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Abstract 

 

This Master´s Thesis was made as a part of realistic effectiveness evaluation of HSEQ training parks in Northern 

Finland and Espoo. The project was funded by The Finnish Work Environment Fund. The objective of this study was 

to get information about home and leisure time safety, whether companies gather statistics about home and leisure 

accidents, how the home and leisure accidents could be prevented and would it be a good idea to set up and home and 

leisure safety point in the HSEQ training park.    

This study includes literature review, projects general interviews, Masters Thesis´s own interviews to companies (n = 

5) and an inquiry (n = 44). Projects general interviews were made by employees from Finnish Institute of 

Occupational Health, Ramboll Finland Oy, North Finland HSEQ Training Park and University of Oulu. The inquiry 

and company interviews were made by the author of this thesis. The literature review presents home and leisure 

accidents, amount of home and leisure accidents, circumstances influencing their occurring, the mechanisms of the 

accidents, costs of these accidents, other researches on the topic and actions that have been taken to reduce home and 

leisure accidents in Finland and elsewhere. Interviews were carried out to scope the frequency of home and leisure 

accident data collecting, attitudes, behavioral differences of work and home and leisure time, actions taken to reduce 

the amount of home and leisure accidents. Also information about what kind of home and leisure time information 

point that could be established in the HSEQ training park was collected.    

In Finland home and leisure time accidents are responsible for 60 – 70 % of all accidents, depending on the study, 

and are a major cost to companies, society and individuals. All accidents that were reported in the inquiry were home 

and leisure time accidents. It became clear from the interviews and inquiry that the respondent’s opinion was that 

individuals can prevent home and leisure accidents most effectively and that the workers behave differently in work 

and in home and leisure time i. e.  safety equipment´s are less used and work methods can be more risky. Companies 

have taken measures to improve home and leisure time safety. They lend safety equipment and give accessories that 

make every day activities safer, like creepers and studded tires for bicycles.  

Traffic, especially work commutes, was seen more risky than work or home and leisure time. Information, courses 

and training was seen to affect behavior in a positive manner and so were seen as the best way to affect home and 

leisure time safety. Also the possibility to lend safety equipment was seen important.   

The possibility of a home and leisure safety point was seen as a desirable addition to HSEQ training park both in the 

inquiry and in the interviews. The contents of this point were hoped to include presentation of the most common 

home and leisure accidents, their prevention and statistics about the accidents and their costs. Presentations at the 

point were hoped to include examples preferably from real life situations. Also demonstration of using safety 

equipment in home and leisure time as well as in electrical work and exercise were desired.  
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MÄÄRITELMIÄ 

Tapaturma on vammoja ihmiselle tuottava äkillinen ja odottamaton tapahtuma. 

(Työterveyslaitos 2013) 

Koti- ja vapaa-ajantapaturma ”Kotitapaturmiksi on määritelty omassa asunnossa, 

muussa asunnossa, loma-asunnossa, asunnon pihapiirissä tai kesämökillä 

sattuneet tapaturmat.” (Haikonen et al. 2010) 

Liikuntatapaturma on ohjattua tai muuta vapaamuotoista liikuntaa harrastaessa 

sattunut tapaturma (Haikonen et al. 2010) 

Työtapaturma on työaikana, työpaikalla tai työmatkalla sattunut vammoja tuottava 

äkillinen ja odottamaton tapahtuma. (Työterveyslaitos 2013) 

Riski on tapaturman todennäköisyyden ja sen seuraamuksen yhdistelmä. (Riikonen 

et al. 2003) 

Turvallisuuskulttuuri on yrityksen tapa toimia turvallisuusasioissa (Oinonen & 

Aaltonen 2007) 

Tapaturman välittömät kustannukset ovat tapaturman aiheuttamien ensiavun, 

sairaanhoidon, tapaturmatutkinnan ja omaisuusvahinkojen kustannukset. 

(Oinonen & Aaltonen 2007) 

Tapaturman välilliset kustannukset ovat tapaturman aiheuttamien toimien ja 

välillisten vahinkojen, kuten tuotannon uudelleen organisoinnin ja 

laatutappioiden kustannuksia. (Oinonen & Aaltonen 2007) 

Haittapäivä on päivä jolloin normaalista toimista selviäminen on vaikeaa tai 

mahdotonta (Anttila & Hyytinen 2011) 

Sairauspoissaolo ”Sairauspoissaolon perusteena on lääkärin toteama sairaus, joka 

heikentää toimintakykyä niin, että työssä jatkaminen ei onnistu”. 

(Työterveyslaitos 2016) 
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1 TAUSTA JA TAVOITTEET 

1.1 Työn tausta 

Työ tehtiin osana turvapuistojen ARVI-projektia (Työsuojelurahasto 2014) ja sen 

yhteydessä. Tarkoituksena oli kartoittaa yritysten henkilökunnan koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmien määrää sekä asenteita niitä kohtaan. Lisäksi tarkoituksena oli löytää keinoja 

torjua koti- ja vapaa-ajan tapaturmia, saada tietoa työntekijöiden koti- ja vapaa-ajan 

turvallisuudesta sekä pohtia mahdollisuutta integroida vapaa-ajan tapaturmien torjunta 

osaksi Pohjois-Suomen turvapuiston (Turvapuisto Pohjois-Suomi 2016) 

rastikokonaisuutta ja sen mahdollista sisältöä, sekä selvittää koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmien tilastointikäytäntöjä. 

Saman aihealueen tutkimuksia on tehty Oulun yliopistolla aikaisemminkin. Muun 

muassa Koutonen (1996) on tehnyt diplomityön Terästehtaan henkilöstön työpaikan 

ulkopuolisista tapaturmista ja Qvist (2003) Terästehtaan henkilöstön kodin ja vapaa-

ajan turvallisuudesta sekä tapaturmista. Lisäksi Oulun yliopiston tuotantotalouden 

henkilöstöä on ollut tekemässä kirjaa Integrated Occupational Safety and Health 

Management (Väyrynen et al. 2014), jossa kappale yhdeksän käsittelee vapaa-ajan 

tapaturmia teollisuusyrityksissä (Yrjämä-Huikuri & Väyrynen 2014) ja kappale 

kymmenen käsittelee Pohjois-Suomen turvapuistoa (Reiman et al. 2014). Vuosina 

2005–2006 tuotantotalouden osasto oli myös mukana koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

liittyvässä KOTVA -hankkeessa (Yrjämä & Ollanketo 2007). Hankkeen tarkoitus oli 

vähentää koti- ja vapaa-ajan tapaturmia.   Lisäksi Qvist et al. (2003) on kirjoittanut 

artikkelin Työ ja Ihminen -julkaisuun otsikolla ”Terästehtaan henkilöstön työ- sekä koti- 

ja vapaa-ajan tapaturmat”. 

Työtapaturmien torjunta on ollut osa niin suomalaista kuin globaaliakin 

turvallisuusjohtamista ja turvallisuuskulttuuria jo pitkään, jo ennen näitä termejä. 

Tuloksetkin osoittavat työn onnistuneen hyvin; vuonna 1976 työpaikalla tapahtuneita 

tapaturmia oli 125 409 ja vuonna 2013 luku oli enää 40 473 (SVT (Suomen virallinen 

tilasto) 2013b). Vuoden 1976 tilastoissa on vähintään kolmen päivän 

työkyvyttömyyteen johtaneita tapaturmia, kun vuoden 2013 tilastoissa on vähintään 



 

 

9 

neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat. Tämä osaltaan vaikuttaa 

työtapaturmien määrän putoamiseen. Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan Suomessa 

vuonna 2015 korvattiin noin 123 000 työtapaturmaa (TVK (Tapaturmavakuutuskeskus) 

2015), mikä viittaa erilaisiin tilastointikäytäntöihin TVK:n ja SVT:n välillä. 

Työtapaturmien torjunnan lisäksi tärkeää työelämässä on työhyvinvointi, joka myös 

liittyy työtapaturmien torjuntaan. Yksi työhyvinvoinnin määritelmä on Anttosen ja 

Räsäsen toimittamasta (2009) julkaisusta Työhyvinvointi- uudistuksia ja hyviä 

käytäntöjä: ”Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota 

ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. 

Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän 

mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa”.  

Suomalaisen uhritutkimuksen mukaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmia tapahtuu selkeästi 

enemmän kuin työtapaturmia. Liikuntatapaturmat mukaan lukien koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmat vastasivat 72 % kaikista tapaturmista (775 000) Suomessa vuonna 2009. 

Työtapaturmia samana ajanjaksona tapahtui prosentuaalisesti 21 % kaikista noin 

1 200 000 tapaturmasta. On siis viisasta kaikkien osapuolien kannalta parantaa 

työturvallisuuden lisäksi myös kodin- ja vapaa-ajan turvallisuutta. Luvut perustuvat 

haastattelututkimukseen, jossa vastaajien iät olivat 15 – 75 vuotta. Tämä voi kasvattaa 

suhteessa koti- ja vapaa-ajan osuutta jonkin verran. (Haikonen et al. 2010)   

 

1.2 Työn tavoitteet ja menetelmät 

Työn tarkoituksena on saada selville niin työntekijöiden kuin työnantajien asenteita 

koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen sekä saada tietoa siitä, tehdäänkö yrityksissä 

tilastointia. Lisäksi tutkitaan, minkälaista informaatiota yritykset haluaisivat koti- ja 

vapaa-ajan tapaturmista ja miten koti- ja vapaa-ajan tapaturmia voitaisiin torjua tavoilla, 

jotka olisivat hyödyllisiä ja vaikuttavia niin yrityksen kuin työntekijänkin kannalta. 

Tavoitteena on myös selvittää, millä tavalla koti- ja vapaa-ajan tapaturmia torjutaan ja 

miten niitä haluttaisiin torjuttavan, millaisia kustannuksia koti- ja vapaa-ajan tapaturmat 

aiheuttavat. Työssä perehdytään myös siihen, tarvitaanko yritysten ja työntekijöiden 
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mielestä turvapuistoon koti- ja vapaa-ajan rastia ja minkälainen rasti olisi hyödyllisin. 

Työ tehdään kirjallisuuskatsauksena, puolistrukturoituina haastattelututkimuksina sekä 

kyselynä. 

Tutkimuksen toinen kappale koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa tutkitaan koti- ja 

vapaa-ajan tapaturmien tapahtumismekanismeja, määriä, merkitystä ja kustannuksia. 

Kolmannessa kappaleessa esitetään empiirisen osan menetelmät ja aineistoja. Kappale 

neljä sisältää tutkimuksen tulokset. Viidennessä kappaleessa pohditaan tuloksia ja 

koetetaan löytää ratkaisuja koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vähentämisiksi ja siihen, 

minkälainen turvapuiston koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden rastin pitäisi olla. 

Lähdeluettelo on kappaleessa kuusi ja liitteet on esitetty kappaleessa seitsemän. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä osa tapaturmakokonaisuutta ja 

aiheuttavat merkittäviä haittoja niin yksilön, yrityksen kuin yhteiskunnankin 

näkökulmasta. Ranskalaisen tutkimuksen mukaan työssä tapahtuneiden tapaturmien 

osuus kaikista tapaturmista oli noin 28 % ja työn ulkopuolella tapahtuvat tapaturmat 

aiheuttivat kolme kertaa niin paljon sairauspoissaoloja kuin työssä tapahtuvat. Suurin 

työssäkäyvien ihmisten sairauspoissaolojen aiheuttaja olivat tutkimuksen mukaan koti- 

ja vapaa-ajan tapaturmat.   (Verrier & Chevalier 2007) 

Työturvallisuus on ollut jo pitkään kehityksen kohteena ja työturvallisuus onkin 

parantunut menneinä vuosikymmeninä. Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien kehitys 

on ollut myös hyvää 70-luvulta 2010-luvulle, kuten kuvasta 1 nähdään.  

 

Kuva 1. kuolemaan johtaneiden työtapaturmien kehitys Suomessa 1970-luvulta 2010 

luvulle. (SVT Työtapaturmat 2013a) 

Työtapaturmien osuus työhön vaikuttavista tapaturmista on laskenut merkittävästi 

verrattuna koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin. Haikosen et al. (2010) tutkimuksessa koti- ja 

vapaa-ajan tapaturmien osuus oli tutkimuksessa 72 %, työtapaturmien 21 % ja 
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liikennetapaturmien 7 %. Osuudet ovat esitetty tarkemmin kuvassa 2. 

Uhritutkimuksessa tutkittiin yli 15-vuotiaiden suomalaisten fyysisen vamman 

aiheuttaneita tapaturmia. Kaikki tutkimukseen osallistuneet eivät siis olleet työikäisiä, 

mikä lisää koti- ja vapaa-ajan tapaturmia suhteessa työtapaturmiin jonkin verran. 

Tutkimuksessa yli 75-vuotiaitaiden osuus oli noin 6,5 % tutkimukseen osallistuneista 

7193 ihmisestä. Tutkimus suoritettiin puhelinhaastatteluna.  

 

 

Kuva 2. Vamman aiheuttaneiden tapaturmien osuudet, tapahtumisympäristöjen mukaan 

luokiteltuina. (Haikonen et al. 2010) 

Tapaturmien on todettu olevan suurin yksittäinen syy nuorten työikäisten (15 – 44-

vuotiaiden) kuolemiin Yhdysvalloissa (Centers of Disease Control and Prevention 

(CDC) 2014a). Lopezin ja Murrayn (1997) tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa 

tapaturmien merkitys kuoleman ja vamman tuottajana saattaa jopa kasvaa verrattuna 

vuoteen 1990. Kehittyneissä maissa tapaturmat ovatkin nuorten ihmisten suurin 

yksittäinen kuoleman syy. Lisäksi se on suuri sairastuvuuden aiheuttaja, joka näkyy 

tilastollisesti sairaalahoitoon joutumisista, päivystyksessä läsnäolijoista, 

29% 

32% 

21% 

7% 
11% 

Tapaturmien osuudet 
tapaturmaympäristöjen mukaan 

luokiteltuna 

Koti
Liikunta
Työ
Liikenne
Muut



 

 

13 

terveyskeskusten asiakkaista ja pitkäaikaisista vammoista ja työkyvyttömyyksistä.  

(Stone & Pearson 2009) 

2.1 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ja niiden seuraukset 

Tässä osiossa esitellään koti- ja vapaa-ajan tapaturmia sekä niistä aiheutuvia suoria ja 

epäsuoria kustannuksia. Lisäksi koti- ja vapaa-ajan tapaturmia verrataan työtapaturmiin 

ja niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Myös ehkäisykokeiluita, torjuntakeinoja ja 

projekteja on esitelty, sekä ehkäisyn, torjunnan sekä tutkimuksen kustannuksia. 

 

Kuva. 3 Tapaturmien aiheutumismekanismit. (Devroy et al. 2002) 

Devroy et al. (2002) tutkimuksen mukaan 15 – 59- vuotiaiden koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmat johtuivat yleensä putoamisesta (kuva 3). Muita merkittäviä tapaturmien 

aiheutumismekanismeja olivat, tönäisy ja törmäys, liukastuminen ja kaatuminen sekä 

kehon läpäistyminen. Suurin osa tapaturmista tapahtui kodin sisäpuolella (60 %). 

Julkisella paikalla onnettomuuksia tapahtui 21 % ja kodin ympäristössä 19 %.  
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Kuva 4. Tapaturmien aiheutuminen koko väestölle. Tutkimuksen osallistujat yli 15- 

vuotiaita. (Haikonen et al. 2010) 

Tapaturmien syyt poikkeavat eri-ikäisillä; esim. kuvassa 4 tarkasteltavan joukon 

muodostivat yli 15- vuotiaat ja kuvassa kolme olivat mukana vain työikäiset. Kuvien 3 

ja 4 perusteella kaatumisten ja liukastumisten määrä on huomattavasti suurempi, kun 

verrataan koko aikuisväestöä työikäisiin. Myös kaatumisia ja putoamisia tapahtuu 

enemmän ikääntyneille ihmisille. Tämä johtuu muun muassa lihasvoiman 

heikkenemisestä, kävely- ja tasapaino-ongelmista, lääkkeistä ja näön huonontumisesta. 

(Centers of Disease Control and Prevention 2014c) Kaatuminen, liukastuminen ja 

putoaminen ovat molemmissa kuvissa (kuva 3 ja kuva 4) merkittäviä tapaturman 

sattumisen syitä. (Haikonen et al. 2010) 

Kuva 5 esittää, mitä tehtäessä kotitapaturmat tapahtuvat. Ruoanlaitto, liikkuminen ja 

huoltotyöt ovat toimia, joissa tapahtuu eniten tapaturmia kotiympäristössä. Näistä 

pääosa kotona liikkumisesta sekä ruoanlaittoon liittyvistä tapaturmista sattuu naisille ja 

huolto- ja korjaustöistä johtuvista tapaturmista pääosa tapahtuu miehille. Huomioitavaa 

kuitenkin on, ettei luvuissa ole mukana esimerkiksi liikuntatapaturmia. (Haikonen et al. 

2010) 
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Kuva 5. Toimet kotitapaturmien sattuessa. (Haikonen et al. 2010) 

Tapaturmista syntyy suoria ja epäsuoria kustannuksia. Suoria kustannuksia 

tarkastellessa tapaturmatyyppien kustannukset koostuvat omaisuusvahingoista, laitos-, 

sairaala- ja poliklinikkahoidosta, vakuutushallinnon kuluista, kuljetuksista, 

kuntoutuksesta, apteekkikuluista, oikeustoimen aiheuttamista kuluista sekä hätäpalvelun 

kustannuksista. Epäsuorien kustannusten aiheutuminen johtuu menetetystä 

työpanoksesta ja tuotannon menetyksestä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013) 

Lisäksi kustannuksia tulee tapaturmien torjuntaan liittyvästä tutkimustyöstä sekä 

konkreettisista toimista, joilla tapaturmia torjutaan. Nämä kustannukset ovat toisaalta 

niitä, jotka vähentävät tapaturmista syntyneitä kustannuksia, eli maksavat itseään 

takaisin.  

