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Alle 25-vuotiaiden tapaturmakuolleisuus 

ikäryhmittäin ja sukupuolittain (Lähde: THL)



Lasten ja nuorten kuolemaan johtaneista tapaturmista 

(Lähde: THL)

• Lasten ja nuorten tapaturmainen kuolleisuus on vähentynyt 

merkittävästi 1970-luvulta.

• Liikennetapaturmat ovat sekä lapsilla että nuorilla yleisin 

tapaturmaisin kuolemansyy.

• Nuorilla myrkytykset ovat toiseksi yleisin tapaturmaisen 

kuoleman syy, lapsilla ei viime vuosina myrkytyskuolemia.

• Tapaturmat ovat kuitenkin edelleen lasten ja nuorten yleisimpiä 

yksittäisiä kuolemansyitä. 

• Vuosittain tapaturmaisesti kuolee keskimäärin noin 111 alle 25-

vuotiasta (2012–2014). 

• Suurimmillaan tapaturmaisten kuolemien osuus sekä tytöillä 

että pojilla on 15–24 vuoden iässä, jolloin poikien kuolemista 35 

prosenttia ja tyttöjen kuolemista 26 prosenttia johtuu 

tapaturmista. 
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Lasten ja nuorten vammaan johtaneista tapaturmista

(Lähde: THL)

• Nuorten ja lapsitapaturmapotilaiden määrissä ei näy viimeisen 

10 vuoden aikana juurikaan muutosta.

• Tapaturmien vuoksi hoidetaan sairaalan vuodeosastolla 

vuosittain keskimäärin yhteensä 13 800 alle 25-vuotiaista 

potilasta (vuosina 2012–2014).

• Sairaalahoitoa vaatineiden tapaturmien vammat ovat yleisimmin 

seurausta kaatumisesta tai putoamisesta. 

• Toiseksi yleisin hoitoa vaativan vamman aiheuttaja yli 7-

vuotiailla on liikennetapaturma. 

• Liikennetapaturmissa aiheutuneet vammat ovat yleisimmillään 

15-vuotiaana, jolloin sairaalahoitoon päädytään etenkin mopo-

onnettomuuksien vuoksi. 

• Alle 7-vuotiailla elottoman ympäristön mekaanisista voimista 

(esimerkiksi törmäämisistä) aiheutuneet vammat toiseksi 

yleisempiä.
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Lasten tapaturmat sattuvat kotona, nuorilla kodin 

ulkopuolella (Lähde: THL)

• Alle kouluikäisten sairaalan 

vuodeosastolla hoidetuista 

tapaturmien aiheuttamista 

vammoista noin puolet (53 %) 

sattui kotiympäristössä, alle 3-

vuotiailla yli 70 prosenttia. 

• Nuorten tapaturmista vain viisi 

prosenttia sattuu kotona. 

• Liikunta- ja urheilutilanteissa 

sattuvat sairaalahoidetut 

vammat  sekä 

liikennetapaturmat ovat 

yleisimmillään 15 vuoden 

iässä, jonka jälkeen niiden 

määrä hieman vähenee. 
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Turvatuotteiden käyttö 

(Lähde: THL)

• Pienillä lapsilla turvalaitteita käytetään aktiivisesti, jo 

alakouluiässä käyttöaktiivisuus heikkenee.

• Kouluikäiset eivät käytä pyöräilykypärää, heijastinta ja 

turvavyötä riittävän yleisesti. Esimerkiksi peruskoulun 8. luokan 

oppilaista vain joka kymmenes ilmoittaa käyttävänsä 

pyöräilykypärää aina pyöräillessään ja neljäsosa jättää 

turvavyön kiinnittämättä aina autolla matkustaessaan.

• Turvalaitteiden käyttö ei ole 15–24-vuotiailla niin yleistä kuin 

toivoisi. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja 

terveys -tutkimuksen tulosten perusteella etenkin heijastimia ja 

pyöräilykypärää käytetään liian vähän. 

• Pyöräilykypärän ja heijastimen käyttö on 15–24-vuotiailla 

harvinaisempaa kuin muilla työikäisillä.
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Lasten tapaturmien ehkäisy

• Lapsen turvallisuusasenteiden oppiminen alkaa varhain, usein 

aikuista matkimalla.

