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”Kissahanke” 

- Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyohjelma on 

yhteistyö- ja verkostohanke, jota Suomen Punainen Risti 

koordinoi. 

- Ohjelman tavoitteena on vähentää kotona ja vapaa-ajalla 

sattuvia tapaturmia jakamalla tietoa tapaturmien ehkäisystä 

viestinnän keinoin sekä vapaaehtoistoiminnan, sosiaali-, 

terveys-, pelastus- ja opetusalan ammattilaisten kautta. 

- Ohjelmassa jalkautetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 

(STM) koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn 

tavoiteohjelmaa 2014-2020. Toiminnan sisältöä määrittävät 

myös ajankohtaiset tapaturmatilastot. 

- Koti- ja vapaa-ajan vakavat tapaturmat vähenevät vuoteen 

2025 mennessä 25 %.
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Verkosto

- Suomen Punainen Risti (pj)

- Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry

- Finanssiala ry

- Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

- Muistiliitto

- Sisäministeriö

- Sosiaali- ja terveysministeriö

- SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

- Suomen Kuntaliitto

- Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

- Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Mitä on kodin turvallisuusvalmennus?

- Kodin turvallisuusvalmennus antaa tietoa, taitoa ja keinoja 

koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn mm.  sosiaali-, 

terveys-, pelastus-, ja opetusalan ammattilaisille, järjestöjen 

vapaaehtoistoimijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille. 

- Valmennus antaa valmiudet toimia ”kodin 

turvallisuusvalmentajana”, turvakoutsina.

- Valmennus rakentuu neljästä perusmoduulista, joita voidaan 

hyödyntää joko yhdessä tai erillisinä yhdistäen 

organisaation omaan koulutukseen / valmennukseen / 

toimintaan tms. Lisäksi mukaan voidaan ottaa muita 

turvallisuuden osa-alueita kuten palo- ja vesiturvallisuus.
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Moduulikokonaisuudet ovat 

- Kaatumiset ja liukastumiset

- Putoamiset 

- Terävät ja kuumat esineet kotona 

- Elämäntavat tapaturmien ehkäisyssä (ravinto ja 

liikunta)

- Lisäksi valmennusmateriaalipaketti sisältää 

ajankohtaisimmat koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin 

liittyvät tilastotiedot. 
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Tapaturmat Suomessa

- THL:n mukaan tapaturma on äkillinen, 

odottamaton, ulkoisten tekijöiden aiheuttama ja 

henkilön loukkaantumiseen johtava tapahtuma. 

- Vuosittain miljoona tapaturmaa, joista kotona ja 

vapaa-ajalla 80 %.

- Tapaturmien kustannukset arviolta 1,2–1,4 miljardia 

euroa.

Lähde: Tavoiteohjelma, STM (2013), THL tilastot
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Kuolemaan johtaneet tapaturmat 

kuolemansyyn ja sukupuolen 

mukaan 2014–16
Keskiarvo/lkm
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Tapaturmissa 

loukkaantuneiden määrät ja 

vammat tapaturmatyypin 

mukaan 20–74-vuotiaat

• Tapaturmista lähes kolme

neljännestä oli koti- ja vapaa-

ajan tapaturmia (39 % koti-,

27 % liikunta- ja 14 % muun

vapaa-ajan tapaturmia).

Työtapaturmia oli 18 % ja

liikenneonnettomuuksia 3 %

kaikista tapaturmista.
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Tyypillisimmät kotitapaturmat 

Tapaturman synty Osuus Esimerkit

Kaatuminen, kompastuminen, 
liukastuminen tai matalalta (alle 1 m) 
putoaminen 

44 % Matot, talvikelit

Terävän esineen aiheuttama vamma 30 % Ruuanlaitto ja korjaus

Poikkeavat lämpötilat (palovamma, 
paleltuminen) 

12% Ruuanlaitto,
grillaaminen, sauna

Törmäys henkilöön tai esineeseen 6%

Putoaminen yli 1 m korkeudelta 4% Tikkaat, jakkara, 
portaat 

Muu tapa 4%
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Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy

– Kaatumiset ja liukastumiset

Sisällöt perustuvat koti- ja vapaa-ajan tapaturmien

ehkäisyhankeen sisältöihin
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Kaatumiset 

- Suurin osa koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmista on kaatumisia.

