
TAPATURMIEN TORJUNTA ON KUNNAN TYÖTÄ
Tapaturmien ehkäisy on osa hyvinvoivan kunnan tavoitteita ja toimintaa. Se on myös osa kaikkien kun-
nan ja alueen eri toimialojen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tapaturmien ehkäiseminen ei ole 
yksin erillistä työtä tai vain sosiaali- ja terveystoimen työtä. 

Eri hallinnonalojen perustyöllä edistetään hyvinvointia ja vähennetään myös tapaturmia. Esimerkiksi 
sivistystoimen liikuntapalveluiden iäkkäiden liikkumisen ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantami-
seksi tehtävät toimet ovat tärkeä osa kaatumistapaturmien ehkäisyä. Ehkäisevällä päihdetyöllä voidaan 
ehkäistä myös tapaturmia, koska päihteet ovat osasyy useissa tapaturmissa.

KOTITAPATURMAT TULEVAT KALLIIKSI
Samalla kun tapaturmia ehkäisemällä vähennetään inhimillistä kärsimystä ja panostetaan kuntalaisten 
hyvinvointiin pitkällä tähtäimellä, tapaturmien ehkäisyllä voidaan saada huomattavia taloudellisia säästöjä.  

Tapaturmien lääketieteellisen hoidon lisäksi kustannuksia syntyy poliisin ja pelastuslaitosten työstä 
sekä maksetuista korvauksista. 

Epäsuoria taloudellisia menetyksiä aiheutuu sairauspoissaoloista ja siitä, ettei tapaturmassa kuolleen 
tai vakavasti vammautuneen kuntalaisen työpanosta ole enää käytettävissä.

TAPATURMIEN EhKÄISY hYVINVOINTIKERTOMUSTYÖhÖN
Kunta vastaa alueellaan asukkaittensa hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä.

Kunnissa tehdään sekä hyvinvointikertomus että turvallisuussuunnitelma, jossa myös tapaturmat tulee 
huomioida.  Hyvinvointikertomuksen ja tapaturmien ehkäisyn sekä muiden strategisten suunnitelmien 
välillä tulee olla vahva yhteys.  

Tapaturmien ehkäisyn suunnittelussa ja seurannassa sekä hyvinvointikertomustyössä yhteiset kump-
panit keräävät tietoa, tunnistavat haasteita, asettavat tavoitteita ja toteuttavat yhteistä hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen työtä. 

Hyvinvointikertomustyön yhteisiä kumppaneita ovat esimerkiksi kunnan tekninen-, ympäristö-, sivistys-, 
nuoriso- ja pelastustoimi, poliisi, itsehallintoalue, järjestöt ja muut kunnalliset ja alueelliset toimijat. 

Kunnan terveyden edistämisen yhdyshenkilö voi tukea eri strategisten suunnitelmien lähentämistä.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat mukaan  
hYVINVOINTIKERTOMUKSIIN

Kuka?

Miksi?

Miten?

TIEdÄ ja TOIMI
Hyvinvointikertomus • www.thl.fi/hyvinvointikertomus



hYVINVOINTIKERTOMUKSIIN TAPATURMATIEdOT MUKAAN
Onko kunnassasi tai alueella muista alueista poikkeava tapaturmaprofiili? Nouseeko selkeitä huo-
lenaiheita eri toimijoiden välisissä keskusteluissa? Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetissä on 
useita tapaturmaindikaattoreita, kuten 

tapaturmaindeksi

tapaturmakuolleisuus 

koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot ja kuolleisuus

kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot

kuolleisuus tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin.

Tapaturmien ehkäisytyö kunnissa ja alueilla on yhteistä toimintaa, jolla 

rohkaistaan ja vahvistetaan ihmisten omaa toimintaa itsensä ja muiden suojelemiseksi 
tapaturmilta

luodaan kokonaisturvallisuutta koko väestöön esimerkiksi erilaisin ympäristössä tehtävin 
muutoksin tai määräyksin ja tuoteturvallisuuden keinoin.

Tapaturmien ehkäisytyö liittyy

ihmisten käyttäytymiseen

tuotteisiin ja välineisiin, joita ihmiset käyttävät 

ympäristöihin ja tiloihin, joissa ihmiset toimivat 

suosituksiin ja lainsäädäntöön, joilla vaikutetaan ympäristöön ja toimintaan.

Näistä teemoista kirjataan tavoitteita hyvinvointikertomustyössä ja niitä voivat samaan suuntaan 
katsovat eri toimijat yhdessä toteuttaa.

ALUEELLISTA TIETOA TAPATURMAKATSAUKSISTA 
THL:n alueelliset tapaturmakatsaukset tarjoavat kuntakohtaista tietoa alueen tapaturmatilan-
teesta ja vertailutietoa koko maan tilanteeseen. Vertaa oman alueesi tapaturmatilannetta muihin 
alueisiin ja koko maan tilanteeseen. 

Tapaturmakatsauksia kannattaa hyödyntää hyvinvointikertomuksissa turvallisuustyön paino-
pisteiden määrittelemisessä, alueellisten toimijoiden motivoinnissa ja tapaturmien ehkäisyn 
vaikutusten arvioinnissa.

”Tutustu oman seutusi 
tapaturmatilanteeseen THL:n 
alueellisissa tapaturmakatsauksissa: 
www.thl.fi/tapaturmakatsaukset”

TAPATURMAT-VERKKOSIVUSTO
www.thl.fi/tapaturmat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
www.thl.fi • twitter.com/THLorg • facebook.com/thl.fi

LISÄTIETOJA
Tilastotietoa alueittain: www.thl.fi/tapaturmakatsaukset
Tapaturmaindikaattoreita: Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet 
Lisää tilastoja: www.thl.fi/tapaturmatilastot

Kotona ja vapaa-ajalla tapahtuneista 
tapaturmista seuraa myös paljon 
sairauspoissaoloja töistä.
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Kuvio. Tapaturmakuolemat vuosina 2000–2013 ja tavoite vuoteen 2025.

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?q=tapaturmat
https://www.facebook.com/thl.fi