• Aikuisen tulee valvoa lasta ja opettaa lapselle uusia taitoja 

turvallisesti lapsen kehitystason mukaan.

• Lapsen kannustaminen liikkumaan motoristen taitojen 

vahvistamiseksi.

• Aikuisen läsnäolo & lapsen kuunteleminen on tärkeää. 

• Vanhempien alkoholin käyttö lisää lapsen vaaraa joutua 

tapaturmiin.

• Vanhempien kannattaa opetella hätäensiaputaidot, sillä aikaa 

toimia saattaa olla vain muutama hetki, jolloin on tärkeää tietää, 

mitä tehdä.
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Vauvan turvallisuus
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• Aikuisten asenne turvallisuuteen muuttuu usein jo äidin 

raskausaikana.

• Vauvaa käsiteltävä varoen ja turvallisuus huomioitava kaikessa 

toiminnassa: nukuttaessa, syöttäessä, hoidettaessa. 

• Vaunujen suojaaminen hyönteisiltä ja eläimiltä sekä niiden 

asettaminen turvalliseen paikkaan.

• Vauvan nukuttaminen selällään on turvallisinta.

• Vauvaa ei saa jättää yksin hoitopöydälle, sohvalle tms. missä on 

putoamisvaara.

• Vauvaa ei saa jättää tv:n ääreen. Suodattamaton ärsyketulva 

voi vaurioittaa hermoston kehitystä.

• Turvatuotteiden oikea käyttö tärkeää. 

• Vanhempien terveyden & hyvinvoinnin huomioiminen.

• Lähipiirin tuki.



Lapsiturvallinen koti

• Kodin ja lähiympäristön lapsiturvallisuuden huomioiminen 

lapsen kaikissa ikävaiheissa.

• Laskeudu alas lapsen korkeudelle ja katso, mitä kiinnostavaa 

kodissa osuu lapsen ulottuville.

• Kodissa on useita lapsille vaarallisia esineitä ja myrkyllisiä 

aineita: työkalut, sakset, ompeluvälineet, veitset, paristot, narut 

ja muovikassit sekä pesuaineet, alkoholi, tupakkatuotteet ja 

tulentekovälineet.

• Säilytä myös lääkkeet lasten ulottumattomissa.

• Lasten tulitikkuleikeistä syttyy vuosittain useita tulipaloja.

• Palavaa kynttilää ja lasta ei saa jättää ilman valvontaa.

• Turvaportit portaikossa, ovet pidettävä suljettuina aina kun 

mahdollista.

• Lelut pois lattioilta leikin jälkeen:  esteettömät ja 

liukastumattomat lattiat. 9



Turvallinen lastenhuone

• Matalat, tukevat kalusteet on hyvä vaihtoehto lastenhuoneessa.

• Kiinnitä lastenhuoneen kirjahyllyt seinään. Lapselle on hyvä 

kertoa hyllyille kiipeämisen vaaroista. 

• Ikkunoissa tulee olla ikkunasalpa, joka estää ikkunaa 

aukeamasta liikaa. 

10



Turvallinen lastenhuone

• Palovaroitin lastenhuoneessa, kuten muissakin 

makuuhuoneissa.

• Lapsiperheen kodin pistorasioissa tulisi olla suojat.

• Lastenhuoneissa tulee välttää jatkojohtoja. 

• Lastenhuoneen valaisimien pitää olla tukevia sekä sähkö- ja 

paloturvallisia. 

• Vältä hankkimasta lastenhuoneeseen leluja muistuttavia 

valaisimia.

• Pinnasängyn pohja laskettava alemmas heti, kun lapsi alkaa 

harjoitella seisomista.

• Lastensängyssä tukevat laidat.

• Ovessa voi käyttää ovikiilaa tai ovisalpaa, jotka vähentävät 

sormien väliin jäämisen vaaraa. 

11



Lelut
• Lelut voivat aiheuttaa 

monenlaisia vaaroja, esim. 

tukehtumisvaaran, haavan 

aiheutumisen tai altistumisen 

myrkyllisille aineille tai liian 

koville äänille.

• Lelujen ikärajasuosituksia on 

noudatettava.

• Lelulaki ja standardit eivät 

koskaan korvaa aikuisen 

valvontaa. 

• Leluja ostaessa kannattaa 

huolehtia, että leluissa on 

varoitusmerkinnät ja 

käyttöohjeet. 