- Kaatumisia sattuu kaiken ikäisille, 

mutta kaatumisen riski sekä 

seurauksien vakavuus kasvaa 

iäkkäillä henkilöillä.

- Kaatumiset aiheuttavat merkittävän 

osan sairaalahoitoa vaativista 

tapaturmista sekä tapaturmaisista 

kuolemista. 
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Kuolemaan johtaneet kaatumiset ja 

putoamiset iän ja sukupuolen mukaan 2014-

2016, keskiarvo, lkm/vuosi
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Kaatumiseen yhteydessä olevat tekijät

Kodin turvallisuusvalmennus                                                                LÄHDE:  Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn 
fysioterapiasuositus 201714



Ennakoi: tunnista riskit, ehkäise 

kaatumiset

- Tunnistaminen: kaatumiseen yhteydessä olevat tekijät. 

Mitkä tekijät lisäävät ja kuinka paljon kaatumisalttiutta, 

määritetään henkilön ”kaatumisvaara”.

- Toimenpiteiden suunnitteleminen, joilla voidaan vähentää tai 

poistaa arvioinnissa havaitut kaatumisille altistavat 

vaaratekijät. 

- Sosiaali – ja terveydenhuollossa tärkeää alan 

ammattilaisten tiedostaa kaatumisen tunnistaminen osaksi 

perustehtäviään. 

- Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisytyö on 

parhaimmillaan monialaista yhteistyötä kunnissa.
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Toimintamallit

- Kaatumisvaaran arviointimittarien tarkoituksena on tehostaa 

tunnistamista ja ohjata varhaiseen puuttumiseen. 

- Suomalainen IKINÄ-toimintamalli ja muut kaatumisvaaran 

arviointilomakkeet 

- Kaatumiseula-hankkeen materiaalia (itsearviointiin 

perustuva kaatumisen arviointi)

- Kaatumispelon arviointi , kaatumispelon noidankehä

- Toiminnallisen tasapainon varmuus

- Tarkistuslista kaatumisten vaaratekijöistä (joihin itse voi 

vaikuttaa)

- Tarkistuslista tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäälle ja 

iäkkään läheiselle 
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https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/ikaantyneiden-tapaturmat/kaatumisten-ehkaisy/kaatumisvaaran-arviointi/tyovalineita-kaatumisvaaran-arviointiin
http://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/materiaalia
http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/testaaminen/kaatumispelkokysely
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/45/
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/2603-kaatumisseula-tarkistuslista_UKKlogo.pdf
http://frantic.s3-eu-west-1.amazonaws.com/kotitapaturma/2016/03/29164417/I%C3%A4kk%C3%A4iden_tarkistuslista1.pdf


Toimenpiteet kaatumisten 

ehkäisemiseksi 

10 keinoa ehkäistä kaatumisia 

Yksilölliset moniosaiset interventiot

• Tutkimusten mukaan tehokkain yksittäinen interventio 

on liikuntaharjoittelu; lihasvoimaa, tasapainoa ja 

liikkumiskykyä edistävää, harjoittelua 2-3 kertaa 

viikossa.

• Kunnon jalkineet ja liukuesteet ”kengät kelin mukaan” 

• Kodin ja lähiympäristön turvallisuus (Turvakoutsi-

materiaali) 

• Monipuolinen ravitsemus ja D- vitamiinin riittävä saanti

• Runsaan alkoholin käytön vähentäminen

• Terveydentilasta huolehtiminen 

• Ajantasaisesta lääkityksestä huolehtiminen 
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http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/kaatumisten-ehkaisy/kymmenen-keinoa-kaatumisten-ehkaisyyn
http://frantic.s3-eu-west-1.amazonaws.com/kotitapaturma/2016/12/28133747/Pysypystyssa_kengat_esite_A5.pdf


Liikunta ehkäisee kaatumisia ja 

kaatumisvammoja 

- UKK-instituutin kehittämään Liikuntapiirakkaan on kiteytetty 

terveysliikunnan suositus 18–64-vuotiaille. Myös yli 65-vuotiaiden 

terveysliikunnan suosituksesta on tehty oma liikuntapiirakkansa. 

Lisäksi on julkaistu useita liikuntaan liittyviä erityissuosituksia. 