2.1.1 Suomen tapaturmat 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia tapahtuu suomessa paljon, vuonna 2009 noin 444 000 

kappaletta. Jos liikuntatapaturmat lasketaan mukaan, tapahtui koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmia 792 000 kappaletta. Näiden lisäksi liikennetapaturmia tapahtui 74 000 ja 

työtapaturmia 230 000. Luvut perustuvat 15 – 75 vuotiaille tehtyyn 

haastattelututkimukseen. (Haikonen et al. 2010) 
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Vuosina 2005 – 2006 toteutettiin KOTVA -hanke (Yrjämä & Ollanketo 2007), jonka 

tarkoituksena oli vaikuttaa asenteisiin ja turvallisuuskulttuuriin ja vähentää näin koti- ja 

vapaa-ajan tapaturmia. Hankkeessa mukana olleet työpaikat olivat Oulun kaupunki sekä 

UPM-Kymmenen kaksi tehdasta. Vuonna 2005 hankkeessa toteutettiin kysely toiselle 

UPM:n tehtaalle sekä osalle Oulun kaupungin henkilöstöä. Kyselyn tuloksista käy ilmi, 

että vastaajille oli tapahtunut vapaa-ajan tapaturmia huomattavasti, yli kaksi kertaa 

enemmän kuin työ- ja työmatkatapaturmia. Poissaolopäivät olivat vapaa-ajan 

tapaturmissa myös keskimäärin suuremmat kuin työtapaturmissa.  

KOTVA -hankkeen (Yrjämä & Ollanketo 2007) loppuraportissa mainitaan: ”Vapaa-ajan 

askareissa tarvittavia suojavarusteita ilmoitettiin useissa vastauksissa käytettävän aina 

kun tarve vaatii”.  Vapaa-ajalla kyselyn mukaan siis käytetään suojavarusteita. KOTVA 

-hankkeen väittämä ”Työpaikkani henkilöstölle tapahtuu enemmän tapaturmia työssä 

kuin vapaa-aikana” tulos oli, että 66 % vastaajista vastasi olevansa pääosin tai vähän eri 

mieltä. Melkein kaikki vastaajat (85 %) olivat samaa mieltä tutkimuksen väitteen: 

”paras tapa välttää tapaturmat on olla itse huolellinen tehtävissään ja toimissaan” 

kanssa.  Koulutus ja kurssit miellettiin kyselyn perusteella hyväksi tavaksi vaikuttaa 

ihmisten käyttäytymiseen turvallisuusmielessä, sillä 83 % oli vähän tai pääosin sitä 

mieltä. Vapaa-ajan ja työn ero turvallisuusmielessä tuli myös ilmi kyselyssä. 

Väittämään ”turvallisuusasiat ovat paremmin mielessä työssä kuin vapaa-ajalla” kanssa 

vähintään vähän samaa mieltä oltiin 65 %:ssa vastauksista.  

Vastaajien käsityksien selvittäminen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vähentämisestä oli 

yksi Yrjämän ja Ollankedon (2007) kyselyn tavoitteista. Eniten kannatusta 

vähentämiskeinoista sai huolellisuus, suunnitelmallisuus, varovaisuus ja harkinta. Myös 

koulutus ja tiedon jakaminen koettiin hyviksi keinoiksi vaikuttaa. 

Turvallisuusvarusteiden sekä muiden asianmukaisten välineiden käytön tapaturmien 

vähentämiskeinona valitsi 15 % vastanneista. Kokonaisuudessaan tulokset löytyvät 

taulukosta 1. (Yrjämä & Ollanketo 2007) 
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Taulukko 1. Tapaturmien vähentämiskeinoja kotona ja vapaa-ajalla. UPM Kymmene 

henkilöstön mukaan. (Yrjämä & Ollanketo 2007) 

Tapaturmien vähentämiskeino % 

Huolellisuus, suunnitelmallisuus 
27 % 

Asennekasvatus, tietoiskut, 
valistus 23 % 

Asianmukaiset suojavarusteet, 
työkalut 15 % 

Kiireettömyys, maltillisuus 15 % 

Omien asenteiden muutos 9 % 

Työnantajan panos 6 % 

Järkevät työtavat, keskittyminen 
tekemäänsä 6 % 

Muu 17 % 

 

Kyselyn lisäksi KOTVA -hankkeessa (Yrjämä & Ollanketo 2007) tehtiin myös Focus 

Group  -haastatteluja (kohdistettuja ryhmähaastatteluja). Niiden perusteella selvisi, että 

ihmiset kokivat asenteen oleva suurin tapaturmiin vaikuttava riskitekijä. Haastatteluissa 

sanottiin muun muassa näin: ”ei minulle kuitenkaan mitään tapahdu kun vain vähäsen 

tekaisen”. Laitteiden ja koneiden ohjekirjat koettiin myös epäselviksi. Asenteisiin 

liittyen selvisi, että riskien ottaminen oli tavallisempaa kotona ja vapaa-ajalla kuin 

töissä. Haastatteluissa tuli myös esiin idea kauppojen ja yritysten välisistä sopimuksista, 

joilla voitaisiin antaa automaattisesti yrityksen asiakkaille alennusta muun muassa 

vapaa-ajan suojusten, kuten pyöräilykypärän oston yhteydessä. Vaikka työkalujen 

lainaaminen Focus Grouppien mukaan oli jo mahdollista, pitäisi tiedotuksen, 

lainaamisen mahdollisuudesta olla parempaa. Suojainten ja työkalujen ylimääräiset 

kappaleet työpaikalla koettiin myös positiiviseksi asiaksi. Näin niiden koettiin olevan 

helpommin lainattavissa myös omiin tarpeisiin. Myös idea turvallisuuspäivästä kävi 

ilmi. Turvallisuuden teemapäivänä voitaisiin esitellä turvallisuus- ja suojavarusteita niin 

koti- ja vapaa-aikaan kuin työpaikallekin. Päivän aikana voisi tuotteita ostaa alennettuun 

hintaan. (Yrjämä & Ollanketo 2007) 

Qvist (2003) on tehnyt myös tutkimuksen koti- ja vapaa-ajan turvallisuudesta ja 

tapaturmista. Kohteena tutkimuksena oli Rautaruukki Steel Raahe. Myös tässä 



 

 

18 

tutkimuksessa oli sekä kysely- että haastattelu-osuudet. Terästehtaan kaikista 

tapaturmista koti- ja vapaa-ajan tapaturmia oli tutkimuksen mukaan 63 %. Osa käytti 

suojaimia aina ja osa ei käytännössä lainkaan. Mökillä suojaimia käytettiin vähemmän 

kuin kotona. Tutkimuksen haastatteluissa selvitettiin vaikuttavimpia vaikuttamiskeinoja 

vapaa-ajan tapaturmien torjumiseksi. Vaikuttavin keino haastattelun perusteella oli 

”Olemalla itse huolellisempi”. Sen jälkeinen järjestys vaikuttamiskeinojen järjestyksestä 

riippui siitä, oliko henkilölle sattunut tapaturma. Ihmiset, joille ei ollut tapahtunut 

tapaturmaa, kokivat, että työnantajan ja kunnan aktiivisuus sekä asioiden esille 

tuominen vaikuttavat eniten tapaturmien torjuntaa ajatellen. Kun taas työntekijät joille 

tapaturma oli sattunut, kokivat että koulutuksella ja kursseilla on toisiksi suurin 

vaikutus. Kaikki kuitenkin kokivat, että sanktiot ja sakot ovat vähiten vaikuttavin keino 

torjua tapaturmia.  

Ihmisten oma käyttäytyminen ja sen muutos on tärkein yksittäinen keino vähentää koti- 

ja vapaa-ajan tapaturmia. Koulutus ja kurssit ovat hyvä tapa vaikuttaa, ja näitä kunta ja 

yritykset voivat järjestää. Työturvallisuuskoulutuksen yhteydessä voitaisiin, 

tutkimuksen mukaan, antaa myös koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen liittyviä ohjeita. 

Oikeasti tapahtuneet tarinat koettiin ajatuksia herättäväksi ja niitä hyödyntämällä voi 

siis saada hyviä tuloksia. Kuvat nousivat myös tärkeään rooliin haastattelun perusteella. 

(Qvist 2003) 

Koutosen tutkimus (1996) työajan ulkopuolisista tapaturmista on myös merkityksellinen 

koti- ja vapaa-ajan tutkimukseen liittyen Suomessa. Myös tämän tutkimuksen kohteena 

toimi terästehdas Rautaruukki Raahe. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia oli vuosina 1993 – 

1994 sattuneista tapaturmista 64 %.  Yhdessä tutkimuksen kyselyn kohdassa annettiin 

vastaajille kuusi tilannetta tai paikkaa, joiden tapaturma-alttiutta täytyi arvioida. 

Tulokset on esitetty taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Paikkojen tai tilanteiden tapaturma-alttius Koutosen kyselyn mukaan. 

Pienempi numero on tapaturma-alttiimpi. (Koutonen 1996) 

Paikka/Tilanne 1 2 3 4 5 6 Keskiarvo 

Työpaikka 40 20 12 14 6 5 2,4 

Työmatka 18 26 19 13 15 6 3,0 

Vapaa-ajan liikunta 23 12 21 22 12 7 3,1 

Vapaa-ajan liikenne 6 15 19 19 18 20 3,9 

Muut vapaa-ajan 
harrastukset 3 17 15 12 23 27 4,2 

Koti 7 7 11 17 23 32 4,4 

 

Tapaturma-alteimmaksi paikaksi kyselyn perusteella valikoitui työpaikka. Työmatka ja 

vapaa-ajan liikunnan keskiarvon välillä ei ollut suurta eroa, ja ne olivatkin työpaikan 

jälkeen tapaturma-alteimpia tilanteita. Koti koettiin turvallisimmaksi paikaksi. 

(Koutonen 1996) 

Kyselyssä oli kohta myös vapaa-ajan toimintojen vaarallisuudesta. Asteikolla 1-5, jossa 

yksi on ”ei lainkaan vaarallinen” ja 5 on ”erittäin vaarallinen”, turvallisimmiksi 

toiminnoiksi valittiin kävely (1,3), lastenhoito (1,3), marjastus (1,4), käsityöt (1,5), 

ruuan valmistus (1,5) ja tanssi (1,5). Vaarallisimpia kyselyn mukaan olivat autourheilu 

(3,8), laskettelu (3,6), lentopallo (3,4), jalkapallo (3,2) ja koripallo (3,0). Hevosharrastus 

(2,6), polttopuiden teko (2,5) ja puutarhatyöt/pihatyö (1,8) olivat molemmin näiden 

ääripäiden välissä.  (Koutonen 1996) 

Tapaturmien torjunnassa selkeästi tehokkaimmaksi koettiin oma toiminta. Seuraavat 

tahot tulivat seuraavaksi tässä järjestyksessä tehokkaimmasta vähiten tehokkaaseen, 

työnantaja, kunta valtio ja jokin muu. Viimeisessä vaihtoehdossa oli seuraavia 

vastauksia: ”läheiset ihmiset, työtoverit, työsuojeluryhmät, seurat ja yhteisöt, 

yhteiskunta ja media”. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vähentämisestä oli myös 

kysymys. Vastauksissa mainittiin useimmin seuraavat kohdat ”huolellisuus, 

suunnitelmallisuus, harkinta, varovaisuus” (27), ”asianmukaiset varusteet, suojavälineet 
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ja työkalut” (25), ”kiireettömyys ja maltillisuus” (16) sekä ”asennekasvatus, valistus, 

tietoiskut, informointi” (14). (Koutonen 1996) 

Yrjämä-Huikuri ja Väyrynen 2014 ovat tehneet tutkimuksen liittyen kahden suuren 

terästehtaan tapaturmiin. Tutkimus otti huomioon ja vertaili koti- ja vapaa-ajan-, työ- ja 

työmatkojen tapaturmia. Tutkimus käytti tehtaan tietoja 10 vuoden ajalta, millä 

aikavälillä työntekijöitä tehtailla oli töissä 13 000. Tutkimus jakoi työntekijät tuotannon 

henkilöstöön sekä esimiehiin.  Vuodesta 2001 vuoteen 2013 kaikki tapaturmatyypit 

olivat vähentyneet, lukuun ottamatta poikkeuksia vuositasolla. Kuten kuvasta 6 

nähdään, olivat vapaa-ajan tapaturmat selkeästi yleisimpiä tapaturmia.  

 

Kuva 6. Tapaturmamäärät tyypeittäin. (Muokattu Yrjämä-Huikuri & Väyrynen 2014) 

Kuvaajasta nähdään, että koti- ja vapaa-ajan tapaturmia sattui keskimäärin 2-3 kertaa 

enemmän kuin työpaikkatapaturmia. Vuonna 2013 keskimääräinen poissaolo aika oli 12 

vuorokautta sekä työ- että koti- ja vapaa-ajan tapaturmille ja 15 vuorokautta 

työmatkatapaturmille. On siis huomattavaa, että koti- ja vapaa-ajan tapaturmat 

aiheuttavat keskimäärin yli puolet kaikista tapaturmista johtuvista sairauslomista. 

(Yrjämä-Huikuri & Väyrynen 2014) 
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Suomessa tapahtuvien koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä on kasvanut vuosina 1997 

– 2003 noin 30 %. Työ- ja liikennetapaturmien määrä on pysynyt lähes ennallaan, mutta 

koti- ja liikunta tapaturmien määrät ovat kasvaneet selvästi. Trendi liikunta- ja koti 

tapaturmien kasvuun ei ole uusi, vaan niiden määrä on kasvanut 80 – luvulta lähtien. 

Ainoa tapaturmaluokka, jossa tapaturmien määrät ovat laskeneet, ovat työtapaturmat. 

Niiden määrä on 15 – 74 vuotiaiden keskuudessa vuoden 1980 tasosta (5,8 %) laskenut 

4,8 %:iin. Osuus on samanikäisestä väestöstä. (Heiskanen et al. 2003) 

Vuonna 2011 Suomessa oli 97 000 sairaalahoitojaksoa, jotka olivat seurausta koti- ja 

vapaa-ajan tapaturmista. Yhteensä tuona vuonna sairaalahoitojaksoja oli 146 000. 

Lisäksi oli 18 000 sairaalahoitojaksoa, jotka johtuivat vammoista tai myrkytyksistä, 

joiden tapahtumapaikkaa eikä alkuperää tiedetty. Sairaalahoitojakson määritelmä on 

tässä yhteydessä päiväkirurgisen toimenpiteen tai vähintään yhden yön yli kestävän 

hoidon tarvetta. Vaihteluväli koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrälle hoitojaksojen 

perusteella on siis 97 000 – 115 000. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013) 

Erikoissairaanhoidon avohoidossa somaattisia (kehollisia) koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmia Suomessa oli vuonna 2011 noin 220 000, joka vastaa noin 3,5 % kaikista 

erikoissairaanhoidon käynneistä. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat aiheuttivat 

perusterveydenhuollossa somaattisen avohoidon puolella noin 200 000 käyntiä, joka on 

noin 6,7 % kaikista perusterveydenhuollon avohoitokäynneistä. Avohoidon käyntien 

kirjaus on syiden osalta vajavaista, joka merkitsee sitä, että tilastot ovat epäluotettavia. 

Suuresta epäluotettavuudesta johtuen kustannusrakenne on esitetty taulukossa 3 

maksimi ja minimi kustannusarvioina. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013) 

 

 

 

 

 

http://www.thl.fi/attachments/tapaturmat/tapaturmatilanne_liite3.pdf
http://www.thl.fi/attachments/tapaturmat/tapaturmatilanne_liite3.pdf
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Taulukko 3. Tapaturmien kustannusrakenne. (Muokattu Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013) 

Kustannuksen kohde Kustannusarvio, minimi (miljoonaa euroa) 

Suorat kustannukset  

Avohoito 91,5 

Vuodeosastohoito 453,3 

Sairauspäiväraha, 
eläkkeet ja etuudet 

107,2 

Pelastus- ja poliisitoimi 58,2 

Aineelliset vahingot 
(pelastuistoimen 
määrittelemä) 

58,8 

Epäsuorat 
kustannukset 

 

Kuolemasta johtunut 
tuotannonmenetys 

441,9 

Yhteensä 1211,0 

Kustannuksen kohde Kustannusarvio, maksimi (miljoonaa euroa) 

Suorat kustannukset   

Avohoito 212,8 

Vuodeosastohoito 532,0 

Sairauspäiväraha, 
eläkkeet ja etuudet 

126,3 

Pelastus- ja poliisitoimi 74,3 

Aineelliset vahingot 
(pelastuistoimen 
määrittelemä) 

58,8 

Epäsuorat 
kustannukset 

  

Kuolemasta johtunut 
tuotannonmenetys 

441,9 

Yhteensä 1 446,1 

 

Raportissa tuotannonmenetystä ei ole laskettu sairauspoissaolojen ajalle. 

Tuotannonmenetys on laskettu vain kuolemaan johtaneiden koti- ja vapaa-ajan 

http://www.thl.fi/attachments/tapaturmat/tapaturmatilanne_liite3.pdf
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kustannusten osalta, joka oli määritelty nykyisen työllisyyden ja työiän (15 – 64 vuotta) 

perusteella työpanoksen menetyksenä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013) 

Suomessa rahaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntaan käytetään vielä vähän. 

Korvamerkittyä rahaa pelkästään koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntaan käytetään 

vuosittain vain noin miljoona euroa, mikä on koti- ja vapaa-ajan tapaturmista 

aiheutuviin kustannuksiin verrattuna alle promille. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013) 

Suomessa onnettomuudet ovat yksi suurimpia terveydellisiä ongelman aiheuttajia. 

Tapahtuvasta noin miljoonasta tapaturmasta 2700 on tappavia ja 80 000 vaatii 

sairaalahoitoa. Toisin kuin työtapaturmat ja liikenneonnettomuudet koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmien määrä on kasvanut vuosien saatossa ja niiden osuus tapaturmista on tällä 

hetkellä 60 – 70 %. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kasvusta huolimatta koti- ja vapaa-

ajan tapaturmien torjuntaan suunnatut määrärahat ovat kuitenkin vain 10 % kaikista 

onnettomuuksien ehkäisyyn tarkoitetuista määrärahoista. Tämä johtuu muun muassa 

organisaatiorakenteista. Työpaikalla on pakollisia vakuutuksia, jotka edellyttävät tiettyjä 

turvallisuusstandardeja. Standardit vaativat tapaturmia ehkäiseviä toimenpiteitä. 