• Leluja tulee käyttää vain ehjinä ja 

puhtaina.
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Lapsiturvallinen keittiö

• Keittiöveitset ja muut terävät keittiöesineet on 

säilytettävä lasten ulottumattomissa. Erikseen 

asennettavia lapsilukkoja saa 

lastentarvikeliikkeistä ja tavarataloista. 

• Turvaliesi tai liesisuoja, uunissa lapsilukko.

• Kuumia nesteitä nautittaessa on hyvä istua 

alas, eikä lasta tulisi pitää sylissä samalla, kun 

juo kahvia tai teetä. 

• Syöttötuolin tulee olla tukeva, eikä lapsen pidä 

päästä seisomaan siinä.

• Syöttötuolissa istuvaa lasta on valvottava.

• Pienelle lapselle tarjottavan ruoan ja juoman 

lämpötila tulee tarkistaa käyttämällä eri lusikkaa 

maistamiseen.
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Pienten lasten palovammat lisääntyneet
(Lähde: Laitakari, Elina (2015) Infant burns in Finland 1990-2010 - special emphasis on clinical 

characteristics and outcomes)

• Vuosina 1990–2011 Suomen sairaaloissa hoidettiin noin 1 800 

alle vuoden ikäistä lasta palovammojen vuoksi. 

• Laitakari havaitsi tutkimuksessaan, että tutkittavana ajanjaksona 

pienten lasten palovammojen määrä lähes kolminkertaistui.

• Kaksi kolmasosaa pienten lasten palovammoista on väitöskirjan 

mukaan kuuman nesteen aiheuttamia ”kahvipöytävammoja”. 

• Riskiä palovammaan lisäsi tutkimukseen mukaan ainakin kolme 

tekijää: lapsen miessukupuoli, esikoisuus, äidin nuori ikä ja 

alhainen sosioekonominen asema.

• ”Tutkimuksen tärkein viesti on, että kun käsittelee kuumia 

nesteitä, lasta ei pitäisi pitää sylissä. Jos on kuitenkin pakko, 

vanhemman tulee noudattaa äärimmäistä varovaisuutta”, 

Laitakari sanoo. (Helsingin Sanomat, 30.10.2015.)
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Lapsen tukehtumisen ennaltaehkäisy

• Pidä pienet esineet poissa lasten ulottuvilta. Opeta isommat 

lapset pitämään pieniä osia sisältävät lelunsa poissa 

pikkulasten ulottuvilta.

• Pienikokoiset, kovat ruoka-aineet kuten pähkinät, popcornit ja 

makeiset voivat olla vaarallisia alle 4-vuotiaille.

• Opeta lapset istumaan paikallaan syömisen aikana.

• Älä jätä lapsen sänkyyn pehmeitä esineitä tai leluja, etenkään 

leluja, joissa on naruja tai pieniä osia

• Pidä muovipussit ja -kelmut lasten ulottumattomissa.

• Poista lasten vaatteiden huppu- ja niskanyörit.

• Varmista, että lapset ottavat pyöräilykypärät ja kaulakorut pois 

ennen kiipeilyleikkejä.

• Valvo lapsia, kun he syövät tai leikkivät.
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Jos lapsi on vaarassa tukehtua, toimi näin

• Ota lapsi tukevasti syliisi poikittain, jos lapsi ei jaksa seistä. 

Huomioi, että lapsen pää on muuta vartaloa alempana.

• Lyö autettavaa lapaluiden väliin 5 kertaa. Suhteuta voima 

lapsen kokoon.

• Mikäli lyönnit eivät auta, soita heti hätänumeroon 112.

• Jos lapsi pystyy seisomaan, käytä Heimlichin otetta.

• Tarvittaessa voit toistaa vuorotellen 5 lyöntiä lapaluiden väliin ja 

5 nykäisyä.

• Mikäli lapsi menee elottomaksi, aloita elvytys.

• Katso videot lasten tukehtumisen ehkäisystä ja elvytyksestä

http://www.kaksplus.fi/lapsen-elvytys
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Jos vauva on vaarassa tukehtua, toimi näin

• Ota vauva tukevasti syliisi vatsalleen siten, että pää on muuta 

vartaloa alempana. Tue vauvan päätä.

• Lyö varovasti vauvan lapaluiden väliin 5 kertaa. Suhteuta voima 

vauvan kokoon.

