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Tyypillisimmät tapaturmakuolemat     

vuosina 2014-2018
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Kuolemaan johtaneet tapaturmat 

ikäryhmittäin ja sukupuolen 

mukaan v. 2018
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Tapaturmien ehkäisyverkosto

Tavoitteena on kotona ja vapaa-ajalla sattuvien 

tapaturmien vähentäminen.
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Vakavien ja kuolemaan johtavien koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmien määrä vähenee 25 prosentilla vuoteen 2025 

mennessä.

Koti ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma 

2014-2020, STM.



Tapaturmien 

ehkäisyverkosto 2020

Suomen Punainen Risti

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Finanssialan Keskusliitto

Liikenneturva

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Muistiliitto

Poliisihallitus

Pääesikunta

Sisäasiainministeriön pelastusosasto

Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Suomen Kuntaliitto

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Punainen Risti

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

Tapaturmavakuutuskeskus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Työterveyslaitos

Työturvallisuuskeskus
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https://www.punainenristi.fi/
http://www.ehyt.fi/
http://www.finanssiala.fi/
http://www.liikenneturva.fi/
http://www.traficom.fi/
http://www.mpk.fi/
http://www.muistiliitto.fi/
http://www.poliisi.fi/poliisihallitus
http://www.puolustusvoimat.fi/
http://www.pelatustoimi.fi/
http://www.stm.fi/
http://www.soste.fi/
http://www.kunnat.net/
http://www.spek.fi/
http://www.punainenristi.fi/
http://www.suh.fi/
http://www.tvk.fi/
http://www.thl.fi/
http://www.tukes.fi/
http://www.ttl.fi/
http://www.ttl.fi/
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Turvakoutsi-

valmennuksen 

sisälllöt

Kaatumis-, 

liukastumis- ja 

putoamistapaturmat

Palotapaturmat

MyrkytyksetHukkumis-

tapaturmat

Elämäntavat

Lisämateriaali –

tilastotiedot

-tehtävät 

Teräviin ja kuumiin 

esineisiin liittyvät 

tapaturmat 



Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy

– Kaatumiset, putoamiset ja liukastumiset. 
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Kuolemaan johtaneet kaatumis- ja 

putoamistapaturmat  ikäryhmittäin 

ja sukupuolen mukaan v. 2018
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Kaatumiseen ja putoamiseen 

yhteydessä olevat tekijät

Kuvio muokattu lähteistä: Kaatumisen ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus (2017) 
Pajala, Satu: Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy (2012)
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Ennakoi: tunnista riskit, ehkäise 

kaatumiset ja putoamiset

• Tunnista kaatumiseen yhteydessä olevat tekijät. 

• Mieti toimenpiteet, joilla riskitekijät voi:

• poistaa osittain tai kokonaan.

• vähentää niiden vaikutuksia turvallisuutta 

lisäämällä.
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Kaatumisvaaran arviointi

• Kaatumisvaaran arviointimittarien tarkoituksena on 

tehostaa tunnistamista ja ohjata varhaiseen 

puuttumiseen. 

• Kaatumistapaturmien ehkäisy - Terveyspisteet

• KaatumisSeula®-hankkeessa kehitetty 

kaatumisvaaran arviointilomake

• Perustuu ikäihmisen omaan arvioon. 

• Verkkosovelluksen täyttö onnistuu älypuhelimella, 

tabletilla sekä tietokoneella eikä se vaadi 

lataamista tai kirjautumista. 
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https://rednet.punainenristi.fi/node/55140
https://terveurheilija.fi/kaatumisseula/
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• Vastausten perusteella henkilö saa karkean arvion omasta 

kaatumisvaarastaan. 

• Jos kaatumisvaara on kohonnut, saa täyttäjä palautteen 

suositeltavista toimenpiteistä sekä vinkkejä 

KaatumisSeula®-työkalujen materiaalin hyödyntämisestä. 



Ajankohtaista 

• Kahdeksanosainen koulutus- ja tietopaketti iäkkäiden 

kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisystä.

• Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 

avuksi.

• Neljä ensimmäistä moduulia opiskeltavissa ja loput 

neljä julkaistaan noin kuukauden välein lokakuuhun 

2020 mennessä. 

• Verkkokoulutus
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https://www.ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/verkkokoulutus-kaatumisten-ehkaisysta


KIITOS

Lisätietoa tapaturmien ehkäisystä ja tulevista 

valmennuksista

https://www.kotitapaturma.fi/

https://www.facebook.com/kotitapaturma/

https://twitter.com/kotitapaturma

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/

Lisätietoa Turvakoutsi-materiaalista  

https://rednet.punainenristi.fi/Turvakoutsit

Saara Aakko, Terveyden edistämisen suunnittelija 

saara.aakko@punainenristi.fi
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https://www.kotitapaturma.fi/
https://www.facebook.com/kotitapaturma/
https://twitter.com/kotitapaturma
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/Turvakoutsit
mailto:saara.aakko@punainenristi.fi