Liikenne toimii tässä suhteessa samoin. (Söderholm 2000) 

1980-luvun lopusta alkaen valtio on Suomessa kiinnittänyt huomiota ja tehnyt 

toimenpiteitä onnettomuuksien torjumiseksi. Esimerkkinä on vuonna 1993 monen eri 

viraston yhteistyöhanke nimeltään ”Ihmisellä on vain yksi elämä” (”Man has only one 

life”). Mukana hankkeessa oli monia ministeriöitä sekä asiaan kuuluvia 

keskusjärjestöjä, kuten vakuutusyhtiöiden keskusjärjestö ja pelastustoimen 

keskusjärjestö. Projektin tavoite oli luoda systemaattisia, pitkäkestoisia, paikallisia 

kuntien järjestämiä aktiviteetteja. Yhteistyö tällaisessa projektissa oli tarpeellista ja 

siihen kiinnitettiin erityishuomiota. Projektin ensimmäisiä toimenpiteitä oli luoda 

kouluttajan kansio, mihin koottiin, ennen hajallaan ollut informaatio yksiin kansiin. 

Kouluttajan kansion lisäksi luotiin tapaturmien torjuntaan tähtääviä yleisiä käytäntöjä 

kaikille, sekä myös eri ikäryhmille, kuten vanhuksille. Projektin yhteydessä luotiin 

myös tukimateriaalia muun muassa postereita ja videoita. Kampanjan sisältö ja 

painotukset muuttuivat vuodenajan mukaan, esimerkiksi syksyisin painotettiin 

liukastumisen vaaraa. (Söderholm 2000) 

http://www.thl.fi/attachments/tapaturmat/tapaturmatilanne_liite3.pdf
http://www.thl.fi/attachments/tapaturmat/tapaturmatilanne_liite3.pdf
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Yksi keino paikallisen aktiivisuuden lisäämiseen on ollut kilpailu Suomen 

turvallisimman kunnan tittelistä. Palkintona on ollut raha, jotta kilpailu olisi kaikille 

osapuolille mahdollisimman houkutteleva. Kilpailun voitto on edistänyt kunnan 

tapaturmien ehkäisyä. Projektissa tuotettu materiaali on maksutonta, mikä on sen 

saatavuuden lisäksi vaikuttanut myönteisesti paikallisen toiminnan kehittämiseen. Näin 

tapaturmien torjunnasta on saatu vakituinen osa kunnallisten organisaatioiden tehtäviä. 

Kampanjan onnistumista on mitattu kyselyllä. Vastaajista 90 % oli sitä mieltä, että 

kampanjointi, sekä valmis materiaali olivat olennainen osa tapaturmainformaatiota. 

Kritisointia kampanja sai huonosta organisaatiosta, materiaali ei kulkenut eteenpäin ja 

vastuuorganisaatioiden oli epäselvyyttä. Informaation kulun vaikeudet estivät 

kampanjan täydellisen onnistumisen. Kuitenkin suuremmilla panoksilla kuten kontakti-

ihmisillä, pidemmillä konsultaatioilla ja ohjauksella sekä seurannalla, olisi voinut olla 

suuri merkitys tällaisen kampanjan onnistumiseen. (Söderholm 2000) 

 

2.1.2 Ruotsin tapaturmat 

Vuosittain Ruotsissa tapahtuu arviolta 524 000 koti- ja vapaa-ajan tapaturmaa. Luku on 

Ruotsin EHLASS -projektin perusteella laskettu, joiden data tulee yhdeksältä eri 

tapaturma-asemalta. Näiden asemien piiriin kuuluu 6 % Ruotsin väestöstä. Projektin 

tarkastelu väli oli 1998 – 2002 jolloin näiden yhdeksän tapaturma-asemaa rekisteröi 

143 288 koti- ja vapaa-ajan tapaturmaa. Pienille lapsille ja vanhuksille tapahtui 

tapaturmia eniten kotona, vanhemmille lapsille ja aikuisille urheiluun tarkoitetuilla 

paikoilla. 16 – 25 vuotiaiden koti- ja vapaa-ajan tapaturmista 46 % tapahtui urheillessa. 

Kaatumiset olivat kuitenkin suurin yksittäinen syy tapaturmille. (Socialstyrelsen 2004)  

Ruotsin tapauksessa IDB (Swedish Cause of Death and Injury Data Base) rekisterin 

mukaan kuolemaan johtaneista tahattomista tapaturmista 88 % tapahtuu kotona ja 

vapaa-ajan aktiviteeteissa. Vastaava luku kuolemaan johtaneissa työ- ja 

koulutapaturmissa oli vain kaksi prosenttia.  Tapaturmissa, jotka eivät johtaneet 

kuolemaan, osuudet jakaantuvat tasaisemmin: koti- ja vapaa-ajalla tapahtuu 75 %, 

liikenteessä 12 % sekä töissä ja koulussa 13 % tapaturmista. (Jaldell et al. 2015) 

http://injuryprevention.bmj.com/content/21/e1/e113.full
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Ruotsissa vuonna 2005 tapahtuneiden tapaturmien suorat kustannukset olivat 3,67 

miljardia euroa. Epäsuorat kustannukset olivat 2,68 miljardia euroa. Yhteensä 

tapaturmista koitui siis 6,35 miljardin euron kustannukset. (MSB  2012)  

 Ruotsin valtio käytti 920 miljoonaa euroa tapaturmien torjuntaan vuonna 2011. Ne 

jaettiin liikenteen (noin 760 miljoonaa euroa), koti- ja vapaa-ajan (noin 92 miljoonaa 

euroa) sekä työtapaturmien torjuntaan (noin 64 miljoonaa euroa). Torjunnan lisäksi 

Ruotsin valtio tuki tapaturmien tutkimustyötä 39 miljoonalla eurolla: 20 miljoonaa 

jaettiin liikenteen tapaturma tutkimukseen, neljä miljoonaa koti- ja vapaa-ajan 

tapaturma tutkimukseen ja kaksi miljoonaa työtapaturmien tutkimukseen. Tapaturmien 

määrät ja kustannukset eivät siis vastaa tutkimuksen mukaan osa-alueittain jaettuja 

määrä rahoja tutkimuksen ja ehkäisytyön ohella Ruotsissa. (Jaldell et al. 2015) 

Ruotsin Motalassa tehdyn tutkimuksen mukaan kotitapaturmia on mahdollista ehkäistä. 

Tutkimuksessa suoritettiin tarkastelu ennen kuuden vuoden ehkäisyohjelmaa ja sen 

jälkeen. Tarkastelualueella asui tutkimusajankohtana 41 000 ihmistä. Tutkimuksessa 

valittiin myös läheinen kunta vertailukunnaksi, vertailukohdan varmistamiseksi. 

Tarkastelukohteena olivat kaikki alle 65-vuotiaat, eli työikäiset, lapset ja nuoret. 

Tarkastelu kuntien ikä-, sukupuoli-, työ-, tulo- sekä koulutusrakenne vastaavat toisiaan 

hyvin, jonka takia vertailu on perusteltua. (Timpka et al. 2006) 

Taulukossa 4 on esitelty sekä ohjelmaan osallistuneen kunnan että vertailukunnan 

tapaturmamäärät ennen ja jälkeen tapaturmien ehkäisyn toteutettua ohjelmaa, sekä 

tapaturmien määrien muutokset. Tapaturmat on esitetty työssäkäyville, itsensä 

työllistäville sekä työssä ei-aktiivisille erikseen. Luvut on esitetty tapaturmaa sataa 

vuosityöntekijää kohti (person-years). (Timpka et al. 2006) 

 

 

 

http://injuryprevention.bmj.com/content/21/e1/e113.full
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Taulukko 4. Työssäkäyvien, itsensä työllistävien ja työssä ei-aktiivisten 

tapaturmamäärät. Luvut ovat muodossa tapaturmaa sataa vuosityöntekijää kohti. 

(Muokattu Timpka et al. 2006) 

 Työssäkäyvät Itsensä työllistävät Työssä ei-aktiiviset 

Turvallisuuskampanjaan 
osallistunut kunta, ennen 
ohjelmaa 

3,6 3,4 6,4 

Vertailukunta, ennen 
turvallisuuskampanjaa 

2,2 2,9 4,4 

Turvallisuuskampanjaan 
osallistunut kunta, 
turvallisuuskampanjan 
jälkeen 

2,7 2,6 5,0 

Muutos tapaturmien 
turvallisuuskampanjaan 
osallistuneelle kunnalla 

- 0,9 - 0,8 -1,4 

Vertailukunta, 
turvallisuuskampanjan 
jälkeen 

2,6 4,3 4,6 

Vertailukunta, muutos 0,4 1,4 0,2 

 

Kotitapaturmien määrä lisääntyi vertailukunnassa, mutta laski kunnassa, jossa 

toteutettiin kotitapaturmien torjuntakampanja. Vaikutus näkyi prosentuaalisesti 

selvimmin työssäkäyvien kategoriassa (tapaturmaluvut laskivat 25 %), mutta suurin 

muutos on tapahtunut määrällisesti työssä ei-aktiivisten luvuissa. Johtopäätös 

tutkimukselle oli, että muutos oli todennäköisesti turvallisuuskampanjan ansiota. 

Lisäksi kampanja selvensi sitä, että alhaisen sosio-ekonomisen aseman omaavilla, 

esimerkiksi työttömillä, on korkeampi tapaturmariski, niin ennen kuin jälkeen 

turvallisuuskampanjan. (Timpka et al. 2006) 

2.1.3 Poimintoja muiden euroopan maiden tapaturmista 

Päivystyskäynnit, sairaalahoidot, terveyskeskusasiakkaiden lukumäärä, pitkäaikaiset 

vammat ja työkyvyttömyydet, sekä niistä johtuvat välilliset kustannukset aiheuttavat 

kustannuksia yrityksille, ihmisille sekä yhteiskunnalle. Ison-Britannian 

terveydenhuollolle (National Healths Service, NHS) aiheutuu vuosittain noin kahden ja 
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puolen miljardin euron kustannukset tapaturmista välillisten kustannuksen ollessa 

yhteiskunnalle noin 25 miljardia euroa vuodessa. (Stone & Pearson 2009)  

Verrier ja Chevalier (2007) tutkivat koti- ja vapaa-ajan tapaturmia Ranskassa. 

Tutkimuksen tavoite oli luokitella koti- ja vapaa-ajan tapaturmia ja tutkia niiden 

välittömiä seurauksia 20 – 60-vuotiaiden keskuudessa ja löytää samankaltaisia 

tapaturmaan johtaneita tilanteita, jotta tapaturmien ehkäisyn mahdollisuutta voidaan 

arvioida paremmin. Tutkimukseen osallistui Ranskan sähkö- ja kaasulaitoksen 140 000 

työntekijää, jotka kuuluvat koti- ja vapaa-ajan vakuutuksen piiriin. Työtapaturmien 

vähennyttyä vuosien saatossa, oli vapaa-ajan ja liikennetapaturmien osuus kaikista 

tapaturmista kasvanut.  Tapaturmat jaettiin kotona tapahtuneisiin tapaturmiin sekä 

muihin, vapaa-ajalla tapahtuviin tapaturmiin. Tapaturmat, joita ei tutkimuksessa 

käsitelty, olivat: työtapaturmat, urheilutapaturmat sekä liikennetapaturmat. Kaikkien 

Ranskan sähkö- ja kaasulaitoksen työntekijöiden, jotka jäävät pois töistä 

sairauspoissaolon takia, täytyy käydä työterveyslääkärin juttusilla, mikä takaa hyvät 

tiedot tapahtuneista työ-, koti- ja vapaa-ajan tapaturmista. (Verrier & Chevalier 2007) 

 

Tapahtuneista koti- ja vapaa-ajan tapaturmista selvitettiin tapahtumapaikka, 

tapahtumahetken aktiviteetti, käytetyt tuotteet sekä mekanismi, jolla tapaturma sattui 

(esimerkiksi kaatuminen tai putoaminen). Työntekijöiltä kerättiin myös taustatietoja, 

kuten sukupuoli, ikä, asema töissä (johtaja, työntekijä, työnvalvoja), asumisjärjestelyt, 

asumispaikka (keskusta, lähiö, maaseutu). Myös tuntemuksia tapaturmaan 

vaikuttaneista tunteista kysyttiin: oliko työntekijällä väsymystä, riskien ottoon liittyvää 

myönteistä asennetta tai sairaus- tai tapaturmahistoriaa. (Verrier & Chevalier 2007) 

 

Vuonna 1997 880 koti- ja vapaa-ajan tapaturmaa aiheutti sairauspoissaoloja. Näistä 880 

tapaturman uhrista 853 osallistui tutkimukseen. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien uhreja 

oli 18,4 / 1 000 työntekijää. Näistä 13,4 oli kotitapaturmia ja 3,7 vapaa-ajantapaturmia. 

Vapaa-ajan tapaturmiin vaikutti tutkimuksen perusteella erityisesti ikä. Alle 30-

vuotiailla tapahtui 5,7 vapaa-ajantapaturmaa 1 000:tta työntekijää kohti, kun vastaava 

luku yli 50-vuotiailla oli 2,3.  Enemmän ansaitsevilla oli pienempi riski tapaturmiin 

verrattuna vähemmän ansaitseviin.  Työntekijöillä oli viisi kertaa suurempi riski joutua 

työtapaturmaan ja kuusi kertaa suurempi riski koti- ja vapaa-ajan tapaturmaan kuin 
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työnjohtajilla. Taulukossa 5 on esitetty paikat, joissa tapaturmia oli sattunut.  

Yleisimmät paikat koti- ja vapaa-ajan tapaturmille olivat tutkimuksen mukaan keittiö, 

autotalli ja talon sisällä sijaitsevat portaat. Miehillä tapaturma tapahtui myös vapaa-ajan 

viettopaikoissa sekä urheilualueilla. Naisille tapaturmia sattui suhteessa eniten kaduilla 

ja teillä. (Verrier & Chevalier 2007) 

 

Taulukko 5. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmapaikat ja niiden aiheuttamat keskiarvolliset 

sairauspoissaolojen kestot, (Muokattu Verrier & Chevalier. 2007) 

Luokat Sairauslomien määrä, n  Sairauslomien keskimääräinen kesto, vrk 

Puutarhanhoito tai 
"tee-se-itse" - työt 
kodin välittömässä 
läheisyydessä 

168 40,7 

Kulkeminen kadulla 59 45,1 

Kulkeminen 
portaissa, sisällä 

112 24,6 

"Tee-se-itse"- työt 
kotona 

111 26,6 

Muut tapaturmat 
sisällä 

166 24,6 

Vapaa-ajan 
aktiviteetit 
leikkipuistossa tai 
muulla vapaa-ajan 
viettoon 
tarkoitetulla 
alueella 

93 34,8 

Vapaa-ajan 
aktiviteetit muilla 
alueilla 

134 34,0 

Kaikki tapaturmat 843 32,1 

 

Tapaturmien aikana käytettiin paljon apuvälineitä ja muita tuotteita. Tapauksista 

82,6 % oli tapaturmahetkellä käytössä vähintään yksi väline. 31,7 % tapaturmista 

käytössä olivat korjaustarvikkeet tai siihen liittyvät materiaalit. Noin 50 %:ssa näistä 

tapauksista välineitä käytettiin väärin. Yli puoleen tapaturmista liittyi kaatuminen tai 

putoaminen. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin johtaneita syitä olivat: epähuomio, stressi, 
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liiallinen riskin otto, riskien väärä arviointi. Epähuomio ja riskien väärin arviointi olivat 

suurimmat riskeille altistavat tekijät. Keskimäärin sairauspoissaolo kesti koti- ja vapaa-

ajan tapaturmista johtuen 32,1 päivää. Tapaturmista seurasi useimmiten nyrjähdyksiä, 

murtumia, aivotärähdyksiä tai haavoja. Tutkimuksessa todettiin myös, että tapaturmien 

tapahtumamekanismeissa oli alueellisia eroja; Pohjois-Ranskassa tapahtui 

enemmän ”tee-se-itse” -tapaturmia ja Etelä-Ranskassa muita vapaa-ajan tapaturmia. 

