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Turvallisesti kaiken ikää -ohjelma 

• 39 toimenpidettä työikäisten osalta 

• Työikäiset = 25-64-vuotiaat 

• Ohjelma löytyy: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8343-4 

• Hyvinvointi- ja terveyserot  
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Työikäisten kaatumisten ja putoamisten ehkäisy 

• Alkoholin vaikutus taustalla 
• Ainakin puolessa kaatumiskuolemista 

• Yli 2/3 kaatumisten aiheuttamista kuolemista tapahtuu 
miehille 
• Kaatumiskuolemien määrä alkaa nousta 45 ikävuodesta alkaen 

• Kaatumisriskissä erityisesti työikäiset, joilla toiminta- tai 
liikkumiskyky ja tasapaino huonontuneet eri syistä 
• Esim. aikaisempi kaatuminen, huimaus, osteoporoosi, nivelrikko, 

muistisairaus, neurologinen sairaus, aivohalvaus, masentuneisuus, 
heikentynyt näkö tai kuulo, alentunut toimintakyky 
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Työikäisten kaatumisten ja putoamisten ehkäisy 

• Suurin osa kaatumisvammoista tapahtuu vapaa-ajalla, 
urheilu- tai harrastustoiminnassa, kotona tai työmatkalla 

• Työvälineitä ohjelman s. 147-150 

• Kaikki lihasvoimaan, koordinaatioon ja tasapainoon 
vaikuttavat tekijät vaikuttavat kaatumisriskiin 

• Tasapainon harjoittaminen yhdistettynä toiminnallisiin 
harjoitteisiin vähentää kaatumistapaturmia (60+ työikäiset) 
• Toimintakyvyn parantaminen  

• Turvallisen liikunnan edistäminen 
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Turvallisesti kaiken ikää -ohjelmassa 

Toimenpide 12. Kaatumisten riskiarvioinnin ja ehkäisevien 

interventioiden soveltaminen aloitetaan järjestötoiminnassa ja 

terveydenhuollon palveluissa 60 vuotta täyttäneille.  

Seuranta ja mittarit 2021-2030: Tapaturmien ehkäisyverkoston 

järjestämät Turvakoutsi-valmennukset sekä koulutettujen 

Turvakoutsien määrät ja Turvakoutsien pitämiin infoihin 

osallistuneiden määrä sekä palaute kaatumistapaturmista ja 

niiden ehkäisystä  
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Työikäisten myrkytysten ehkäisy 

• Lääkkeistä, huumeista ja näiden sekakäytöstä johtuvat 
myrkytykset ovat yleisin työikäisten tapaturmakuolemien 
syy 
• Alkoholimyrkytys tyypillisimmin 45-64-vuotiailla 

• Lääkkeet/huumeet (yksin tai yhdessä alkoholin kanssa) 
tyypillisimmin 25-44-vuotiailla  

• Päihteiden väärinkäyttö on työikäisillä merkittävä ongelma 

• Ehkäisevällä päihdetyöllä ja itsemurhien ehkäisyllä 
ehkäistään myös muita tapaturmia 
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Työikäisten myrkytysten ehkäisy 

• Alkoholimyrkytyksen riskiä nostaa humalahakuinen 
juominen 
• Ehkäisykeinona riippuvuusongelman varhainen tunnistaminen ja 

puheeksi otto, käytön vähentämisen neuvonta, hoitoon 
ohjaaminen (EPT-ohjelma) 

• Päihtyneenä tapaturmaan joutuneelle mahdollisuus päihteiden 
käyttöä koskevaan keskusteluun 

• Työvälineitä s. 154-155 
• SPR:n päihdetyö festareilla 

• SPR kouluttaa puheeksi ottamista Varhaisen Puuttumisen –mallin 
mukaisesti 
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Turvallisesti kaiken ikää -ohjelmassa 

• Toimenpide 24. Myrkytysten ehkäisyn näkökulma 

huomioidaan kuntien ehkäisevässä päihdetyössä (EPT) ja 

työpaikkojen päihdetyössä, vapaa-ajan vietossa ja 

työympäristöissä sekä erilaisissa kampanjoissa. Myrkytysosio 

on sisällytetty SPR:n Turvakoutsi-valmennukseen. 
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Työikäisten tieliikenneonnettomuuksien 
ehkäisy 

