kuntaliittoon

 Sähköposti kansanedustajille ja avustajille

 Tiedote sähköisen tiedotepalvelun kautta

 Eduskunnan Osteoporoosiryhmä (2 kokousta asiasta)

Valmiita some-päivityksiä kuvineen

…



LIITON KOTISIVUT

Lisätietoja:
 luustoliitto.fi/murtumatkuriin
 luustoliitto.fi/ammattilaisille

https://luustoliitto.fi/luustoliitto/vaikuttamistoiminta/murtumatkuriin/


Osteoporoosin hyvä hoito
Osteoporoosi Käypä hoito -suositus



LIITON MUUTA VAIKUTTAMISTOIMINTAA
Hyvän hoidon kysely jäsenille

Kirjeet sairaanhoitopiireihin

 Yleisönosastokirjoitukset yhdistysten kanssa

Vaikuttaminen hoitopolkujen kehittämiseen

 Eduskunnan Osteoporoosiryhmä

 Lausunnot (sote-uudistus, Green paper on ageing, HILA ym.)

Mukana eri työryhmissä (STM, THL ym.)





Kuva: Luustoliitto



ANNA ÄÄNESI KUULUA:
-ENNAKKO 26.5.-8.6.

-VAALIPÄIVÄ 13.6.

KIITOS!



HYVÄÄ 
PÄÄSIÄISTÄ
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