(Verrier & Chevalier 2007) 

 

2.1.4 Yhdysvaltojen tapaturmat 

Yhdysvalloissa tapahtui vuonna 2013 19 900 000 kotitapaturmaa, jotka vaativat 

terveydenhuollon ammattilaisen puoleen kääntymistä. NSC:n (National Safety Counsil) 

mukaan kotitapaturmia tapahtuu yhtä paljon kuin julkisilla paikoilla, työssä ja 

moottoriajoneuvojen kolareissa tapahtuvissa tapaturmissa yhteensä. On arvioitu, että 52 

% hoidetuista tapaturmista on kotona tapahtuneita. Lisäksi julkisella paikalla 

tapahtuneita tapaturmia tapahtuu 10 700 000. Eniten tapaturmia urheiluissa tapahtuu 

yhdysvalloissa koripallossa, pyöräilyssä ja amerikkalaisessa jalkapallossa sekä 

tavallisessa jalkapallossa.  (National Safety Counsil 2015)  

Taulukosta 6 nähdään, että kaatuminen on selvästi yleisin tahattoman tapaturman syy yli 

24 – vuotiailla Yhdysvalloissa. Taulukosta nähdään myös iän vaikutus kaatumisten 

määrään. Nuoremmilla 25 – 34 vuotiailla erot yleisimpien tapaturmaan johtavien syiden 

välillä ovat pieniä, mutta 55 – 64 vuotiailla erot ovat todella suuret. Vuonna 2013 

Yhdysvalloissa kaatuminen oli syy 2 495 397 55 – 64 vuotiaan tapaturmaan, jotka eivät 

johtaneet kuolemaan. Toiseksi yleisin tapaturman syy samalle ikäryhmälle oli ylirasitus, 

joka aiheutti 266 126 tapaturmaan, jotka eivät johtaneet kuolemaan. Nuoremmilla 15 – 

24 – vuotiailla yleisin syy tapaturmaan oli isku tai iskeytyminen, josta seurasi 905 659 

tapaturmaa. (Centers for Disease and Prevention 2014c) 
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Taulukko 6. Yleisimmät kuolemaan johtamattomien tapaturmien tahattomien 

tapaturmien tapaturmatyypit ikäryhmittäin Yhdysvalloissa 2013 (Centers for Disease 

and Prevention 2014c) 

Yleisyys/Ikäryhmät 15 - 24 vuotiaat 25 - 34 vuotiaat 35 - 44 vuotiaat 
1. Isku tai 

iskeytyminen       
905 659 

Kaatuminen        
742 177 

Kaatuminen        
704 264 

2. Kaatuminen        
814 829 

Ylirasitus 638 745 Ylirasitus  530 422 

3. Ylirasitus 672 946 Isku tai 
iskeytyminen            

599 340 

Isku tai 
iskeytyminen               

444 089 

Yleisyys/Ikäryhmät 45 - 54 vuotiaat 55 - 64 vuotiaat   
1. Kaatuminen 913 

521 
Kaatuminen                 
2  495 397 

  

2. Ylirasitus 461 114 Ylirasitus 266 126   

3. Isku tai 
iskeytyminen            

390 931 

Isku tai 
iskeytyminen             

261 840 

  

 

Tapaturmat aiheuttavat kustannuksia monella eri tavalla. Yleisimmin tarkastellaan 

niiden aiheuttamia terveydenhuollon kustannuksia ja tapaturmasta johtuvaa 

tuottavuuden vähenemistä. Taulukossa 7 on esitelty kolmen eri vakavuusasteen 

onnettomuuksien aiheuttamia lääketieteellisiä kustannuksia, sekä kustannuksia, jotka 

aiheutuvat tuottavuuden vähenemisestä. Ensiapuasemalla käymistä vaativista 

tapaturmista tulee molempia kustannuksia melkein samassa suhteessa. Jos tapaturma 

vaatii kuitenkin sairaalahoitoa, molempien, sekä lääketieteellisten että tuottavuuden 

vähenemisen aiheuttamat kustannukset kasvavat merkittävästi. Lääketieteelliset 

kustannukset ovat kuitenkin vain noin 57 % tuottavuuden vähenemisestä johtuvista 

kustannuksista. Jos tapaturma johtaa kuolemaan, laskevat lääketieteelliset kustannukset 

noin 50 % verrattuna sairaalahoitoa vaatineisiin tapaturmiin. Tuottavuuden 

menetyksestä aiheutuvat kustannukset nousevat kuitenkin keskimäärin noin 15 kertaa 

suuremmiksi. (Centers for Disease and Prevention 2014b) 
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Taulukko 7. Tahattomien tapaturmien kustannukset (Yhdysvaltain dollaria, US $) yhtä 

ihmistä kohti, vakavuusasteittain. (Centers for Disease and Prevention 2014b)  

 

2.1.5 Tapaturmalukujen ja kustannusten vertailu ja niiden vertailukelpoisuus 

Tapaturmatilastojen vertailu maiden välillä on käytännössä mahdotonta, erilaisten 

sosiaali- ja tapaturmavakuutusten ja lainsäädännöllisten erojen vuoksi. On esitetty, että 

aliurakoitsijoiden tapaturmia ja pieniä tapaturmia piilotellaan, tulospalkkion menetyksen 

pelossa. Tapaturmien peittely johtaa niiden avoimen käsittelyn ja niistä oppimisen 

menetykseen. Pitkällä aikavälillä, se on siis haitaksi yritykselle. Tilastojen mukaan 

kaikille rakennusyrityksille ei tapahdu lieviä työtapaturmia, vaikka kuolemaan 

johtaneita ja vakavampia tapaturmia voi tapahtua. Tämä voi johtua osaksi siitä, ettei 

niitä raportoida palkkionmenetyksen pelossa, mikä voi johtaa muihin ongelmiin, kuten 

heikentyneeseen työkuntoon. (Mölsä 2016) 

Tapaturmista aiheutuvat kustannukset vaihtelevat tutkimuksesta riippuen 425 (Iso-

Britannia) euron ja 1 518 (Yhdysvallat) välillä vuosittain asukasta kohden. Erot voivat 

Tapaturman haittavaikutus (tahattomat tapaturmat) Ensiapuasemalla käynnin vaatineet tapaturmat

Lääketieteelliset kustannukset (USA:n dollareina, 

keskimäärin)

2 314 $

Tuottavuuden vähentymisen aiheuttamat 

kustannukset (USA:n dollareina, keskimäärin)

3 494 $

Yhteensä (USA:n dollareina, keskimäärin) 5 808 $

Tapaturmien määrä 2010 26 737 581 kpl

Kustannukset yhteensä (USA:n dollareina) 155 282 273 000 $

Tapaturman haittavaikutus (tahattomat tapaturmat) Sairaalahoitoa vaatineet tapaturmat

Lääketieteelliset kustannukset (USA:n dollareina, 

keskimäärin)

35 065 $

Tuottavuuden vähentymisen aiheuttamat 

kustannukset (USA:n dollareina, keskimäärin)

61 322 $

Yhteensä (USA:n dollareina, keskimäärin) 96 387 $

Tapaturmien määrä 2010 2 067 006 kpl

Kustannukset yhteensä (USA:n dollareina) 166 233 323 000 $

Tapaturman haittavaikutus (tahattomat tapaturmat) Kuolemaan johtaneet tapaturmat

Lääketieteelliset kustannukset (USA:n dollareina, 

keskimäärin)

14 248 $ 

Tuottavuuden vähentymisen aiheuttamat 

kustannukset (USA:n dollareina, keskimäärin)

923 155 $

Yhteensä (USA:n dollareina, keskimäärin) 937 402 $

Tapaturmien määrä 2010 120 859 kpl

Kustannukset yhteensä (USA:n dollareina) 113 293 514 000 $
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johtua tapaturmien määrien vaihtelevuuden lisäksi myös erilaisista kustannuksien 

laskentaperusteista. On kuitenkin huomattavaa, että esimerkiksi Suomessa tapahtuu 

enemmän koti- ja vapaa-ajan tapaturmia kuin Ruotsissa, vaikka Suomen väkiluku on 

vain noin 56 % Ruotsin väkiluvusta. Kuvan väkiluvut on saatu sivulta 

http://www.worldometers.info/world-population/ ja vuodeksi valittiin 2015. Maa 

kohtaiset kustannukset on esitetty kappaleissa 2.1.1 - 2.1.4.   

On huomattavaa, että tapaturmien esiintyvyysluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia 

keskenään. Mittausjärjestelmissä voi olla eroja. Osa tutkimuksista ei ole ottanut 

huomioon ollenkaan urheilutapaturmia tai urheilutapaturmia, jotka ovat tapahtuneet 

ohjatusti.  Liikuntatapaturmia tapahtuu kuitenkin paljon, etenkin nuorille. (Terveyden ja 

Hyvinvoinnin Laitos 2014) Tämä siirtää tapahtuneiden tapaturmien painopistettä 

kaatumiselle ja putoamisille, joita tapahtuu suhteessa enemmän varttuneille (Terveyden 

ja Hyvinvoinnin Laitos 2015). Luvut antavat kuitenkin viitteellisen kuvan siitä, mitä 

tapaturmia tapahtuu ja paljonko. Tutkimuksia vertailtaessa ja johtopäätöksiä tehdessä on 

tämä syytä pitää mielessä.  

Lisäksi tutkimuksesta riippuen, tuotannon menetyksen kustannukset ovat täysin 

erilaisia, mikä johtuu siitä, että jotkin tutkimukset laskevat tuotannon menetykset vain 

kuolemaan johtaneiden tapaturmien tapauksissa. Työpanos menetetään kuitenkin myös 

lyhyemmissä sairauspoissaoloissa.  

2.2 Koti- ja vapaa-ajan- sekä liikennetapaturmiin vaikuttavat tekijät 

2.2.1 Asenteet 

Asenteet ovat nykykäsitteen mukaan kokonaisuus, joka määritellee sen, miten yksilö 

suhtautuu asiaan ja miten se ohjaa hänen toimintaa. Asenteen taustatekijöinä voi olla 

monta eri syytä: opitut mallit, henkilökohtainen arvio tarkasteltavasta asiasta, 

ennakkoluulot sekä rajallinen tieto. ”Ylipäänsä turvallinen työtoiminta edellyttää 

riittävää osaamista, motivoituneisuutta ja halua tehdä asiat oikein eli asennetta sekä 

suotuisia olosuhteita”. Työturvallisuuden kehittämisen ja toiminnan, millä sitä 

kehitetään, tulisikin tähdätä työntekijöiden käsitysten muokkaamiseen ja 

http://www.worldometers.info/world-population/
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asennemuutokseen. Oppivan organisaation periaatteiden integroiminen toimintaan luo 

työntekijöille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan, mikä lopulta johtaa 

asennemuutokseen. (Jounila et al. 2015) 

Poissaolot voivat aiheuttaa myös asenne muutoksia muissa työntekijöissä, mikä voi 

huonontaa työilmapiiriä ja altistaa tapaturmille. KOTVA -hankkeessa oli kysytty 

työntekijän poissaolon vaikutuksia työssä. Tuloksien yleisimmät vastaukset olivat, että 

työmäärä lisääntyi muilla työntekijöillä, negatiivinen vaikutus ilmapiiriin, kiire (sen 

seurauksena väsyminen). 25 % sanoi, ettei poissaololla ole vaikutusta. Negatiivisia 

vastauksia oli kuitenkin huomattavasti enemmän. (Yrjämä & Ollanketo 2007) 

2.2.2 Aktiviteetit 

Erilaisilla aktiviteeteilla on myös vaikutus tapaturmien syntymiseen sekä niiden laatuun. 

Esimerkiksi salibandyssä tapahtuu nilkan ja polven vammoja, varsinkin väännöstä 

johtuvia (Terveystalo 2013), kun taas siivoamisessa tapahtuu kaatumisia. Miesten 

yleisimpiä kotitapaturmia olivat huolto-, korjaus- ja rakennustyöt ulkona, liikkumisen 

yhteydessä sekä harrastuksien parissa. Naisten kotitapaturmat sattuivat pyykkiä 

pestäessä, siivotessa, liikkumisen tai ruoanlaiton yhteydessä.  (Heiskanen et al. 2003) 

On myös selvää, että erilaiset aktiviteetit ja liikuntamuodot ovat riskeiltään erilaisia. 

Toisissa tapahtuu enemmän tapaturmia harrastetuntia kohti, kuin toisissa. Taulukossa 8 

on esitetty Suomessa satunnaisesti valittujen 3 363 ihmisen liikuntaharrastusten parissa 

syntyneet tapaturmat. Taulukossa on esitetty liikuntamuodon harrastajien määrä, 

vammamäärä kyseisessä lajissa, sekä vammat 1000 harrastettua tuntia kohti. Näistä 

viimeinen, eli vammat 1000 harrastetuntia kohti, antaa tarkimman tiedon lajin 

vaarallisuudesta. Taulukon perusteella vaarallisimpia ovat vauhdikkaat sekä 

kontaktilajit, kuten judo, squash ja salibandy. Turvallisimpia lajeja ovat lajit, jossa 

vauhti on pieni, kuten golf, uinti ja kävely. (Parkkari et al. 2004) 
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Taulukko 8. Liikuntaharrasteiden vammat, liikuntalajikohtaisesti ja 1000 harrastetuntia 

kohti. (Parkkari et al. 2004). 

 

Liikuntalaji/muoto Harrastaa liikuntamuotoa  Vammamäärä lajikohtaisesti Vammat /1000 harrastetuntia kohti

n %

Asiointiin liittyvä liikunta

Pyöräily 1 559 51 33 0,48

Kävely 2 669 87 62 0,19

Harrasteliikunta

Puutarhatyö 2532 83 233 1,01

Kodin kunnostaminen 1 740 57 136 0,54

Metsästys, kalastus ja 

marjastus
1 653 54 34 0,33

Kunto- ja kilpaurheilu

Squash 27 0,9 17 18,3

Judo 11 0 15 16,3

Suunnistus 20 1 5 13,6

Kaukalopallo 41 1 22 11,5

Salibandy 249 8,1 139 10,9

Paini 8 0 5 9,1

Koripallo 59 2 30 9,1

Jalkapallo 191 6 85 7,8

Jääkiekko 82 3 55 7,5

Lentopallo 123 4 55 7

Karate 18 0,6 11 6,7

Pesäpallo 58 2 20 6,6

Rullaluistelu 262 8,6 50 5

Tennis 85 2,8 16 4,7

Sulkapallo 180 5,9 25 4,6

Moottoriurheilu 35 1,1 9 4,5

Laskettelu 187 6,1 36 4,1

Yleisurheilu 22 0,7 7 3,8

Ratsastus 64 2,1 35 3,7

Juoksu 747 24,4 92 3,6

Luistelu 115 3,8 9 3,3

Aerobic ja jumppa 622 20,3 75 3,1

Kuntosaloharjoittelu 514 16,8 96 3,1

Pyöräily 1570 51,3 98 2

Sauvakävely 346 11,3 19 1,7

Murtomaahiihto 759 24,8 51 1,7

Soutu 77 2,5 4 1,5

Kävely 2431 79,5 218 1,2

Uinti 1103 36,1 26 1

Tanssi 1790 58,5 42 0,7

Golf 57 1,9 2 0,3
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Yksi tutkimuksen (Parkkari et al. 2004) heikkous oli, ettei harrastajia kaikille 

liikuntamuodoille ollut paljoa ja otos määrä lajikohtaisesti saattoi jäädä pieneksi. 

Esimerkiksi judoa harrasti vastaajista vain 11 henkilöä. Taulukossa 9 on koottu 

samantapaisia lajeja kokonaisuuksiksi eri harrastus ja liikuntamuotojen kokonaisriskin 

kartoittamiseksi. Taulukossa on esitetty harrastajamäärät, keskimääräinen vammamäärä 

1 000 harrastettua tuntia kohden ja painotettu vammamäärä 1 000 harrastettua tuntia 

kohden. Painotus on tehty kertomalla lajin harrastajamäärä sen keskimääräisellä 

vammamäärällä 1 000 harrastettua tuntia kohden, jonka jälkeen ryhmän lajien painotetut 

arvot on laskettu yhteen ja jaettu kaikkien ryhmän lajien harrastajamäärällä. Tämän 

toimenpide painottaa enemmän harrastettuja lajeja. Taulukon perusteella turvallisimpia 

liikunnanmuotoja ovat harrasteliikunta ja asiointiin liittyvä liikunta ja 

vammamääräisesti riskialteimmat ryhmät ovat kontaktilajien- ja joukkueena pelattavien 

palloilulajien ryhmät.  Yksilölajit, niin talvella kuin kesällä harrastettavat, ovat myös 

suhteellisen turvallisia verrattuna kontakti- ja joukkueena pelattaviin palloilulajeihin. 

Taulukko 9. Ryhmitettyjen liikuntamuotojen keskimääräiset vammamäärät / 1 000 h, 

sekä harrastajamäärien perusteella painotetut vammamäärät / 1 000 h. (Muokattu 

Parkkari et al. 2004)  

 

Myös muut kotona ja vapaa-ajalla tehtävät toimet ja käyttäytymistavat vaikuttavat 

oletettavaan elämänpituuteen. Harvardissa tehdyn tutkimukseen seuraavat toimet 

lisäävät kuoleman riskiä 1/1 000 000: 1,4 tupakan polttaminen (syöpä ja 

sydänsairaudet), 0,5 litran viinin juonti (maksakirroosi), 6 minuutin melominen 

Ryhmä Harrastajia, n Keskimääräinen vammamäärä / 1 000 h Painotettu vammamäärä / 1 000 h

Tennis, sulkapallo 

ja squash

292 9,2 5,9

Joukkueena 

pelattavat 

palloilulajit

803 8,6 8,8

Kontaktilajit 37 10,7 12,0

Kesällä 

harrastettavat 

yksilölajit

2621 5,6 2,9

Talvella 

harrastettavat 

yksilölajit

1061 3,0 2,3

Asiontiin liittyvä 

liikunta

4228 0,3 0,3

Harrasteliikunta 5925 0,6 0,7
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kanootilla (tapaturma), 100 hiiligrillatun pihvin syönti (syöpä) sekä yhden 

rintaröntgenin otto (syöpä säteilystä). (Wilson R. 1979)  

2.2.3 Ikä ja sukupuoli 

Iän ja sukupuolen tiedetään myös vaikuttavan siihen millaisiin tapaturmiin yksilö 

mahdollisesti joutuu. 

 

Kuva 7. Työmatkatapaturmat 100 000 työntekijää kohti. Jaoteltu iän ja sukupuolen 

perusteella. 2007 – 2011 (Tilastokeskus 2014)  

Kuten kuvasta 7 huomataan, sekä ikä että sukupuoli vaikuttavat tapahtuviin tapaturmiin. 

Työmatkatapaturmat kasvavat iän karttuessa, varsinkin naisilla. Nuorille (15 – 24- 

vuotiaille) miehille tapahtuu kuitenkin enemmän työmatkatapaturmia kuin noin 

kolmekymmentä vuotiaille (25 – 34- vuotiaille) miehille.  Tämä johtuu nuorten 

alkoholin ja huumeiden käytöstä, turvavyön käyttämättä jättämisestä sekä suurista 

ajonopeuksista. (Liikenneturva 2016c) 

Kuvassa onnettomuudet ovat työmatkatapaturmia, mutta vastaavia eroja löytyy myös 

muun muassa liikunnasta. Liikuntatapaturmista joka kolmas uhri oli 15 – 25 vuotias. 

Huomattavaa on, että 15 – 25 - vuotiaiden osuus väestöstä on kuitenkin vain noin 
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kuudennes (Haikonen et al. 2009). Nuoret miehet (15 – 24- vuotiaat) ovat alttiita 

liikuntatapaturmille. Vaikka sukupuolien välinen ero on kaventumassa, tapahtuu 

nuorille miehille vielä merkittävästi enemmän liikuntatapaturmia, kuin saman ikäisille 

naisille. (Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos 2014)  

Yrjämän ja Ollankedon (2007) tekemän kyselyn mukaan yli 45 –vuotiaiden 

tavallisimpia koti- ja vapaa-ajan tapaturmia olivat nimenomaan kotitapaturmat. 