• Mikäli lyönnit eivät auta, soita heti hätänumeroon 112.

• Käännä vauva selälleen sylissä ja paina rintalastaa sormilla 5 

kertaa.

• Tarvittaessa voit toistaa vuorotellen 5 lyöntiä lapaluiden väliin ja 

5 rintalastan painelua.

• Mikäli vauva menee elottomaksi, aloita elvytys.

• Katso videot lasten tukehtumisen ehkäisystä ja elvytyksestä

http://www.kaksplus.fi/lapsen-elvytys
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Lapsiturvallinen piha

• Pihan leikkivälineiden rakenteiden on oltava ehjiä ja tukevia, 

eikä lahoja, ruosteisia, rikkinäisiä, kuluneita tai puuttuvia osia tai 

löystyneitä liitoksia saa olla. Rakenteista esiin työntyvät naulat, 

ruuvit ja teräväkärkiset metalliosat sekä mahdolliset puutikut 

voivat aiheuttaa tapaturmia.

• Lasten leikkipaikassa on syytä ottaa huomioon esimerkiksi 

keinuista putoamisen mahdollisuus. Putoamisvaara-alueella ei 

saa olla reunuksia, puunjuuria, kiviä tms. Paras alusta on iskua 

vaimentava materiaali. 

• Leikkivälineissä ei myöskään tule olla kohtia tai osia, joihin lapsi 

voi juuttua kiinni päästä, kehosta tai vaatteista. Välineitä, joissa 

putoamiskorkeus on suuri, kannattaa välttää etenkin alle 3-

vuotiailla. Umpikaiteet kiipeilyvälineissä, esimerkiksi 

liukumäen portaissa, lisäävät turvallisuutta. 
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Lapsiturvallinen piha

• Lasten leikkipaikka tulee tarkastaa säännöllisesti ja kiinnittää 

erityisesti huomiota välineiden kulumisesta tai viallisuudesta 

johtuviin riskitekijöihin.  

• Erityisen huolellisesti tarkastus on tehtävä keväällä, jos 

leikkipaikka on ollut käyttämättömänä talven ajan. 

• Leikkipaikan lähellä ei saa edes väliaikaisesti säilyttää 

varastoon kuuluvia aineita tai välineitä tai esimerkiksi lasipulloja 

tai muovikääreitä. 

• Turvallinenkaan leikkipaikka ei vähennä tarvetta aikuisen 

valvonnalle. 

• Jos pihalla on trampoliini, sen ympärillä tulee olla turvaverkko. 

Trampoliinilla saa hyppiä vain yksi kerrallaan. 

• Pihalla olevat kylpytynnyrit on peitettävä käytön jälkeen ja 

vesiastiat tyhjennettävä. 
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Lasten hukkumistapaturmat

• Hukkumiset ja läheltä piti -tilanteet 

tapahtuvat usein tutuissa paikoissa, 

kuten kylpyammeessa, koti- tai 

mökkirannassa, puutarhan 

lammikossa tai uima-altaassa. 

• Hukkumiseen riittää muutaman 

senttimetrin syvyinen vesi ja se voi 

sattua hetkessä.

• Hukkumistapaturma on äänetön.

• Useimmiten lapsen kerrotaan 

olleen kadoksissa vain hetken.
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Ohjeita lasten hukkumistapaturmien välttämiseksi

• Älä jätä pientä lasta yksin veden äärelle hetkeksikään. 

• Jos joudut poistumaan lyhyeksi aikaa, ota lapsi mukaan tai 

pyydä toista aikuista valvomaan lasta.

• Älä jätä kylvyssä olevaa pientä lasta vanhempien sisarusten 

vastuulle.

• Peitä kylpytynnyri käytön jälkeen.

• Tyhjennä kylpyamme kylvyn jälkeen.

• Tyhjennä kaikki vesiastiat ja käännä ne nurinpäin käytön 

jälkeen.

• Veden äärellä lapsia valvovan aikuisen ei tule nauttia alkoholia 

tai olla päihtynyt.
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Ohjeita lasten hukkumistapaturman ehkäisemiseksi

• Käytä lasten turvana pelastusliivejä: Valitse lapsen kokoa ja 

ikää vastaava pelastusliivi. Älä luota siihen, että uimarenkaat tai 

kellukkeet suojaavat lastasi.

