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Webinaarin tavoitteet

Osallistuja saa tietoa

a) tapaturmien ehkäisystä 

b) mistä etsiä lisätietoa ja tukimateriaalia 

aiheeseen liittyen

c) kaatumis-, liukastumis- ja putoamistapaturmiin, 

palotapaturmiin sekä hukkumistapaturmiin 

liittyvistä tapaturmariskeistä ja keinoista, joilla 

niitä voidaan ennaltaehkäistä (tutkittu tieto) 

d) miten materiaalia voi hyödyntää erilaisiin info-

tilaisuuksiin



Tapaturmien ehkäisyverkosto

• Viranomaisista ja järjestöistä koostuva 

yhteistyöverkosto, jota SPR koordinoi. 

• Tavoitteena on kotona ja vapaa-ajalla sattuvien 

tapaturmien vähentäminen erilaisin viestinnän 

keinoin.

• Toiminta perustuu Koti ja vapaa-ajan tapaturmien 

ehkäisyn tavoiteohjelmaan 2014-2020 ja sitä 

määrittelee ajankohtaiset tapaturmatilastot. 
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Tapaturmien ehkäisy  
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Tapaturmien 
ehkäisytyö

Ihmisten 

käyttäytyminen

Tuotteet,  

välineet, 

ympäristö ja 

tilat 

Suositukset, 

lainsäädäntö

1) Tunnistaa 

tapaturmien 

riskitekijöitä 

2) Tapaturman 

uhriksi joutuneen 

pelastaminen, 

ensiapu ja 

tarvittava hoito

3) Tapaturman 

uusiutumisen 

ehkäisy



Tapaturmakampanjat 

Tapaturmapäivä-kampanja

Pysy pystyssä -kampanja 
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Tapaturmapäivä-kampanja

http://www.tapaturmapaiva.fi/


Pysy pystyssä - kampanja

http://www.pysypystyssa.fi/


Kotitapaturma.fi
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http://www.kotitapaturma.fi/


Tapaturmat Suomessa

• THL:n mukaan tapaturma on äkillinen, odottamaton, 

ulkoisten tekijöiden aiheuttama ja henkilön 

loukkaantumiseen johtava tapahtuma, kuten 

putoaminen.

• Vuosittain miljoona tapaturmaa, joista kotona ja vapaa-

ajalla 80 %.

• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemia sattuu vuosittain 

noin 2500, yli 100 000 sairaalahoitojaksoa vuosittain. 

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

euroa.

Kodin turvallisuusvalmennus, Tavoiteohjelma, STM (2013), THL tilastot10



Tyypillisimmät tapaturmakuolemat     

vuosina 2014-2018

Kodin turvallisuusvalmennus, THL tapaturmatietokanta / Tilastokeskus 201811



Uhritutkimuksen (2017) mukaan 

tapaturmista lähes kolme 

neljännestä oli koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmia (39 % koti-, 27 % 

liikunta- ja 14 % muun vapaa-ajan 

tapaturmia). 

Kotitapaturmissa aiheutuneet 

vammat olivat tyypillisimmin 

mustelmia, ruhjeita tai haavoja 

(noin puolet) nyrjähdyksiä, 

venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja 

(18%) sekä palovammoja (12 %). 

Murtumia esiintyi 8 %:ssa ja pään 

alueen vammoja 3 %:ssa. 

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%

Tyypillisimmät kotitapaturmat

Kodin turvallisuusvalmennus, Uhritutkimus 2017



Tapaturmat eri ikäryhmissä

• Lapsilla ja nuorilla liikennetapaturmat ovat yleisin 

tapaturmaisin kuolemansyy.

• Työikäisillä myrkytykset (alkoholi, huumeet, lääkkeet) 

aiheuttavat eniten kuolemia. 

• Iäkkäillä valtaosa tapaturmista aiheutuu kaatumisista.

Ikääntyneillä kaatumisten seuraukset ovat 

vakavampia kuin nuoremmilla ikäryhmillä.

Kodin turvallisuusvalmennus13



Kodin turvallisuusvalmennus
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Turvakoutsi-
valmennuksen 

sisälllöt

Kaatumis-, 
liukastumis- ja 

putoamistapaturmat

Palotapaturmat

MyrkytyksetHukkumis-

tapaturmat

Elämäntavat

Lisämateriaali 
– tilastotiedot

-tehtävät 

Teräviin ja 
kuumiin esineisiin 

liittyvät 
tapaturmat 



Turvakoutsi-toimintaa 2018-2019

Kodin turvallisuusvalmennus
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Turvakoutseja 110

Pidetyt tilaisuudet 86 

• 63% tilaisuuksista pidetty iäkkäille ja heidän 
läheisilleen 

Tilaisuuksiin osallistuneet 1700 

• Kaatumisia ja putoamisia käsiteltiin noin 
90%:ssa ja elämäntapojen yhteyttä 
tapaturmiin noin puolessa tilaisuuksista