Nuoremmat puolestaan loukkasivat itsensä kyselyn mukaan useimmin liikuntaa 

harrastaessa. (Yrjämä & Ollanketo 2007) Vanhemmille ihmisille tapahtuu enemmän 

kaatumisia kuin nuoremmille. Tämä johtuu jo kappaleessa 2.1 mainituista asioista, 

kuten lihasvoiman heikentymisestä. (Centers for Disease Control and Prevention 2016)  

2.2.4 Alkoholi 

Alkoholi vaikuttaa toimintakykyyn huomattavasti ja kasvattaa siten riskiä, joutua 

tapaturmaan. (Rehm et al. 2009) Alkoholin osuus kuolemaan johtaneista koti- ja vapaa-

ajan tapaturmista on suuri (26 – 54 %). Ensiapuun saapuneista potilaista jopa kolmas 

osan on raportoitu olevan alkoholin vaikutuksen alaisia (Heikkilä 2012). Kuolemaan 

johtaneista tapaturmista, alkoholin osallisuus näkyy parhaiten seuraavissa tapaturmissa: 

myrkytykset, kaatumiset, tulipalot, hukkumiset ja hypotermiset kuolemat. Suomessa 72 

% myrkytyksistä on alkoholi myrkytyksiä. Tulipaloista 68 % prosenttia syttyy alkoholin 

vaikutuksen alaisena ja hukkumisissa alkoholia on löytynyt verestä noin 50 – 60 % 

henkilöistä. Hypotermiaan menehtyneillä alkoholia verestä löytyi 60 – 70 % ihmisistä. 

(Honkanen 2013) 

2.2.5 Lämpötila  

Kylmään ja kuumaan liittyy myös omat tapaturmariskinsä. Kylmään aikaan 

liukastumisen, putoamisen ja kaatumisen riskit kasvavat ennen kaikkea liukkauden 

takia. Myös kylmästä johtuvalla huonontuneella näkyvyydellä on oma vaikutuksensa 

kohonneeseen tapaturma riskiin. Kylmässä tapahtuu nyrjähdyksiä, murtumia, paleltumia 

ja hypotermiaa. Yllättävillä lämpötilan vaihteluilla on positiivinen vaikutus murtumien 

ja nyrjähdysten syntymisessä. Kulkuvälineen rikkoutuminen ja siihen 

valmistautumattomuus ovat kylmässä riski myös vapaa-ajalla. Kulkuvälineen 
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rikkoutuminen syrjäisessä paikassa ja paleltuminen kylmän takia on todellinen riski. 

(Hassi et al. 2011) 

Toisin kuin kylmätyössä, kuumassa työskentelyn vaikutukset eivät vaikuta suoraan 

tietyn tapaturman kohonneeseen riskiin, kuten liukastumiseen. Kuumassa 

työskentelyssä ihmisen keskittyminen ei kuitenkaan ole parhaalla mahdollisella tasolla 

ja henkinen suorituskyky laskee. Optimaalinen työskentelylämpötila varastotyölle on + 

20 celsius astetta. Tämän lämpötilan kasvaessa tai alentuessa työskentelykyky ja 

tehokkuus kärsivät. (Hassi et al. 2011) 

2.2.6 Asema työyhteisössä 

Yrjämä-Heikurin ja Väyrysen tutkimuksen (2014) mukaan metallialalla koti- ja vapaa-

ajan tapaturmia sattuu suhteellisesti paljon enemmän tuotannon työtekijöille kuin 

esimiesasemassa oleville henkilöille. Suorittavilla työntekijöillä on 3,7 kertaa suurempi 

suhteellinen riski (relative risk = RR) joutua koti- ja vapaa-ajan tapaturmaan, kuin 

esimiesasemassa olevilla. Verrier ja Chevalier (2007) tekivät saman havainnon omassa 

tutkimuksessaan Ranskan kaasu- ja sähkölaitoksen koti- ja vapaa-ajan tapaturmista. 

Työntekijän riski koti- ja vapaa-ajan tapaturmaan oli noin kuusi kertaa suurempi kuin 

esimiehillä ja työnjohtajilla. 

2.3 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuminen 

Erona koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden sekä työturvallisuuden välillä on, että 

työturvallisuus on myös lakisääteisesti määrätty työnantajan velvoite: ”Työnantaja on 

tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja 

terveydestä työssä” (738/2002). Työturvallisuuslakia vastaavaa järjestelmää ei ole koti- 

ja vapaa-ajan ympäristöille. Vapaaehtoisuuteen perustuen koti- ja vapaa-ajan 

turvallisuuteen on vaikeampi saada aikaan parannuksia. Työturvallisuuslain määräämät 

kaksi ensimmäistä periaatetta ovat kuitenkin niitä, joilla myös koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmia voidaan tehokkaasti ehkäistä.  

”1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään; 
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2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan 

vähemmän vaarallisilla tai haitallisilla: 

…” (Finlex 23.8.2002/738) 

Vaikka tapaturmien usein ajatellaan olevan sattumanvaraisia, voidaan niiden 

syntymisen yleisyyteen sekä tapaturman vaikutuksiin kuitenkin vaikuttaa. Yksi tavoista 

on kolme e:tä menetelmä: Engineering/Enviroment, Enforcement of legislation ja 

Education. Se on kolmitasoinen menetelmä, joka torjuu tapaturmia suunnittelemalla, 

opettamalla ja lainsäädännöllisin keinoin. Ensimmäinen tavoite on vaikuttaa tapaturmiin 

esimerkiksi asuinympäristön suunnitteluvaiheessa sekä muokkaamalla ympäristöä niin, 

että se ehkäisee tapaturmia. Tuotteet, fyysinen ja psyykkinen ympäristö muokataan ja 

suunnitellaan oikein. Myös köyhyyden poistaminen vähentää tapaturmia, varsinkin 

kuolemaan johtavien tapaturmien määrää. Toinen taso kolmen e:n menetelmässä on 

koulutus. Informaation avulla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja asenteisiin, 

joka voi johtaa tapaturmien vähenemiseen. Kolmas taso on lainsäädännön 

implementointi. Järkevillä laeilla saadaan ohjattua ihmisten käyttäytymistä sekä 

muokattua ympäristöä. Lisäksi lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa tuotteiden toimintaan 

sekä niiden turvallisuuteen.  (Stone & Pearson 2009)  

2.3.1 Kampanjat 

Keinona tapaturmien torjunnalle voivat olla kampanjat ja konkreettiset suurenkin 

mittaluokan yhteistyöprojektit, jossa koko kunta, tai jopa maa, osallistetaan tapaturmien 

torjuntaan liittyvään projektiin. Tällaisia keinoja on esitetty kappaleessa 2.1 maittain, 

joidenkin maiden osalta. Esimerkiksi Suomessa menestyksekkäitä kampanjoita on ollut 

useita, joita kappaleessa 2.1.4 on esitelty. 

2.3.2 Liikuntatapaturmien torjunta 

Liikuntatapaturmat ovat liikennetapaturmien lisäksi yleinen tapaturmatyyppi, jotka ovat 

yleisiä nuorilla ja varsinkin miehillä, mikä tekee niistä erilaisia muihin 

tapaturmatyyppeihin nähden. Liikunnan turvallisuuteen olisi syytä panostaa, sillä 

liikunta on tärkeää ihmisen hyvinvoinnille ja se ehkäiseekin esimerkiksi sydän- ja 
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verisuonitauteja, syöpää, ylipainoa, masennusta, diabetesta ja osteoporoosia. (Lauersen 

et al. 2013) 

Fyysisen vamman aihetuttavia liikutuntapaturmia tapahtuu Suomessa lähes 350 000 

(noin 30 % kaikista tapaturmista), näistä 23 % aiheuttaa vähintään vuorokauden 

mittaisen sairauspoissaolon ja 64 % aiheuttaa haittapäiviä. Varsinkin joukkuelajit joiden 

nopeus on suuri ja suunnanvaihdokset äkkinäisiä, ovat vaarallisia. Kolme vaarillisinta 

lajia (tapaturmamäärinä mitattuna) salibandy/sähly, jääkiekko ja jalkapallo, aiheuttavat 

vuosittain 100 000 tapaturmaa. (UKK-institutti 2015) 

Satunnaistettujen vertailukokeiden mukaan liikuntatapaturmienriskiä voidaan vähentää 

monimuotoisilla ehkäisevillä toimenpiteillä. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi 

perusteellisen lämmittelyn tekeminen ennen liikuntaa, tietyt lajikohtaisesti mietittävät 

harjoitukset, jotka kehittävät tapaturman ehkäisemiseksi tarpeellisia lihaksia. Myös 

suojaimien käytön avulla voidaan ehkäistä liikuntatapaturmia esim. nilkan nyrjähdyksiä. 

Niitä voidaan ehkäistä nilkkatuilla lisäksi alaraajojen rasitusmurtumia iskuja 

vaimentavilla kengillä tai käyttämällä muita vaimentavia eristeitä. Oikeilla 

lihaskuntoharjoitteilla, oikeilla välineillä ja hyvällä alkulämmittelyllä on mahdollista 

ehkäistä liikuntatapaturmia. (Parkkari et al. 2001). Oikeilla toimintatavoilla, 

lihaskuntoharjoittelulla ja liikuntakoulutuksella voitiin vähentää armeijaympäristössä 

nilkkavammojen riskiä 66 % ja alaselkäkivusta aiheutuvia poissaolopäiviä 58 %.  

2.3.3 Ympäristön muokkaus 

Myös ympäristön suunnittelu vaikuttaa ihmisten turvallisuuteen. Henkilövahinkoon 

johtaneista pyöräilyonnettomuuksista yli 70 % tapahtuu risteysalueilla, varsinkin 

väistämisvelvollisuutta osoittavan kolmion sisältämissä risteyksissä. (Liikenneturva 

2016a) Liikuntaympäristön hyvällä suunnittelulla ja liikennetietouden parantamisella 

voidaan torjua liikenne- ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Autot ovat suurin uhka 

pyöräilijöille. Kuusi päätekijää liikuntaympäristön, varsinkin pyöräily-ympäristön, 

parantamiseksi ovat maankäyttö, liikenneverkko, infrastruktuurin laatu, autoilijoiden 

tietoisuus pyöräilijöistä, yleinen liikennekäyttäytyminen ja valistus. Infrastruktuurin 

merkitys on suuri. Jos pyöräilytiet ovat suorat, hyvät ja nopeat ihmiset kulkevat 

enemmän pyörillä ja näin ollen auto liikenne vähenee. Autojen ohjaaminen 
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nopeammille väylille pois pyöräilijöiden keskuudesta vähentää riskiä onnettomuuksille. 

Näin ollen maankäytöllä ja infrastruktuurilla voidaan vaikuttaa turvallisuuteen. Pyörän 

ollessa nopeampi vaihtoehto matkalle, se todennäköisesti valitaan liikennevälineeksi. 

Freiburgissa onnettomuusmäärät kasvoivat, kun pyöräilijät ohjattiin huonoille 

pyöräilyväylille. Infrastruktuurilla siis vaikutettiin negatiivisesti pyöräilijöiden 

turvallisuuteen. Infrastruktuurin suunnittelun onnistumisesta on kuitenkin hyviäkin 

esimerkkejä. Odensassa, Saksassa, 2000-luvun taitteessa pyöräilymäärät nousivat 20 %, 

samalla kuitenkin pyöräily onnettomuudet laskivat 20 %. Kaupunki panosti hyvään ja 

turvallisen infrastruktuurin kehittämiseen. (UKK-instituutti 2015) 

2.3.4 Turvallisuusvarusteet 

Oikeanlaisella pukeutumisella ja varusteilla, voidaan ehkäistä koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmia. 2012 – 2014 menehtyneistä, tapaturmaan joutuneista pyöräilijöistä 55 ei 

käyttänyt kypärää. Heistä jopa 40 % olisi voinut pelastua käyttämällä kypärää. 

Pyöräilykypärän käyttö onkin lisääntynyt vuoden 1990 neljästä prosentista 2014 vuoden 

41 %:iin. (Liikenneturva 2016b) Pyöräilykypärän käytön lisääntyminen muiden toimien 

lisäksi onkin vaikuttanut siihen, että liikennekuolemat pyöräilijöiden osalta ovat 

vähentyneet 10 vuodessa 10 %:lla. Muita vaikuttavia tekijöitä on hämärässä ja pimeässä 

valaisin pakon käyttöön otto vuodesta 2015 lähtien (Liikenneturva 2016a).  

Kaatumiset ovat Suomessa yleisiä. Niitä tapahtuu varsinkin talvella. Vuosina 2013 – 

2014 ja loppuvuoden 2014 aikana neljä kymmenestä suomalaisesta kaatui ja yli puolet 

heistä satutti itsensä. Liukastumiset tapahtuvat usein vapaa-ajalla, kaksi kolmesta 

kaatuneesta oli liikkeellä vapaa-aikana ja vain yksi kolmas osa tapahtui työmatkoilla. 

Kaatumisia voidaan torjua tietoudella ulkona vallitsevasta säästä, oikeanlaisten kenkien 

ja liukuesteiden käytöllä, pihojen ja teiden kunnossapidolla, varaamalla aikaa 

liikkumiseen ja omalla hyvällä fyysisellä kunnolla sekä vireystilalla. (UKK-instituutti 

2015)  

Tutkimuksen mukaan osa tapaturmista, jotka liittyivät remontointiin, olisi ollut 

ehkäistävissä. Työkalujen asianmukaisen käytön lisäksi, mahdollisilta inhimillisiltä 

virheiltä sekä työstä johtuvilta muilta tapaturmilta olisi voitu välttyä työhön kuuluvien 

turvallisuusvarusteiden käytöllä. (Kamunen et al. 2013)  
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3 TUTKIMUSASETELMA, AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkimuksessa käytetään kolmea eri aineistoa, joista kaksi oli haastatteluja ja yksi 

kysely. Haastattelujen ja kyselyn eteneminen on esitetty kuvassa 8. Ensimmäinen 

aineisto koostuu Turvapuistojen realistisen vaikuttavuuden arvioinnin 

päähaastatteluista, joiden pääpaino ei ole koti- ja vapaa-ajan turvallisuus vaan 

työturvallisuus ja turvapuiston vaikuttavuuden arviointi. Toisen aineiston muodostaa 

viidessä yrityksessä haastattelut, jotka edustavat niin teollisuus-, energia- kuin 

työterveydenhuollon yrityksiä.  Näissä viidessä yrityksessä kysyttiin koti- ja vapaa-ajan 

turvallisuuteen liittyviä asioita ja suhtautumista siihen liitteen yksi haastattelupohjan 

mukaisesti. Kolmantena aineiston keruu menetelmänä toimi kysely (liite 2), joka tehtiin 

rakennus- ja kunnossapidon yrityksille, joilla oli koulutuksia Pohjois-Suomen 

Turvapuistossa Oulussa ja Ruduksen Turvapuistossa Espoossa.  

 

Kuva 8. Haastattelujen ja kyselyn eteneminen  

3.1 Projektin yleiset haastattelut 

Projektin yleiset haastattelut on tehty työturvallisuutta ja turvapuiston vaikuttavuuden 

arviointia painottaen. Niissä on kuitenkin haastateltu yrityksen edustajia myös vapaa-

ajan turvallisuuskäyttäytymisestä sekä vapaa-ajan turvallisuudesta. Haastattelut tehtiin 

puolistrukturoituina ryhmähaastatteluina.    

Haastattelijoina näissä yleisissä haastatteluissa toimi useampi eri henkilö 

haastattelijoiden lukumäärän vaihdellessa yhdestä kahteen. Haastattelijat olivat 

Työterveyslaitoksen työntekijöitä, Rambollin työntekijä, Oulun yliopiston sekä 

turvapuiston edustaja. Haastattelut jaettiin näiden haastattelijoiden kesken. Itse en 
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43 

osallistunut tutkimuksen haastatteluihin, vain sain aineistot käyttöön yhteisen projektin 

vuoksi.  

Projektin yleiset haastattelut tehtiin ennen puistossa käyntiä sekä jonkin aikaa puistossa 

käynnin jälkeen, jotta turvapuistojen vaikuttavuutta voitaisiin arvioida. Jos haastatteluja 

oli mahdotonta järjestää näin, voitiin haastattelut järjestää saman yrityksen kahden 

samanlaisen ryhmän välille verrokkiryhmä järjestelyin, jolloin saatiin kaksi ryhmää 

samasta yrityksestä, turvapuistossa käynyt ryhmä sekä ryhmä, joka ei vielä 

turvapuistossa ollut käynyt. Haastattelut on litteroitu jonka jälkeen se on analysoitu 

käyttäen NVIVO 11:sta.  NVivo on ohjelma jonka avulla, voidaan tekstistä löytää 

yhteneväisyyksiä jäsentelemättömän tekstin tai kvalitatiivisen datan välillä. Tämän työn 

yhteydessä haastattelujen ja kyselyjen vastausten välillä on yhteyksiä, jotka on 

helpompi löytää käyttäen NVivo ohjelmaa. (QSR International Pty Ltd. 2016) 

Yleisten haastattelujen kysymykset koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen liittyen koskivat 

työn ja kodin ja vapaa-ajan turvallisuuskäyttäytymisen eroja, miten tieto on vaikuttunut 

koti- ja vapaa-ajan käyttäytymiseen ja asenteisiin, onko turvapuistossa käynti 

vaikuttanut koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen, puhutaanko yrityksessä koti- ja vapaa-

ajan turvallisuudesta, saako työnantajalta suojaimia ja turvallisuusvälineitä lainaan ja 

tapahtuuko koti- ja vapaa-ajalla tapaturmia.  

3.2 Yrityshaastattelut 

Tässä kappaleessa esitellään viiden eri yrityksen keinoja ja tilastointia sekä kiinnostusta 

koti- ja vapaa-ajan turvallisuutta kohtaan. Haastattelupohja on liitteenä 1. Yritykset 

olivat teollisuusalan yrityksiä ja teksti on kirjoitettu yritysten edustajan tai edustajien 

haastattelujen pohjalta. Haastatteluihin osallistui viisi yritystä, jotka olivat SSAB Raahe, 

Oulun Energia, kemian-, kiinteistöpalvelualan yritys sekä Terveystalo. Haastattelupohja 

oli sama muille, paitsi Terveystalolle. Terveystalolle esitetyt kysymykset löytyvät 

liitteenä 2. Haastattelupohjaan lisättiin kysymys turvapuiston koti- ja vapaa-ajan rastista 

ja työmatkaturvallisuudesta kemianteollisuuden yrityksen haastattelun jälkeen. 