• Veneillessä pelastusliivit lapsilla ja aikuisilla.

• Auta lastasi hankkimaan uimataito. Suomen Uimaopetus- ja 

hengenpelastusliiton verkkosivuilla (www.suh.fi) on lista 

turvallisista vauva- ja perheuintipaikoista.

• Neuvo lapsia, että vieraan rannan syvyys on tarkistettava ennen 

hyppäämistä.

• Neuvo lapsia, ettei uimaan saa mennä ilman aikuisen 

valvontaa.

• Pidä puhelin lähellä, jotta pystyt toimimaan nopeasti 

hätätilanteessa ja soittamaan hätänumeroon 112.
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Lasten turvallisuus liikenteessä

• Autossa lapsi tarvitsee turvaistuinta ainakin siihen saakka, 

kunnes on yli 135 cm pitkä. 

• Turvaistuimen tulee olla lapsen kokoon oikein mitoitettu. 

• Lapsen tulisi matkustaa selkä menosuuntaanpäin aina 3-

vuotiaaksi saakka. Lasten on turvallisinta matkustaa 

takapenkillä. 

• Pyöräillessä ja harrastuksissa on käytettävä asianmukaisia 

turvavarusteita. Myös aikuisen on hyvä käyttää pyöräilykypärää 

lapsen kanssa pyöräillessä.

• Heijastimien, heijastinliivien ja tarvittaessa valon käyttäminen.

• Lisätietoa www.liikenneturva.fi
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Nuorten tapaturmien ehkäisy 

• Nuorten liikennetapaturmien taustalla on usein liian kova vauhti, 

kiinnittämättömät turvavyöt tai kuljettaja, joka on päihteiden 

vaikutuksen alaisena.

• Nuorten liikuntatapaturmat ovat tavallisia lajeissa, joissa vauhti, 

kaatumiset ja kontaktit ovat tyypillisiä. Liikunnan harrastamisen 

hyödyt ovat kuitenkin hyvin merkittäviä.

• Liikuntavammojen ehkäisyssä on huomioitava liikunnan 

monipuolisuus, riittävä lepo ja ravinto. Tarpeellisten 

suojavarusteiden käyttö on tärkeää.

• Keskeisiä tapaturma-alttiuteen vaikuttavia tekijöitä nuorilla ovat 

henkinen ja fyysinen hyvinvointi ja riskikäyttäytyminen, johon 

muun muassa sosiaaliset suhteet vaikuttavat.

• Päihteiden käyttö lisää nuorille sattuvien tapaturmien riskiä. 

Myös mielenterveysongelmat ovat yhteydessä esimerkiksi 

nuorten myrkytyksiin.
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Nuorten tapaturmien ehkäisy

• Nuoret tarvitsevat tietoa riskien ottamisen vaikutuksista ja 

tapaturmien seurauksista.

• Koulun tehtäviin kuuluu turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen 

järjestäminen. 

• Nuorille on hyvä kertoa kypärän, turvavyön ja muiden 

turvatuotteiden oikeanlaisen käytön vaikutuksista tapaturmien 

ehkäisyyn. 

• Myös ensiaputaitojen opettaminen nuorille on tärkeää. 

• Opettajien, vanhempien ja harrastustoiminnan ohjaajien tai 

valmentajien on tärkeää tehdä yhteistyötä nuorten 

turvallisuuden hyväksi.

• Nuorten asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttamiseen pyritään 

myös nuorille suunnatuilla liikenne-, 

palo- ja vesiturvallisuuteen liittyvillä valistuskampanjoilla. 
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Koululaisille ja nuorille suunnattuja 

turvallisuuskampanjoita ja hankkeita

• NouHätä! Pelastustaitokampanja yläkoululaisille

• Särmänä liikenteessä -koulutus varusmiehille

• Äkkilähtö2016 - valmiusharjoitus yläkoululaisille ja heidän 

perheilleen

• Terve koululainen - liikuntatapaturmien ehkäisyhanke

• Vesisankarit - hanke innostaa koululaiset toimimaan vesillä 

turvallisesti eri vuoden aikoina

• Liikenneturvan kampanjoita nuorille: Heijastinpäivä, Rohkee, 

Musta vyö

• Suomen Punaisen Ristin ensiapupelit ja testit nuorille
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