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Turvallisesti kaiken ikää –ohjelma/Lapset ja 
nuoret 

• Ohjelmassa on yhteensä 89 toimenpidettä, joista 22 on 
kohdennettu 0-24-vuotiaiden lasten ja nuorten 
tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn 

• Toimenpiteitä on eri toimijoille vaihdellen 
toimintaympäristöittäin ja tapaturmatyypeittäin 

• Ohjelmassa korostetaan, että turvallisuus on kaikkien asia ja 
tavoitteena on nollavisio: Kenenkään ei tarvitse loukkaantua 
tai kuolla tapaturman tai onnettomuuden seurauksena. 

• Tapaturmia voidaan ja kannattaa ehkäistä 
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Taustatietoja  

• Tapaturmaiset kuolemat lapsilla ja nuorilla ovat 
merkittävästi vähentyneet viime vuosikymmeninä, mutta 
edelleen ne ovat ehkäistävissä olevista syistä merkittävin 
kuolemansyy alle 25-vuotiailla 

Vuosittain keskimäärin 112 alle 25-vuotiasta menehtyy 
tapaturman seurauksena, heistä noin 88 % on 15-24-
vuotiaita 

Sairaalan vuodeosastohoidossa vuosittain on 
tapaturmaisista syistä keskimäärin 12 900 alle 25-vuotiasta 
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Toimenpidenostoja/Kaatumiset ja putoamiset 

• Tp 5. Lapsilla ja nuorilla on 
hyvät liikkumisen taidot. 
Liikuntavammojen sekä 
kaatumisten ja putoamisten 
ehkäisysisällöt ovat 
aiempaa paremmin mukana 
eri toimintaympäristöissä 
tehtävässä 
turvallisuusopetuksessa ja -
kasvatuksessa. 

 

• Vastuutahot: OKM, OPH 

• UKK-instituutti, esim. Terve 
Koululainen, Smart Moves 

• Liikunnan ja 
kansanterveyden 
edistämissäätiö Likes, 
STM,THL 

• Kunnat, maakunnat 

• Urheiluseurat, lajiliitot, 
järjestöt 
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https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/
https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/
https://www.smartmoves.fi/
https://www.smartmoves.fi/
https://www.smartmoves.fi/


Toimenpidenostoja/Myrkytykset 

• Tp. 20. Myrkytysten 
ehkäisyyn liittyvän 
turvallisuuskasvatuksen (ml. 
vanhemmuuden tuki, 
päihteiden käyttö) 
tehostaminen eri 
toimintaympäristöissä 
huomioiden eri taustoista 
tulevat lapset, nuoret ja 
perheet 

• Vastuutahot: STM, THL, 
OPH 

• Myrkytystietokeskus 

• Järjestöt, esim. Ehyt ry, MLL, 
SPR 
tapaturmayhteistyöverkosto 
(ks. esim. tarkistuslistat) 

• Kunnat, kuntayhtymät, 
maakunnat 

 

 25.5.2021 Ulla Korpilahti 5 

https://www.kotitapaturma.fi/tietotyyppi/ladattavat-materiaalit/page/3/


Toimenpidenostoja/Tieliikenneonnettomuudet 

• Toimenpide 37. 
Hyödynnetään ja kehitetään 
erilaisia 
liikenneturvallisuuskasvatuk
sen materiaaleja ja 
työmuotoja lasten, nuorten 
ja perheiden palveluissa, 
oppilaitoksissa ja eri 
kanavissa. Edistetään 
päihteetöntä liikkumista. 

 

• Vastuutahot: Liikenneturva, 
ks. verkkosivumateriaalit 

• OPH, THL 

• Puolustusvoimat (Särmänä 
liikenteessä -koulutus) 

• Pelastuslaitokset 

• Kunnat ja opetuksen ja 
koulutuksen järjestäjät 

• Järjestöt 
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https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena#b64f49f0
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/sarmana-liikenteessa-osana-varusmieskoulutusta?gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_Wt0fYu3ovQBAy0E0xgNBcf4Nh78bH8qtmrtE2TveByEd6bpdh4ZTQaAslEEALw_wcB#b64f49f0
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/sarmana-liikenteessa-osana-varusmieskoulutusta?gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_Wt0fYu3ovQBAy0E0xgNBcf4Nh78bH8qtmrtE2TveByEd6bpdh4ZTQaAslEEALw_wcB#b64f49f0


Toimenpidenostoja/Hukkumiset 

• Toimenpide 54. Eri 
toimintaympäristöissä 
toteutetaan 
verkostoyhteistyössä 
vesiturvallisuusvalistusta 
uimataidon merkityksestä, 
päihteiden vaikutuksesta 
vedessä ja vesillä 
liikuttaessa ja 
pelastautumis- ja 
pelastamistaidoista. 

 

• Vastuutahot: STM, THL,OPH 

• Tukes 

• Traficom 

• Järjestöt, esim. SUH 
(Viisaasti vesillä, Lapsesta 
veden ystävä),Tapaturmien 
ehkäisyverkosto(tarkistuslis-
tat ym. materiaalit) 

• Pelastuslaitokset 
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https://www.viisaastivesilla.fi/etusivu
https://www.lapsestavedenystävä.fi/lapsesta_veden_ystava
https://www.lapsestavedenystävä.fi/lapsesta_veden_ystava
https://www.lapsestavedenystävä.fi/lapsesta_veden_ystava
https://www.kotitapaturma.fi/aineistopankki/
https://www.kotitapaturma.fi/aineistopankki/
https://www.kotitapaturma.fi/aineistopankki/


Toimnepidenostoja/Paloturvallisuus 

• Toimenpide 69. Edistetään 
ja kehitetään lasten ja 
nuorten 
paloturvallisuusosaamista 
sään. Toistuvalla 
koulutuksella eri 
toimintaympäristöissä sekä 
hyödynnetään jo olemassa 
olevia ja kehitetään uusia 
oppimateriaaleja ja 
aineistoja. 

• Vastuutahot: Pelastus-
laitokset, SM 

• THL, OPH (Nouhätä –
kampanja) 

• Kunnat / opetustoimi 

• Järjestöt, esim. SPEK, 
pelastuslaitokset 
(Paloturvallisuusvko) 

• Opettajakoulutus, 
täydennyskoulutus 
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https://nouhata.fi/
https://nouhata.fi/
https://nouhata.fi/
https://nouhata.fi/
https://paloturvallisuusviikko.fi/
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Turvallisesti kaiken ikää –yhdessä! 
Ks. Youtube-video ohjelmasta (STM ja THL)  

https://www.youtube.com/watch?v=hZNUgIcuIA0
https://www.youtube.com/watch?v=hZNUgIcuIA0
https://www.youtube.com/watch?v=hZNUgIcuIA0
https://www.youtube.com/watch?v=hZNUgIcuIA0
https://www.youtube.com/watch?v=hZNUgIcuIA0