Haastattelu järjestys on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Yrityshaastatteluiden järjestys 

Haastattelun yksi tarkoitus oli myös kysyä mielipidettä turvallisuusalan asiantuntijoilta 

tässä diplomityössä käytettyyn kyselylomakkeeseen. Kyselylomakkeeseen tehtiin jonkin 

verran muutoksia, perustuen haastatteluissa ilmenneisiin mielipiteisiin.  

Yritysten tilastointi koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kohdalla vaihtelee. Yritysten tietoon 

tulevien tapaturmien ja tilastoinnin välillä on eroa. Osa saa tietää kaikki koti- ja vapaa-

ajan tapaturmat, tapaturman, sen laadun ja miten se tapahtui, osa ei. Yrityksen koko 

vaikuttaa tilastointiin ja tapaturmien syiden ilmi tulemiseen. Isommat yritykset tekevät 

enemmän tilastointia ja tapaturmaseurantaa haastattelujen perusteella.  

Sekä Oulun Energiaa että SSAB Raahea voidaan pitää edistyksellisinä vapaa-ajan 

tapaturmien tilastojen keruussa. Molemmilta on käytössä järjestelmät, joiden avulla 

koti- ja vapaa-ajan tapaturma saadaan tietoon ja näin se voidaan tilastoida. Näin saadaan 

tarkkaa tilastoa siitä, mitä henkilöstölle kotona ja vapaa-ajalla tapahtuu.  

3.3 Kysely 

Diplomityötä varten luotiin kyselylomake, jolla pyrittiin ensisijaisesti selvittämään 

ihmisten asennetta ja vaikutusmahdollisuuksia koti- ja vapaa-ajan turvallisuutta 

kohtaan. Kysely on muokattu KOTVA -hankkeen (Yrjämä & Ollanketo 2007) kyselystä 

sekä Koutosen (1996) ja Qvistin (2003) diplomitöiden haastattelujen ja kyselyjen 

pohjalta, jotta tuloksia voitaisiin vertailla. Kysely on esitetty liitteenä 3. Kyselyllä oli 

tarkoitus kartoittaa taustatietojen yhteyttä tapaturmiin sekä asenteisiin. Lisäksi 

tavoitteena oli kyselyn avulla selvittää vaikuttavatko yöunet, asuinmuoto, perhesuhteet, 
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työmatka, työstatus, koulutus ja vapaa-ajan viettopaikka tapaturmiin. Kodin ja vapaa-

ajan turvallisuuteen vaikuttavia keinoja oli tarkoitus myös selvittää kyselyn avulla. 

Siihen liittyen kysyttiin voisiko turvapuistossa olla rasti koti- ja vapaa-ajan 

turvallisuuteen liittyen. Yritysten aktiivisuutta koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

ehkäisemiseksi sekä tilastoinnin yleisyyttä sekä muuta turvallisuusaktiivisuutta 

kartoitettiin myös.  

Kysely suoritettiin aina ryhmässä, joissa kussakin oli edustajia ja työntekijöitä yhdestä 

yrityksestä. Ryhmiä oli yhteensä neljästä yrityksestä. Eräästä yrityksestä osallistui 

kokonainen johtoryhmä, ryhmä sai kyselyn kokouksessa ja palauttivat kyselyn 

yhteyshenkilölle, joka toimitti vastaukset kootusti. Lisäksi yksi kysely ryhmä osallistui 

kyselyyn sähköpostin kautta, muut ryhmät tekivät kyselyn turvapuistossa ennen 

turvallisuuskoulutuksen alkua. Vaikka vastaaminen tapahtuikin usein 

ryhmätilaisuudessa, kyselyyn vastattiin aina yksilönä. 

Kyselyn tulokset jaettiin kahteen luokkaan: ensimmäinen luokka sisälsi kaikki 

taulukoitavissa olevat ja tilastollisesti analysoivat kysymykset. Toinen luokka sisälsi 

kvalitatiivisesti analysoitavat kysymykset. Ensimmäisen luokan kysymykset taulukoitiin 

Exceliin, josta analysointi tehtiin pääasiassa frekvensseihin ja jakaumiin pohjautuen. 

Toisen luokan tulokset analysoitiin käyttäen NVivo 11- ohjelmaa. Huomattavaa 

kuitenkin on, että vaikka taustatiedot kuuluivatkin ensimmäiseen luokkaan, on ne 

kuitenkin vastaajakohtaisesti integroitu vastauksiin. NVivo:n vastauksissa on siis 

mukana yksilölliset anonyymit taustatiedot, jotka saatiin suoraan kyselyn vastauksista, 

jotka ovat samat kuin Excelissä. 
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4 TULOKSET 

4.1 Projektin yleisten haastattelujen tulokset 

Yleisten haastattelujen perusteella tein kuusi kysymystä, joihin etsin vastauksia 

haastatteluista analysointivaiheessa. Kysymykset liittyivät koti- ja vapaa-ajan 

turvallisuuteen, asenteisiin, turvapuistoon ja työpaikan suhtautumiseen. Lisäksi haettiin 

vastausta siihen, tapahtuuko työntekijöiden mielestä koti- ja vapaa-ajalla tapaturmia, 

kun niitä tilastojen perusteella tapahtuu huomattavasti enemmän kotona ja vapaa-ajalla 

kuin töissä. Analyyseissä käytetyt kysymykset olivat: 

1. Eroaako vapaa-ajan käyttäytyminen töissä käyttäytymisestä? 

2. Onko tieto vaikuttanut käyttäytymiseen ja asenteisiin? 

3. Onko turvapuistossa käynti vaikuttanut koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen? 

4. Puhutaanko yrityksessä koti- ja vapaa-ajan turvallisuudesta? 

5. Saako työnantajalta suojaimia ja turvallisuusvälineitä lainaan? 

6. Tapahtuuko kotona ja vapaa-ajalla tapaturmia? 

Ensimmäiseen kysymykseen ”Eroaako vapaa-ajan käyttäytyminen töissä 

käyttäytymisestä”, löytyi aineistosta useita vastauksia. Kaikki vastaukset antoivat 

viitteitä siitä, että toimintatavat eroavat toisistaan riippuen siitä missä ollaan. 

Kysymykseen vastattiin kuvan 10 mukaisesti. Kyllä vastauksia oli 10, joista kaksi oli 

pelkästään kyllä vastauksia ilman selitystä. Kahdeksan ihmistä antoivat selityksen 

vastaukselleen. 
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Kuva 10. Käyttäytymisen eroaminen töissä sekä koti- ja vapaa-ajalla (n = 10). 

Eräs mieshaastateltava vastasi näin:  

”Mua, vähän kyllä nauratti, me purettiin kaverilla, purettiin vanha vaja 

ni, kyllä, nauratti et kyllä jos jossain työmaalla ku ois tehty tällee ni. 

Pistettii, kattopalkkiin vaan, Transitin peräst noin köysi kii ja Transitilla, 

katto mukana ni. Mut joo.”   

Toiseen kysymykseen ”Onko tieto vaikuttanut käyttäytymiseen ja asenteisiin”, olivat 

vastaajat vastanneet vain myönteisesti. Tieto oli vaikuttanut käyttäytymiseen kuvan 11 

mukaisesti.  

Eroaako vapaa-ajan 
käyttäytyminen 

töissä 
käyttäytymisestä?  

Kyllä 10 

Suojaimia käytetään 
vähemmän ja sopivia 

työkaluja ei ole 5 

Kustannukset ovat 
suuret käyttöön 

nähden 3 

Asenne kotona on eri 
3 

Ei 0 
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Kuva 11. Tiedon vaikutus turvallisuuskäyttäytymiseen ja –asenteisiin (n = 5) 

Esimerkkinä vastauksista on erään miespuolisen työsuojeluvaltuutetun vastaus liittyen 

suojalasien lisääntyneeseen käyttöön:  

”Jos ei muuta niin suojalasit ainaki tuntuu että ne on ruvennu olohon, 

vaikka mulla nyt ei hirveesti oo kun mä asun kerroskodos niin, talkkari 

hoitaa ne. Mut sitte ku menöö tuonne, omaan kotiin tai isälle ja äidille ja 

siellä tekee jotaki niin kyllä sitä on ruvennu...”  

Lisäksi vaarojen ja riskien huomioimiseen liittyvä vastaus eräältä mieshaastateltavalta: 

” ..huomaa sen jotta kun on, jos kotona teköö taikka tuolla johonaki teköö 

niin, huomaa kattoa sen kaverinki että hei, mee vähä pois jotta tästä tuloo 

sitä ja tätä ja tuota. Että on se tieto on vain tullu, että huomaa niitä asioita 

itte.”  

Toinen vastaaja kertoo miettineensä, että töissä ei tehtäisi samoja töitä ilman suojauksia: 

”Haastateltava: Kyl se tulee himas mieleen että, jos tekee jotain remonttii 

niin sit jos ois työmaal niin, ois kypärä ja suojalasit.” 

Onko tieto 
vaikuttanut 

käyttäytymiseen ja 
asenteisiin? 

Kyllä 5 

Suojainten 
lisääntynyt käyttö 3 Vaarojen 

tunnistaminen 2 

Ei 0 
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Kolmantena kysymyksenä käsitelty aihe turvapuiston vaikutuksesta koti- ja vapaa-ajan 

turvallisuuteen tuli esille osassa haastatteluista. Turvapuiston vaikutukseen liittyneet 

vastaukset erosivat eniten toisistaan. Jokaiseen kategoriaan, kyllä, ei ja ehkä, löytyi 

vastaaja. Vastauksista on mahdollista saada positiivinen kuva siitä, että jotain 

positiivista muutosta on saattanut tapahtua:  

”Saattaa sillä olla” sekä ”Joilleki voi olla, joilleki ei.”  

Ei -vastauskaan ei ole täysin kielteinen, kuten erään mieshaastateltavan vastauksesta 

ilmenee:  

”Ei oikeastaan, sen koulutuksen jäläkeen nyt ei ole ollu semmosta 

tilannetta että olis tarvinnu. Että ei oikeastaan että kotioloihin ei oo 

heijastunu.”  

Jos tilannetta tiedon käyttöön ottamiselle ei ole syntynyt kotona ja vapaa-ajalla, ei tietoa 

voi myöskään hyödyntää. 

Neljäs kysymys ”Puhutaanko yrityksessä koti- ja vapaa-ajan turvallisuudesta?” käsitteli 

yritysten suhtautumista koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin ja turvallisuuteen. Kaikki 

vastaajat vastasivat, ettei puhetta koti- ja vapaa-ajan tapaturmista ole ollut. Haastattelija:  

”Onks työnantaja puhunu mitään kodin ja vapaa-ajan tapaturmista, tai 

onko kukaan sitä..? 

Mieshaastateltava:  

”Eipä oikeestaan. Vastuu loppuu työmatkaan.” 

Vaikkei puhetta koti- ja vapaa-ajan tapaturmista työpaikalla ollut, olivat työpaikat 

kuitenkin selkeästi tiedostaneet, että kotona ja vapaa-ajalla tapaturmia sattuu. Jokainen 

vastaaja vastasi viidenteen kysymykseen ”Saako työpaikalta tarvittaessa lainata 

suojaimia sekä tarvittavia turvallisuusvälineitä?” myönteisesti.  Kysymykseen vastasi 

neljän eri yrityksen työntekijöitä.  
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Vastaukset viimeiseen kysymykseen ”Tapahtuuko kotona ja vapaa-ajalla tapaturmia?”, 

olivat yllättäviä. Vastauksia oli vain kolme, mutta ne olivat seuraavanlaisia:  

Miespuolinen työsuojeluvaltuutettu:  

”Kyllä mitä näitä nyt katteloo näitä, meidän työntekijöötä niin ei siinä, 

tuskin oikein paljo vapaa-ajalla olis sattunu mitään että pitääs pois olla 

töistä.” 

Toinen miespuolinen työsuojeluvaltuutettu: 

”Joo en mä ainakaan yhtäkkiä muista että hirveesti...” 

Eräs haastateltava:  

”Ei oo kyllä.” 

Sekä miespuolinen kirvesmies:  

”Joo. Niin se on pittää ottaa huomioon muukki. Kotona ku tekkee 

yksinään niin jos lyö vasaralla sormeen niin eihän se oo ku ommaan vaan. 

Mutta kyllä suurimmat mitä mulle on sattunu niin suurimmat on tapahtunu 

kotona. Vahingot. Ja se mitä muutama omakotitaloki on tehny.” 

Haastattelija kysyi, aiheuttavatko koti- ja vapaa-ajan tapatumat sairauspoissaoloja niin 

paljon, että niitä olisi hyödyllistä seurata. Mieshaastateltava vastasi: 

”Kyllä meillä ainakin, jos oikein muistelee niin niin vähissä on sellaset, 

tapaturmat.” 

Toinen mieshaastateltava: 

”Niin ja, vapaa-ajalla olis sattunu.” 
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4.2 Yrityshaastattelujen tulokset 

4.2.1 SSAB Raahe 

SSAB Raahe seuraa ja kerää tilastoja työ- ja liikennetapaturmien lisäksi myös koti- ja 

vapaa-ajan tapaturmista. SSAB Raahella on erittäin tarkka seuranta siitä, paljonko koti- 

ja vapaa-ajan tapaturmia kuukausittain henkilöstölle tapahtuu. Tapaturmat painottuvat 

taustatietoina saatujen tilastojen perusteella jonkin verran kesäkuukauksille. 

SSAB:n tilastointi ja tiedonkeruu ei ole pelkästään kvantitatiivista, vaan myös 

kvalitatiivista. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat tilastoidaan niiden aiheutumispaikan tai 

aktiviteetin perusteella sekä sen perusteella, kuinka pitkät sairaslomat tietystä 

aiheutumisperusteesta yhteensä vuosittain tulee. Tapahtuneet tapaturmat on saatu 

taustatietoina ja on esitetty kuvassa 12 ja niistä aiheutuneet tapaturmat kuvassa 13. 

Eniten sairauspoissaoloja aiheuttaa arkiliikkuminen ja liikunta.  

 

Kuva 12. Tapahtuneet koti- ja vapaa-ajan tapaturmat 2016. Muokattu SSAB-tilastosta. 
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Kuva 13. Tapahtuneista koti- ja vapaa-ajan tapaturmista johtuneet 

sairauspoissaolopäivät 2016. Muokattu SSAB-tilastosta. 

Raahen SSAB torjuu työtapaturmia ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmia erityisesti 

asenteisiin vaikuttamalla. Työturvallisuus raportoitiin keinoksi vaikuttaa myös koti- ja 

vapaa-ajan turvallisuuteen. Asenteisiin pyrittiin vaikuttamaan 

työturvallisuuskoulutuksella ja turvavarteissa, joissa käsitellään myös koti- ja vapaa-

ajan turvallisuutta sekä infoissa ja teemapäivinä. Näissä tilaisuuksissa vaikutetaan koti- 

ja vapaa-ajan tapaturmien lisäksi liikenneturvallisuuteen. Yritys järjestää myös 

kampanjoita, joissa henkilöstä voi saada palkintoja ja kannustimia, kuten 

Liikenneturvan kampanjoissa pyörähuoltoja. Koti- ja vapaa-ajan ”turvavarttisia” 

järjestetään noin kerran kuukaudessa. Yrityksessä oli tiedostettu, että asennemuokkaus 

on pitkä prosessi ja vaatii jatkuvaa työtä. Työntekijöille esitelään myös pienryhmissä 

koti- ja vapaa-ajan tapaturmien tilastoja sekä minkälaisia vammoja niissä syntyy ja 

mitkä tekijät tapaturmiin vaikuttavat. Työmatkaturvallisuuteen pyrittiin vaikuttamaan 

asennemuokkauksella, jota yritys tekee yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. 

Esimerkkejä ovat tarkastukset pyöräilykypäröiden ja turvavöiden käytöstä sekä 

”pyörähtävä” auto -kampanja, jossa työntekijä saa kuvan siitä, miltä tuntuu, kun auto 

pyörähtää. Näin työntekijä voi herätä siihen, mitä tapahtuisi, jos pyörähtämisessä ei 

olisikaan turvavyö käytössä. Omalta osaltaan se vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin. 

Asennemuokkauksen lisäksi yritys pyrkii järjestämään työntekijöilleen turvallisemmat 
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olosuhteet koti- ja vapaa-aikaan sekä liikenteeseen. SSAB:n työntekijät voivat hankkia 

turvavarusteita toimittajilta halvemmalla, ja lisäksi he saavat alennusta laite- ja 

konevuokrista, kuten henkilönostimista. Lisäksi työntekijöille on jaettu liukuesteet 

turvallisemman arkiliikunnan takaamiseksi.  

Yrityksen mielipide oli että, työntekijä on itse se, joka eniten voi vaikuttaa omaan 

turvallisuuteensa vapaa-aikana. Työntekijälle täytyy antaa tietoa tapaturmista ja niistä 

suojautumisesta, jotta riskit voi ymmärtää. Riskitekijöiden miettiminen ennen suoritusta 

on tärkeää niin koti- ja vapaa-ajalla kuin työssäkin. ”Riskien ymmärtäminen auttaa 

valitsemaan oikeat suojavarusteet, työkalut ja miettimään työn oikeaa suoritustapaa”. 

 

4.2.2 Oulun Energia Oy 

Oulun Energia Oy:llä on seurattu jo vuosien ajan työtapaturmien lisäksi koti- ja vapaa-

ajan tapaturmia. Tilastojen keräämisellä saavutetaan helpommin tilanne, jossa 

huomataan tapaturmien aiheuttamien poissaolojen merkittävyys. Poissaoloon johtaneet 

koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ja niiden syntymekanismit käyvät ilmi kaavakkeesta, joka 

täytetään poissaoloon johtaneen tapaturman sattuessa. Koska tietojen ja tilastojen keräys 

on näin systemaattista, voidaan niistä saada selville tapaturmientrendejä sekä työ-, koti- 

ja vapaa-ajan turvallisuuden kehitys. Osaavien ja vakituisten työntekijöiden 

sairauspoissaolot heikentävät yrityksen tuottavuutta ja voivat olla turvallisuusriski, 

koska vakituiset työntekijät ovat tottuneet työpaikan turvallisuuskäytänteisiin ja 

työtapoihin.  