Infotilaisuuden järjestäminen

• Omaishoidon tukitoiminnassa, ystävätoiminnassa, 

muistikahviloissa ja ea-ryhmien tilaisuuksissa

• Eri kampanjoiden yhteydessä

• Yhteistyötahojen koulutustilaisuuksissa ja 

tapahtumissa 

• Vanhusten palvelutaloissa ja terveyspisteissä 

• Kerrostalojen asukasillat ja kyläyhteisöt/kyläkahvit

• Kouluissa, päiväkodeissa, neuvoloissa, yrityksissä

• Eläkeläisyhdistysten kerhoissa, harrasteryhmissä

• Muiden yhteistyökumppaneiden 

toimintamuodoissa

Kodin turvallisuusvalmennus17



Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy

– Kaatumiset, putoamiset ja 

liukastumiset. Esimerkki infosta

Sisällöt perustuvat koti- ja vapaa-ajan tapaturmien

ehkäisyhankeen sisältöihin

18 Kodin turvallisuusvalmennus



Korona ja tapaturmat 

Kodin turvallisuusvalmennus19



Kuolemaan johtaneet kaatumis- ja 

putoamistapaturmat  ikäryhmittäin 

ja sukupuolen mukaan v. 2018

Kodin turvallisuusvalmennus, THL tapaturmatietokanta / Tilastokeskus 201820



Kaatumiset, putoamiset ja 

liukastumiset

• 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. 

• Noin 80 % kaatumisista tapahtuu kotona tai kodin piha-

alueella. 

• Jokaisena talvikuukautena noin 20 000 suomalaista 

loukkaantuu ulkona liukastumisen seurauksena.

• Putoamisessa syntyy vakavia vammoja, kun 

putoamiskorkeus on yli 5 metriä tai 2-3 kertaa oma pituus.

Kodin turvallisuusvalmennus21



Kaatumiseen ja putoamiseen 

yhteydessä olevat tekijät

Kodin turvallisuusvalmennus, Kodin turvallisuusvalmennus,  Kuvio mukailtu: 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.

Kodin turvallisuusvalmennus24



Kaatumisten ehkäisy

• Valaistus; varmista, että valaistus on 

tilan käyttötarkoituksen mukaisesti 

riittävä eikä se häikäise.

• Kulkuväylät, lattiat ja portaikot; laita 

tarvittaessa mattojen alle 

liukuestematto. 

• Kylpyhuone; kuivaa märkä lattia 

suihkun jälkeen. Käytä kumimattoa 

tms. 

• Piha-alue ; huomioi keliolosuhteet ja 

käytä jalkineita sen mukaan 

Kodin turvallisuusvalmennus25

Kuva: Jarkko Mikkonen



Putoamisen ehkäisy

Ehkäise putoaminen korjaamalla 

epäkohdat:

• Suunnitelmallinen työskentely

• Riittävä valaistus ja siisteys

• Tarpeettoman kiipeämisen 

välttäminen.

• Turvavälineet kuten 

asianmukaiset keittiötikkaat

• Ikääntyvien kohdalla lisäapuun 

turvautuminen.

• Lapsiperheissä turvatuotteiden 

hyödyntäminen.

26 Kodin turvallisuusvalmennus

Kuva: Thomas Broumand



Liukastumisten 

ehkäisy 

• Valitse kengät kelin mukaan. 

• Kulkuväylät, piha-alueet; huolehdi, 

että piha-alueet on puhdistettu 

lumesta, hiekoitettu ja valaistus on 

riittävä. 

• Muut apuvälineet: esim. 

lonkkasuojaimet ja kaiteet tuovat 

tukea ja turvaa.

• Liikkeelle lähtiessä unohda turha 

kiire, varaa riittävästi aikaa ja liiku 

harkiten. 

• Kelivaroituksia jalankulkijoille 

tarjoavat Ilmatieteen laitos www.fmi.fi.

Kodin turvallisuusvalmennus27

http://www.fmi.fi/
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Liikuntasuositus

• Uudistunut aikuisten 

liikkumisensuositus (julkaistu 

29.10.2019) huomioi entistä paremmin 

kevyen liikuskelun, paikallaanolon 

tauottamisen ja riittävän unen 

merkityksen.

• Reipasta liikuntaa yhteensä 2 tuntia 30 

minuuttia viikossa tai rasittavaa 

liikuntaa yhteensä 1 tunti 15 minuuttia 

viikossa.

• Lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta 

suositellaan harjoitettavaksi 2–3 kertaa 

viikossa. 

• Vähäinenkin liikkuminen on hyväksi 

toimintakyvylle ja terveydelle, kunhan 

se on säännöllistä.
Kodin turvallisuusvalmennus29



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. 

Kodin turvallisuusvalmennus30

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. 
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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

Kodin turvallisuusvalmennus

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


Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy

– Palotapaturmat

Juha Hassila, SPEK 

Esitys Turvakoutsi-materiaaleissa: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/56074

34 Kodin turvallisuusvalmennus
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Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy

– Hukkumistapaturmat

Niko Nieminen, SUH

Esitys Turvakoutsi-materiaaleissa:

https://rednet.punainenristi.fi/node/56074
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https://rednet.punainenristi.fi/node/56074


RedNet- turvakoutsien omat sivut 

• https://rednet.punainenristi.fi/Turvakoutsit

• eri moduulit

• lisämateriaali

• raportointi

• Turvakoutsin laukku

Kodin turvallisuusvalmennus36

https://rednet.punainenristi.fi/Turvakoutsit


Palaute ja Turvakoutsi-tehtävä

https://www.lyyti.fi/questions/2e79b44dd2

Tehtävänä on suunnitella info-tilaisuus yhdestä 

Turvakoutsi-valmennuksen sisällöstä kirjata 

suunnitelmaan 

• Teema

• Kohderyhmä 

• Tavoite

• Toiminta (infon aloitus, mitä asioita tuotte esille ja miten)

• Arviointi ja palaute 

Kodin turvallisuusvalmennus37

https://www.lyyti.fi/questions/2e79b44dd2


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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