- Itse täytettävä liikuntapiirakka yli 65- vuotiaille 

- Liikuntapiirakka kertoo terveyden edistämiseksi tarvittavan viikoittaisen 

liikuntamäärän ja antaa esimerkkejä liikuntamuodoista.

- UKK-instituutin verkkosivuilla olevalla maksuttomalla sovelluksella voit 

arvioida, kertyykö sinulle riittävästi viikoittaista liikuntaa. Samalla voit 

laskea, miten paljon istumista sinulle kertyy yhden päivän aikana.
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http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka-aikuisille
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/722-Yli_65_v_liikuntapiirakka.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/2890-UKK-liikuntapiirakka-yli-65-v-tulostettava.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/testaaliikkumisesi/


Soveltavat liikuntapiirakat aikuisille

- Soveltavat liikuntapiirakat aikuisille 

– joilla sairaus tai toimintakyvyn aleneminen vaikeuttaa 

liikkumista jonkin verran

– jotka kävelevät apuvälinettä käyttäen

– jotka liikkuvat pyörätuolilla itse kelaten

Liikuntasuosituksia eri ikäryhmille 

Liikuntasuositukset ikääntyneille 
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http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/soveltavat_liikuntapiirakat
http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikunnan-suositukset/muut-liikuntasuositukset/luuliikuntasuositus-ikaantyville


- Lisätietoa talvijalankulun turvallisuudesta www.pysypystyssä.fi -

kampanja. 

- Oma power point esitys tehty

- Kampanja vauhdissa 14.1-27.1 sosiaalisessa mediassa ja radiossa
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Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy

– Elämäntavat: Ravitsemus
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Ravinnon merkitys korostuu iäkkäänä 

- Liian vähäinen energian saanti tai yksipuolinen ruoka voivat 

heikentää muun muassa liikkumiskykyä ja siten altistaa 

tapaturmille. 

- Monipuolisen ravinnon ja riittävän nesteiden saannin 

merkitys korostuu iäkkäänä. 

- Ikääntyminen lisää myös osteoporoosin riskiä, jota voidaan 

ennaltaehkäistä riittävällä kalsiumin ja D-vitamiinin saannilla 

ja luustoa kuormittavalla liikunnalla.

Lähde: Turvallisia vuosia –opas (2016), THL
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Lautasmalli

- Yleiset ravitsemussuositukset

- Lautasmalli Martat 

- Voimaa vanhuuteen ruoasta
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https://www.martat.fi/marttakoulu/ravitsemus/ravitsemuksen-abc/lautasmalli/
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/Liite_12_Voimaa_vanhuuteen_ruuasta.pdf
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- Tilastokeskus : www.stat.fi/til/ksyyt/2017/ksyyt_2017_2018-12-

17_tie_001_fi.html

- THL:n tilastot

- VTT:n tilastot

- www.kotitapaturma.fi

- Kansallinen uhritutkimus 2017

- STM Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma 2014-

2020

- Hankkeen Otantatutkimus 2017 

- UKK-instituutti 

- Ikäinstituutti

- Lönnroos E; Karinkanta S; Häkkinen H; Havulinna S 2018: Tiedosta ja 

toimi. Iäkkäiden kaatumisia voidaan vähentää. Lääkärilehti 11/2018 

nro 47. 

- Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus 

2017
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http://www.kotitapaturma.fi/
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https://www.julkari.fi/handle/10024/129899
http://www.ukkinstituutti.fi/
https://www.ikainstituutti.fi/


Linkkejä esityksestä

- Ravinto: https://www.martat.fi/marttakoulu/ravitsemus/ravitsemuksen-

abc/lautasmalli/

- https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/Liite_12_Voimaa_va

nhuuteen_ruuasta.pdf

- Liikunta: http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikunnan-

suositukset/muut-liikuntasuositukset/luuliikuntasuositus-ikaantyville

- http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/soveltavat_liikuntapiirakat

- http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikunnan-suositukset

- Kaatumisten ehkäisy:

http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/kaatumisten-

ehkaisy/kymmenen-keinoa-kaatumisten-ehkaisyyn

- Kaatumisten arviointi: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-

edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-

ehkaisy/ikaantyneiden-tapaturmat/kaatumisten-ehkaisy/kaatumisvaaran-

arviointi/tyovalineita-kaatumisvaaran-arviointiin

- KaatumisSeula hankkeen materiaalia:

http://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/materiaalia
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http://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/materiaalia