Kuvasta 14, käy ilmi, kuinka merkittävä osa koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat 

tapaturmien kokonaismäärästä, joskin molemmat tapaturmatyypit ovat vähentyneet 

huomattavasti 2010 ja 2015 välillä. On huomattavaa, että työtapaturmien määrään on 

laskettu 0 tapaturmat, kun taas koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat kaikki poissaoloihin 

johtaneita. Osaksi tästä johtuu se, että työtapaturmat aiheuttivat vuonna 2010 225 

sairauspoissaolopäivää. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien aiheuttamien 

sairauspoissaolojen määrä samana vuonna oli 606. Tapaturmamäärät ovat tippuneet 

vuodesta 2010 merkittävästi Oulun Energialla, mikä vaikuttaa myös suorasti niiden 
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aiheuttamien sairauspoissaolojen laskuun. Vuonna 2015 työtapaturmat aiheuttavat enää 

19 ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmat 177 sairauspoissaolopäivää.  

  

Kuva 14. Työtapaturmien ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrät vuosittain. Tehty 

Oulun Energian tilastojen pohjalta.  

Yrityksessä tiedostettiin, että tapaturmat eivät ole vähentyneet itsestään, vaan niiden 

vähenemisen eteen on tehty töitä. Oulun Energian henkilöstön koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmien tapahtumamekanismit olivat yleisesti samankaltaisia kuin koti- ja vapaa-

ajan tapaturmien tilastojen perusteella voisi olettaa. Tapaturmia sattui vauhdikkaissa 

joukkuelajeissa kuten sählyssä, jääkiekossa ja kaukalopallossa. Perinteisiä 

kotitapaturmia ovat kuuman veden aiheuttamat palovammat sekä remontointiin liittyvät 

vammat kuten viilto, kaatumis- ja tippumisvammat, joita myös Oulun Energian 

henkilöstölle tapahtui. Myös muuten kuin työaikana ja työmatkoilla tapahtuvia 

liukastumisia ja kaatumisia sattui suhteessa muihin koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin 

nähden runsaasti. Syntyneet vammat ovat yleisesti ottaen murtumia, venähdyksiä ja 

viiltämiseen liittyviä vammoja sekä jonkin verran palovammoja. Liikennetapaturmissa 

pyöräily on ollut tapaturma-altein liikkumisen muoto.  

Oulun Energian henkilöstön koti- ja vapaa-ajan tapaturmia ehkäistään niin asenteisiin 

vaikuttamalla kuin turvallisuusaiheisilla ”lahjoilla”, jotka ovat tarkoitettu vietäväksi 
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kotiin. Turvallisuusaiheisia lahjoja ovat olleet muun muassa suojalasit, 

viiltosuojahanskat, heijastinliivit ja sammutuspeite. Suurempi painoarvo koti- ja vapaa-

ajan tapaturmien ehkäisemisessä on asenteisiin vaikuttamisella.  

Asenteisiin vaikutetaan yleisillä turvallisuusopastuksilla, jotka eivät välttämättä ole 

suoraan koti- ja vapaa-aikaan liittyviä, vaan voivat olla myös työturvallisuusopastusta. 

Turvallisuusajattelun oletetaan siirtyvän osittain työympäristöstä kotiin. Turvavartit ja 

posterit ovat käytössä olevia asenteisiin vaikuttavia keinoja turvallisuuden 

parantamiseksi. 0 tapaturmaa ajattelu on osa turvallisuuskokonaisuutta. Tietoiskuja 

järjestetään ja on järjestetty Oulun Energialla sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

vähentämiseksi, mutta turvallisilla työmenetelmillä töissä on myös suuri vaikutus myös 

kotona tehtäviin askareisiin. Seuraavia koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen liittyviä 

teemoja on käsitelty Oulun Energian turvallisuusvarteissa: liikunta, kulkeminen ja koti 

Lisäksi on järjestetty vapaa-ajan kysely, jonka tavoitteena oli selvittää, minkälaista 

tietoa ihmiset haluavat vapaa-ajan turvallisuudesta. Vuosittain koti- ja vapaa-ajan 

turvallisuuteen liittyen järjestetään vähintään kaksi turvallisuusteemaa. Neljässä 

vuodessa turvallisuusteemoja koti- ja vapaa-aikaan liittyen on järjestetty 11. Teemoja 

käydään läpi turvavarttien lisäksi myös turvallisuus palavereissa.  

Asenteet henkilöstön ja johdon välillä erosivat hieman. Johto näki koti- ja vapaa-ajan 

turvallisuuden yhtä tärkeänä kuin työturvallisuuden, kun taas henkilöstö ei suhtautunut 

koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen yhtä vakavasti kuin työturvallisuuteen. 

Työmatkaturvallisuus on osa turvallisuuskokonaisuutta Oulun Energialla. 

Työmatkaturvallisuus on vähintään kerran vuodessa turvallisuusteemana. Ajankohta 

teemalle on yleensä syksyllä liukkaisiin keleihin valmistauduttaessa. 

Työmatkatapaturmia seurataan ja tilastoidaan samalla tavalla kuin työtapaturmia. 

Työmatkatapaturmat käsitellään joko työpaikkatapaturmina tai työmatkatapaturmina 

riippuen siitä, missä tapaturmat tapahtuvat. Tapaturman sattuessa Oulun Energian 

hallinnoimilla alueilla tutkitaan ne samoin kuin työtapaturmat. Työmatkatapaturmien 

määrä on pysynyt viimeiset neljä vuotta aika vakiona. Työmatkatapaturmat ovat 

useimmiten liikenneonnettomuuksia, liukastumisia sekä pyörällä kaatumisia. Työpyöriä, 
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joita on joissain toimipisteissä, käytettäessä velvoitetaan käyttämään kypärää. 

Työpyöriin vaihdetaan talveksi nastarenkaat ja niitä huolletaan säännöllisesti.  

Koti- ja vapaa-ajan rastiin Oulun Energia halusi, että yleisimmät koti- ja vapaa-ajan 

vaarat tulevat esille. Näistä mainittiin käsityökalujen käyttö, suojautuminen remonttia 

tehdessä ja nouseminen, esimerkiksi tikapuille. Rastilla voisi olla myös vaarallisten 

liikuntatilanteiden ja niiden ehkäisyn esittelyä. Asenteisiin vaikuttaminen kerrottiin 

toimivaksi vaikuttamisenkeinoksi.  

4.2.3 Kemian teollisuuden yritys 

Yritys, jossa koti- ja vapaa-ajan seurantaa ja tilastointia ei ole, saa tietoa 

työterveyshuollosta vuosittaisesta raportista sekä alle kolmen päivän sairauslomien 

omailmoituskaavakkeista. Raportissa käy ilmi syyt työterveyshuollon käyttämiselle. 

Näitä kategorioita ovat muun muassa vammat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 

Yrityksen mukaan, jos töissä on vain vähän ihmisiä, saadaan haastattelun perusteella 

koti- ja vapaa-ajan tapaturma kuitenkin epävirallista kautta tietoon silloin, kun 

työntekijä palaa töihin.  Työpaikassa, jossa tapaturmia ei varsinaisesti tilastoitu, 

arvioitiin koti- ja vapaa-ajan, kuten sählyssä tapahtuneiden tapaturmien olevan reilusti 

alle 50 % tapaturmien kokonaismäärästä. Saman yrityksen vuoden 2015 alusta otettavan 

kymmenen kuukauden ajan sairauksista 46 % oli tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja 22 

% oli vammoja ja myrkytyksiä. Tapaturmien aiheuttamat vammat ja hoidon tarve 

kuuluvat näihin kategorioihin. 

 Yrityksen työtapaturmiin suhtaudutaan tosissaan ja niiden analysointiin käytetään 

monia aivoriiheen perustuvia työkaluja, kuten juurisyyanalyysia (5xmiksi –menetelmä 

sekä Solologic-juurisyykaavion teko). Näiden avulla pyritään selvittämään tapaturmien 

syyt sekä estämään tulevien samankaltaisten tapaturmien tapahtuminen. Myös 

työmatkoilla tapahtumat tapaturmat tutkitaan. 

Kyseisellä yrityksellä on käytössään järjestelmä, joka antaa työntekijälle oikeuden 

kolmen päivän sairauspoissaoloon omalla ilmoituksella. Sairauspoissaolon 

myöntämiseksi vaaditaan täytettäväksi kaavake, josta täytyy käydä ilmi, miksi 

työntekijä jää pois töistä. Näin myös lyhyet koti- ja vapaa-ajan tapaturmista johtuvat 
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tapaturmat saadaan tietoon. Omailmoitusoikeus voidaan yrityksessä evätä varhaisen 

välittämisen mallin mukaan, jos sairauslomia on huomattavan paljon.  

Vaikka varsinaista tilastointia ja seurantaa ei ole, on yritys tehnyt toimenpiteitä 

parantaakseen koti- ja vapaa-ajan turvallisuutta. Toimenpiteitä ovat konkreettiset 

turvallisuutta parantava apuvälineet ja varusteet sekä asenteisiin vaikuttaminen. Yritys 

vaikuttaa asenteisiin muun muassa yrityksen tiloissa olevilla ruuduilla pyörivillä 

turvallisuuden ”tietoiskuilla”, uusitulla turvallisuuslehtisillä ja turvavarteilla. 

Turvavarteissa käydään usein ajankohtaan sopivia aiheita, esimerkiksi ennen uutta 

vuotta puhutaan rakettien vaaroista. Konkreettisiin toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi 

kotiin vietävien liukuesteiden kampanja, jossa kaikille työntekijöille annettiin työssä 

käytettävien liukuesteiden lisäksi kotiin vietävät liukuesteet. Lisäksi suojain toimittajan 

kanssa tehty sopimus, jonka avulla työntekijät saavat ostaa tarvitsemiaan suojaimia 

alennettuun hintaan. Myös muita turvallisuutta parantavia tuotteita, kuten heijastimia ja 

pyöränlamppuja, on jaettu.  

Tapaturmien suhteen tulosriippuvainen asettelu koettiin tässä yrityksessä huonoksi. 

Tapaturman sattuessa lisät tai bonukset menetettäisiin, mikä voi johtaa tapaturmien 

ilmoittamatta jättämiseen. Se taas omalta osaltaan vaarantaa ei vain työntekijän oman 

terveyden, vaan pahimmillaan muidenkin työntekijöiden terveyden.  

4.2.4 Kiinteistöpalvelualan yritys 

Kyseinen kiinteistöpalvelualana yritys on kiinnostunut ja tekee paljon työturvallisuuden 

parantamiseksi. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia ehkäistäänkin ”työturvallisuuskylki” 

edellä. Tämä tarkoittaa, että tietoa ja koulutusta, joita työturvallisuuteen liittyen 

annetaan, koettiin yrityksessä vaikuttavan myös koti- ja vapaa-aikaan. Tieto vaikuttaa 

asenteisiin ja toimintatapoihin, jotka siirtyvät työstä myös vapaa-ajalle. Tiedon 

jakamisen tarkoituksena on antaa apuja työtekijälle, jotta tämä pystyy toimimaan 

turvallisesti. Tietoa jaetaan turvavarteissa ja vuosittain järjestettävässä 

työturvallisuuspäivässä. Turvavarttien aiheet liittyvät työturvallisuuden lisäksi suoraan 

koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Aiheita ovat olleet muun 

muassa ”ajaminen” ja ”pidä huoli terveydestäsi”. Tämä kiinteistöhuollon yritys 

palkitsee tarkkaavaisuudesta jakamalla arvontaperustein palkintoja 
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turvallisuushavainnoista. Lisäksi joka kolmas kuukausi palkitaan parhaan havainnon 

tekijä merkittävällä palkinnolla. Nämä havainnot lisäävät turvallisuushavaintoja myös 

kotona ja muokkaavat asennetta turvallisuutta kohtaan. Yrityksen kotisivujen uutisissa 

on opas koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden parantamiseksi. Työmatkoihin on vaikutettu 

työmatkakyselyillä ja turvavarteilla. Asenteet koetaan yhdeksi tärkeimmistä 

turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä liikenteessä, ja niihin onkin pyritty vaikuttamaan 

erityisesti tietoa jakamalla. Jopa ajokoulutusta on järjestetty.  

Turvallisuusvälineiden, kuten viiltosuojahanskojen, käyttö oli pakollista niitä vaativissa 

töissä, mikä voi lisätä niiden käyttöä kotonakin. Liukkailla keleillä käytössä ovat 

liukuesteet, jotka ovat vähentäneet kaatumisista johtuneita työtapaturmia. Näiden 

turvallisuusvarusteiden käyttöön kotona on annettu lupa. Lisäksi pyörään on mahdollista 

saada talvirenkaat yrityksen kustantamana.   

Tilastoja koti- ja vapaa-ajan tapaturmista ei vielä yrityksessä kerätä, vaikka kiinnostus 

siihen on suuri. Ehdotus on kuitenkin tehty sen aloittamiseksi. Tapaturmista saadaan 

tietoa jonkin verran muun muassa työterveyshuollosta sekä sairauslomatodistuksista. 

Haastattelun jälkeen tilastointi asia on mennyt eteenpäin ja toimenpiteet alkavat asian 

eteenpäin viemiseksi. Lääkäri määrittelee tapaturmatyypin, jonka avulla voidaan 

tilastointia tehdä.  

Yritykseltä saatiin myös ehdotuksia Turvapuiston koti- ja vapaa-ajan rastiin. Yrityksen 

rastin tulisi olla sellainen, jossa käsiteltäisiin asioita oikeasta elämästä. Oikean elämän 

tilanteet ja tarinat voivat todellisuudellaan pysäyttää ihmisen miettimään. Tarinat 

voitaisiin järjestää aihealueittain: harrastukset (golf, tennis…), kotityöt (remontointi, 

ruuanlaitto…) ja niin edelleen. Tarinoiden lisäksi niistä tulisi olla esillä tilastoja, joista 

selviäisi, minkälaisia ja miten paljon tapaturmia aktiviteeteissa tapahtuu ja olisivatko ne 

ehkäistävissä. ”Käsitietokoneilla tarinoiden lukeminen ja etsiminen olisi mielekkäintä”. 

Asenteiden muokkaus on tärkeää koska yrityksen mukaan ihminen tai työntekijä itse voi 

vaikuttaa parhaiten vapaa-ajan turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn. 



 

 

59 

4.2.5 Terveystalo 

Terveystalon haastattelukysymykset poikkesivat muiden haasteltavien kysymyksistä ja 

ne on esitetty liitteenä 2. Ehkäisykeinojen sijaan Terveystalolta kysyttiin muun muassa 

sitä, käykö asiakkaiden käynneistä ilmi tapaturman syntymekanismi ja ympäristö, missä 

tapaturma tapahtui.  

Yrityksen mukaan Suomen lain nojalla yksittäisten potilaiden tietojen luovuttaminen ei 

ole työnantajalle mahdollista, vaikka yritykset ovat erittäin kiinnostuneita, minkälaisia 

tapaturmia kotona ja vapaa-ajalla tapahtuu.  Asiakasyritys voi kuitenkin saada 

yhteenvedon kaikista hoidetuista tapauksista. Yhteenvedosta saa selville, minkälaisista 

syistä työterveyshuollossa käydään. Yleensä tapahtumaympäristö, jossa tapaturma 

sattui, käy ilmi haastattelussa, jonka jälkeen se kirjataan ylös tapahtumakertomukseen. 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia ei erikseen tilastoida.  

Myös työterveyshuollossa käynneissä on yrityskohtaisia eroja, sillä ”yritysten solmimat 

työterveyden sopimukset määrittelevät yksittäisen työntekijän työterveyden 

käyttömahdollisuuksia ja osa työnantajista on ottanut lisäksi vakuutuksia, joilla voidaan 

laajentaa mahdollisuuksia”. Yrityksillä voi olla koti- ja vapaa-ajan tapaturmat sisältävä 

vakuutus, jonka perusteella yrityksen työntekijät voivat käyttää työterveyden palveluita 

myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmien yhteydessä. Tällainen vakuutusjärjestely on 

kuitenkin yrityksen puolesta Suomessa vielä harvinainen. Myös yksityiset ihmiset 

voivat ottaa vastaavan vakuutuksen, mutta sekin on vielä suhteellisen harvinainen.  

Haastattelun perusteella Terveystalonkin mielipide on, että parhaiten koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmien ehkäisyyn voi vaikuttaa työntekijä itse. Tieto, jota työterveyshuolto ja 

yritys jakavat, auttaa kuitenkin turvallisuustietämykseen ja asenteisiin, jotka johtavat 

turvallisempaan käyttäytymiseen myös kotona. Tapaturmien hoidon yhteydessä 

Terveystalo antaa neuvoja tapaturman ehkäisystä, mikä ehkäisee tulevia tapaturmia.  

Terveystalon mielestä koti- ja vapaa-ajan tapaturmarastin turvapuistossa tulisi käsitellä 

yleisimpiä vapaa-ajan tapaturmia sekä sitä, miten ja miksi niitä ehkäistään. Lisäksi 

rastin tulisi käsitellä sitä, mitä turvallisuusvarusteita kotona olisi syytä käyttää. 
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4.3 Kyselyn tulokset 

Kyselyn tulokset ovat kaksiosainen kokonaisuus, kuten jo kolmannessa kappaleessa on 

mainittu. Ensimmäinen osa on kvantitatiivinen ja vastaukset ovat analysoitu Microsoft 

Exceliä käyttäen. Toinen osa on kvalitatiivisempi. Siinä vastaukset ovat käsitelty NVivo 

11 avulla, ja vastauksista on poimittu tärkeimmät informaatiot. Toisessa osassa 

taustatiedot (sukupuoli, ikä, perhesuhteet, asumismuoto, työmatkan kesto, yöunien 

pituus, työstatus sekä koulutus) ovat integroitu vastauksien mukaan NVivo ohjelmaan, 

jotta vastauksia voidaan vertailla myös taustatietojen perusteella.  

4.3.1 Kvantitatiivinen osuus 

Tässä kappaleessa on esitetty kyselyn monivalintaosuuksien tulokset. Ne ovat 

tilastollisesti käsitelty ja esitetty taulukkoina.  

Taulukossa 10 on esitetty kyselyyn osallistuneiden henkilöiden taustatiedot kootusti. 

Luvut ovat määriä. Koska kyselyn kohteena olivat rakennus- ja kunnossapitoyritykset, 

on miesten osuus osallistuneista henkilöistä selvästi suurempi, kuten taulukosta 

nähdään. Vastaajista miehiä oli 35 ja naisia yhdeksän. 