• Kansallinen kaikki liikennemuodot kattava 
liikenneturvallisuusstrategia valmisteilla 

• Nopeusrajoitusten alentaminen keskeinen keino estää/lieventää 
suojaamattomien tienkäyttäjien saamia vammoja 

• Rattijuopumus merkittävä syy liikenneonnettomuuksien takana 

• Työikäisten liikennekasvatusta tarvitaan lisää ->mm. 
sääntöosaaminen, toimintatavat, asenteet 

• Ajoterveys ja ajovireys (esim. kuljettajien sairaskohtaukset) 
• Ammattilaiset ja kansalaiset  

• Turvavälineiden käytön edistäminen 
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Työikäisten hukkumisten ehkäisy 

• Toimintakyky, asianmukaiset välineet ja ympäristön 
turvallisuus vaikuttavat vesiturvallisuuteen 

• Alkoholi usein hukkumisten taustalla 
• Myös psykotrooppiset lääkkeet vaikuttavat psykomotoriseen 

toimintaan ja kognitioon 

• Valtaosa hukkuneista miehiä 

• Uusi vesiliikennelaki v.2020 
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Työikäisten hukkumisten ehkäisy 

• Hukkumisia tapahtuu monin eri tavoin, joten yksittäistä 
ehkäisytoimenpidettä vaikea muotoilla 

• Uimataito ja toimintakyky 
• Ikä, kulttuuritausta 

• Tarvittavat turvavälineet vesillä (s. 167) 
• Viisaasti vesillä –kampanja, Pelastusliivipäivä 29.5.21! 

• Vesimerkki –kampanja 

• Päihteettömyys vesillä 
• Vesiturvallisuuskampanjat  
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Turvallisesti kaiken ikää –ohjelmassa  

Toimenpide 60. Edistetään viestintää turvallisesta vesillä 
liikkumisesta eri kanavissa ja ympäristöissä viranomaisten ja 
järjestöjen yhteistyönä. 

 

Toimenpide 61. Lisätään työikäisten tietoisuutta toimintakyvyn 
merkityksestä ja opastetaan miten voidaan arvioida ja kehittää 
toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten fyysinen kunto, vire, 
yleinen terveydentila (ml. lääkeaineiden ja päihteiden vaikutus). 
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Työikäisten paloturvallisuus 

• Paloturvallisuuden riskiryhmänä ovat työikäisissä erityisesti 
tupakoivat päihteiden käyttäjät 

• Paloturvallisuusosaaminen parantaa tietoisuutta 
paloriskeistä myös työikäisillä 

• Asumiseen liittyvissä paloissa tavanomaisin syttymissyy on 
ruuanlaitto 

• Henkilövahinkoja ehkäistään tehokkaasti turvatekniikalla 

• Materiaaleja ja toimintamalleja s. 208 
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Omaiset ja läheiset turvallisuuden edistäjinä 

• Työikäisiä on sekä hoivaajina että hoivattavina 

• Tärkeä rooli tapaturmien ehkäisijänä 
• Toisaalta kuormittava elämäntilanne voi lisätä tapaturmien riskiä 

• Omaishoidon ja työn yhteensovittaminen 

• Omaishoidossa toimiva voi kohdata koko tapaturmien kirjon 
• Varautuminen kaatumisiin, myrkytyksiin, liikenneonnettomuuksiin, 

tulipaloihin…. 
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Turvallisesti kaiken ikää -ohjelmassa 

Toimenpide 78. Turvallisuuden edistäminen, erityisesti 
kaatumis- myrkytys- ja tukehtumistapaturmien ehkäisy, 
liitetään osaksi kuntien ja vapaaehtoisten toimijoiden 
järjestämää omaishoitajien valmennusta, ohjausta ja 
koulutusta. Valmennuksen tarjontaa laajennetaan kattamaan 
epävirallisia omaishoitajia.  

 

Seuranta ja mittarit 2021-2030. SPR:n Terveyspisteissä 
kävijät, Turvakoutsi-valmennukseen, Hoito ja huolenpito 
kotona -kursseille osallistuneet 
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Turvallisesti 
kaiken ikää 
2021-2030  
-ohjelma 
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Kiitos mielenkiinnosta! 