Taulukko 10. Kyselyyn osallistuneiden taustatiedot. 

 

Eräästä yrityksestä kyselyyn osallistui johtoryhmä, mikä vaikuttaa korkeakoulutettujen 

määrään huomattavasti. Pelkän perus- tai kansakoulun käyneitä oli 8 eli 18,2 %. 

Työmatkan kesto oli pääosin lyhyt, alle 30 minuuttia, noin 86 %:ssa tapauksista. 

Kyselyyn osallistuneet olivat melkein kaikki 1980- luvulla syntyneitä tai vanhempia. 

Sukupuoli Mies: 35 Nainen: 9

Syntymävuosi 2000-2009: 1 1990-1999: 2 1980-1989: 7 1970-1979: 7 1960-1969: 15 1950-1959: 11

Perhesuhteet Naimaton: 12 Avio - /avoliitossa: 29 Eronnut: 3 Leski: 0

Asumismuoto Omakotitalo: 23 Rivitalo: 5 Kerrostalo: 16 Maatila: 0

Työmatkan kesto töihin 0 - 0,25 h: 20 0,26 - 0,5: 17 0,51 - 0,75: 4 0,76 - 1,00: 2 1 - : 0

Työmatkan kesto töistä 0 - 0,25 h: 17 0,26 - 0,5: 20 0,51 - 0,75: 3 0,76 - 1,00: 3 1 - : 0

Yöunien pituus 0 - 4,99 h: 1 5,00  - 6,99: 14 7,00 - 8,99: 29 9,00 - 10,99: 0

Työnkuva Työntekijä: 19 Esimies: 4 Toimihenkilö/asiantuntija: 17 Johtaja/yrittäjä: 4

Koulutus Kansa-/peruskoulu: 8 Lukio: 4 Ammattikoulu: 14 Alempi korkeakoulu: 11 Ylempi korkeakoulu: 7
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Vain kolme osallistunutta oli syntynyt 90- tai 2000- luvulla.  Yhtä osallistujaa lukuun 

ottamatta vastaajat nukkuivat arki-päivinä 5 – 8,99 tuntia vuorokaudessa. Kuitenkin 

valtaosa vastaajista nukkui 7 – 8,99 tuntia vuorokaudessa. Rivitalossa vastaajista asui 

vain viisi, omakotitaloasujia oli 23 ja kerrostalossa asui 16 vastaajaa. Vastaajien 

työnkuvajakauma vastaa mielestäni hyvin todellista jakaumaa. Suurin osa vastaajista oli 

työntekijöitä (19) ja toimihenkilöitä/asiantuntijoita (17).  

Vapaa-aikaa vietettiin kyselyn mukaan useimmiten mökillä ja matkailu on määrältään 

asuntovaunu ja – autoelämää merkittävämpi. Taulukossa 11 on esitetty vapaa-ajan 

vietto jaoteltuna kesälle ja talvelle sekä ajalle, jota ei ole kohdistettu.  

Taulukko 11. Vapaa-ajan viettopaikka ja ajankohta (n = 33). 

Viettopaikka/Ajankohta Kesä, n Talvi, n Määrittelemätön, n 

Mökki 23 13 
 Matkat 1 3 7 

Asuntoauto/-vaunu 5 1 
 Koti 3 3 1 

 

Kyselyn kohdat 7 – 13 käsittelivät työntekijöiden tilanteiden ja paikkojen käsitettyä 

tapaturma-alttiutta, turvallisuusvarusteiden käyttöä, tapaturmien ehkäisyä ja tietoa 

tapaturmien tilastoinnista. Kysymys 7 käsitteli tilanteiden ja paikkojen tapaturma-

alttiutta.  Vaihtoehtoina kysymyksessä olivat työpaikka, työmatka, liikunta, vapaa-ajan 

harrastukset (muut kuin liikunta), liikenne (muut kuin työmatkat) ja koti. Paikat ja 

tilanteet arvioitiin numeroilla 1-6 ja jokaista numeroa sai käyttää vain kerran. Ideana oli, 

että tilanteet ja paikat järjestettäisiin tapaturma-alttiuden mukaan. Tulokset ovat esitetty 

taulukkona 12. 
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Taulukko 12. Paikkojen ja tilanteiden tapaturma-alttius kyselyn perusteella. Asteikko 1-

6, jossa 1 on kaikista tapaturma-altein (n = 39). 

Paikka/tilanne Tapaturma-alttius, keskimäärin 

Työpaikka 3,74 

Työmatka 2,91 

Liikunta 3,18 

Vapaa-ajan harrastukset, muut kuin liikunta 3,81 

Liikenne, muut kuin työmatkat 3,09 

Koti 4 

 

Tuloksien perusteella liikenne ja varsinkin työmatkat mielletään tapaturma-alteimmiksi 

tilanteiksi. Kyselyn perusteella turvallisinta ajatellaan olevan kotona.  

Suojaimia ilmoitettiin käytettävän myös kotona ja vapaa-ajalla kyselyn perusteella, 

kuten taulukosta 13 nähdään. Kaikki käyttivät suojaimia vähintäänkin joskus, ja vain 

kolme kysymykseen vastannutta sanoi käyttävänsä suojaimia harvoin. Suurin osa sanoi 

käyttävänsä suojaimia aina tai melkein aina.  

Taulukko 13. Suojainten käyttö kotona ja vapaa-ajalla toimissa, joissa se on mahdollista 

(n = 44). 

Käyttää suojaimia n 

Aina 12 

Melkein aina 18 

Välillä 11 

Harvoin 3 

En koskaan 0 

 

Kyselyn perusteella vastaajat arvelivat, että tapaturmia tapahtuu yrityksen henkilöstölle 

enemmän kotona ja vapaa-ajalla kuin työssä. 25 (78,1 %) vastaajaa arveli, että kotona ja 

vapaa-ajalla tapaturmia tapahtuu enemmän kuin työssä ja vain seitsemän (21,9 %) 

arveli, että työssä tapahtuu enemmän tapaturmia. Kukaan kyselyyn vastanneista ei ollut 

sitä mieltä, että yrityksessä, jossa on töissä, tapahtuu enemmän tapaturmia kuin muissa 

yrityksissä. Vastaajista 11 (31,4 %) arveli, että tapaturmia tapahtuu samana verran ja 24 
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(68,6 %) arveli tapaturmia sattuvan vähemmän. Kaikki vastaajat yhtä lukuun ottamatta 

arvelivat, että työntekijä itse voi torjua koti- ja vapaa-ajan tapaturmia tehokkaimmin. 

Yksi vastaaja valitsi viimeisen vastausvaihtoehdon, eli ”Jos jokin muu, mikä?”, mutta ei 

täsmentänyt, mikä. Kaksi kolmasosaa vastaajista sanoi, että yritys lainaa suojaimia 

kotiin. Tapaturmatilastointiakin tapahtuu, ja kyselyn perusteella vain viisi ihmistä ei 

tiennyt, tapahtuiko yrityksessä tapaturmatilastointia 

Kysymyksessä 18.1 haettiin parhaita vaikuttamisen keinoja koti- ja vapaa-ajan 

turvallisuuden parantamiseksi. Kysymyksessä sai valita neljä vaihtoehtoa, ja jokaista 

numeroa (1 - 4) sai käyttää vain kerran. Tulokset tästä kysymyksestä on esitetty 

taulukkona 14. Taulukosta nähdään, että useimmin valitut vaikuttamiskeinot ovat 

saaneet myös keskiarvollisesti parhaat tulokset vaikutuksesta. Kolme parasta 

vaikuttamiskeinoa kyselyn perusteella alkaen vaikuttavimmasta ovat: tiedotusvälineet, 

työntekijän oma aktiivisuus sekä kurssit ja koulutus. Kohta kurssit ja koulutus menevät 

osaksi päällekkäin, sillä turvallisuusaiheista koulusta järjestetään paljon turvapuistossa.  

Vaikka kaikki vaikuttamiskeinot saivat ääniä, vähiten vaikututtava keino sekä 

keskiarvollisesti että vastausten määrällisesti on ”sakot” ja muut negatiiviset 

seuraamukset.  

Taulukko 14. Vaikuttamiskeinot koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden parantamiseksi. 1 on 

tehokkain vaikuttamiskeino (n = 41).   

Vaikuttamiskeino Keskiarvo vastauksille Vastausten määrä 

Tiedotusvälineet 2,00 30 

Sosiaalinen media 2,61 18 

Lyhytaikaiset kampanjat 2,72 18 

Julisteet työpaikalla 2,60 10 

Työntekijän oma aktiivisuus ja huolellisuus 2,19 31 

Jaettavat lehtiset ja esitteet 2,67 6 

Kurssit ja koulutus 2,32 19 

"Sakot" ja muut negatiiviset seuraamukset 4,00 1 

Työnantajan kustannusten julkiseksi tuominen 3,33 3 

Turvapuisto 3,50 6 

Organisaatioiden aktiivisuus 3,00 13 
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Kysymys 19 on viimeisin kvantitatiivisesti tarkasteltava kysymys kyselystä.  Siinä 

kysytään, kuinka tapaturma-alttiina vastaajat pitävät omia kodin- ja vapaa-ajan 

harrastuksia.  Kysymyksessä harrastuksiin merkittiin numerot yhdestä viiteen, jossa 1 

on tapaturma-altis ja 5 on täysin turvallinen. Vastaukset ovat esitetty taulukkona 15. 
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Taulukko 15. Kodin- ja vapaa-ajan harrastusten tapaturma-alttius. 1 on tapaturma-altis 

ja 5 täysin turvallinen (n = 40).  

Harrastus Keskiarvo vastauksille Vastauksien määrä 

Kävely 3,8 25 

Sauvakävely 2,83 6 

Juoksu 3,23 13 

Rullaluistelu 2,6 5 

Hiihto 3,17 12 

Luistelu 3,75 4 

Laskettelu 2,29 7 

Tanssi 3,5 2 

Uinti 3,29 7 

Pyöräily 3 18 

Ratsastus 2 1 

Sulkapallo 3 5 

Tennis 3,5 2 

Pöytätennis 5 1 

Jääkiekko 2,5 4 

Kaukalopallo/jääpallo 2 3 

Sähly/salibandy 1,29 7 

Jalkapallo/futsal 2,25 4 

Amerikkalainen jalkapallo 1,5 2 

Koripallo 3,5 2 

Autonkorjaus/ -muokkaus 3 5 

Metsästys 4,17 6 

Kalastus 3,75 12 

Polttopuiden teko 2,77 13 

Veneily/purjehdus 3,67 3 

Retkeily 3,25 8 

Ruoanlaitto 3,71 17 

Rakentaminen/remontointi 3,12 17 

Marjastus 3,7 10 

Tekninen työ 2,5 2 

Käsityöt 5 2 

Kuntosali harjoittelu 3,5 2 

Sukellus 3 1 

Suunnistus 4 1 

 

Taulukosta 15 huomataan, että ihmiset ovat ajatelleet nopeiden lajien olevan vaarallisia. 

Tapaturma-altein harrastus kyselyn perusteella oli sähly/salibandy. Se sai keskiarvoksi 

vastauksille 1,29. Muita tapaturma-alttiita lajeja tuloksien perusteella olivat 
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amerikkalainen jalkapallo, ratsastus, kaukalopallo/jääpallo, jalkapallo/futsal ja 

laskettelu. Turvallisiksi harrastuksiksi miellettiin käsityöt, pöytätennis, metsästys, 

suunnistus, kävely, kalastus, luistelu, ruoanlaitto, marjastus ja veneily/purjehdus.    

4.3.2 Kvalitatiivinen osuus 

Kvalitatiiviseen osuuteen valitsin kyselystä kohdat 11, 13, 14, 15, 16 ja 17. Jokaisessa 

näistä kohdista oli avoimia kysymyksiä. Kysymykset koskevat koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmien estämistä, tapaturmien tilastointia ja keskustelua, turvapuiston koti- ja 

vapaa-ajan osuutta sekä koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen kannustamisen haasteita. 

Kysymys oli avoin, joten vastauksissa on variaatioita, vaikka ne on yhdistetty yhden 

kokonaisuuden alle. Jokaiseen kokonaisuuteen on kuitenkin laitettu vain siihen kuuluvia 

kyselyn vastauksia. 

Kyselyn kohdassa 11 kysyttiin keinoja koti- ja vapaa-ajan tapaturmien estämiseksi sekä 

sitä, miten työnantaja voi näihin keinoihin vaikuttaa. Tuloksista huomataan, että valistus 

ja koulutus koettiin vaikuttavimmaksi keinoksi koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

estämiseksi (taulukko 16). Monet keinot ovat yhteydessä toisiinsa vahvasti, vaikka ne 

ovat eri kategorioissa. Esimerkiksi valistus ja koulutus sekä asenne- ja kulttuurimuutos 

ovat toisistaan riippuvaisia.  

Taulukko 16. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien estämisen keinot. 

Keinot n 

Valistus ja koulutus 15 

Työmatkaan vaikuttavien turvavarusteiden käyttö 2 

Toimintatapoihin panostaminen 1 

Suojavarusteiden käyttö 9 

Sitoutuminen työturvallisuuteen 1 

Koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden nostaminen 
työturvallisuuden rinnalle 1 

Huolellisuus ja tarkkaavaisuus 7 

Asenne ja kulttuurimuutos 5 

Ei mitenkään 1 
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Samassa kysymyksessä oli myös toinen avoin kysymys: ”Millä keinoin työnantaja voi 

mainitsemiinne keinoihin vaikuttaa?” Tämän kysymyksen kohdalla hajonta vastauksissa 

oli pienempi. Vain kaksi vastauskokonaisuutta sai merkittävän määrän vastauksia. 

Taulukossa 17 on esitetty kyselyn kysymyksen 11 toisen osan vastaukset kootusti. 

Taulukko 17. Työnantajan keinot vaikuttaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

ehkäisemiseen. 

Keinot n 

Työmatkaan vaikuttavat turvallisuusvarusteiden 
hankkiminen 2 

Turvallisuusvälineiden antaminen 1 

Suojavarusteiden lainaaminen 8 

Koulutus, valistus ja perehdytys 17 

Kannustaminen 1 

Ei mitenkään 1 

 

Kokonaisuutena kysymyksen vastaukset painottuvat koulutuksen, valistuksen ja 

perehdytyksen antamiseen sekä suoja- ja turvallisuusvarusteiden lainaamiseen, 

hankkimiseen ja käyttöön. Huomioitavaa on myös  positiivisten vastausten suuri määrä, 

sillä vain yksi vastaus antoi ymmärtää, ettei turvallisuuden parantamiseksi ole mitään 

tehtävissä.  

Yksi mielenkiinnon kohde kyselyä suunniteltaessa oli, miten yritykset tilastoivat 

tapaturmia ja tietävätkö työntekijät tilastoinnista.  Taulukossa 18 on esitetty kyselyn 

täyttäneiden vastaukset asiaan liittyen.  
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Taulukko 18. Tapaturmien seuranta ja tilastointi. 

Tilastointi n 

Työtapaturmia seurataan ja 
tilastoidaan 37 

Työapaturmia ei seurata tai 
tilastoida 0 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia 
seurataan  1 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia 
ei seurata 16 

En tiedä työtapaturmien 
seurannasta 5 

En tiedä koti- ja vapaa-ajan 
seurannasta 5 

 

Keskustelujen kokoonpanot vaihtelivat paljon. Vähimmillään keskusteluissa mukana 

olivat esimiehet ja tapaturman osalliset. Tuloskokoukset olivat yksi paikka, missä 

keskustelua käytiin. Näissä tilaisuuksissa oli mukana koko henkilöstö. Myös 

johtoryhmät käsittelivät tapaturmia kokouksissaan. Tapaturmia käsiteltiin myös useassa 

eri kokouksessa, kuten eräässä vastauksessa kerrottiin: ”Kyllä. Yrityksen 

johtoryhmässä, toimialojen johtoryhmissä, yksiköiden johtoryhmissä, työmaiden 

viikkopalavereissa, alueellisten työturvallisuus toimikuntien kokouksissa”. Toisessa 

vastauksessa avattiin keskustelua näin: ”Kaikki tapaturmat käsitellään ja otetaan kaikki 

oppi ettei vastaavaa sattuisi. Työturvallisuustiimi, turvallisuusohjausryhmä, 

johdonohjausryhmät ja sen jälkeen kentällä oma henkilökunta ja urakoitsijat osallistuvat 

koulutuksiin/pienryhmiin jossa tapaturmasta keskustellaan”. 

Kappaleessa 4.3.1 todettiin kyselyn perusteella, että työntekijä pystyy tehokkaimmin 

torjumaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmia, työnantaja voi silti edistää koti- ja vapaa-ajan 

turvallisuutta. Kyselyn kysymyksessä 14 kysyttiin ”onko yrityksellänne keinoja koti- ja 

vapaa-ajan turvallisuuden kannustamiseen?”. Kyselyn perusteella saadut vastaukset ovat 

esitetty kuvassa 15. 
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Kuva 15. Yrityksen keinot koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen kannustamiseen. (n = 32) 

Kyselyn perusteella työpaikat tekevät paljon toimia turvallisuuden parantamiseksi myös 

kotona ja vapaa-ajalla. Suurin osa keinoista, jotka vastaajat tiedostivat, olivat kuvan 15 

perusteella näkyviä, kuten turvavarusteiden ostamisia ja niiden ostamisen rahallista 

tukemista. Joukossa oli kuitenkin myös keskustelua turvallisuudesta sekä perehdytystä.  

Tapaturman jälkeistä keskustelua käydään varsinkin työtapaturmien yhteydessä. Koti- ja 

vapaa-ajan tapaturmista ei juurikaan kyselyn perusteella keskustella. Kaikki kolme 

vastausta, joissa sanottiin, että koti- ja vapaa-ajan tapaturmista keskustellaan, kertoivat 

keskustelun olevan joko epävirallista tai että vapaa-ajan tapaturmista keskustellaan 
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joskus. Koti- ja vapaa-ajan- sekä työtapaturmien keskustelujen määrät on esitetty 

taulukossa 19.  

Taulukko 19. Tapaturmista keskustelu työpaikalla. 

Tapaturmasta keskustelu n 

Tapahtuneista 
työtapaturmista 
keskustellaan 27 

Tapahtuneista 
työtapaturmista ei 
keskustella 3 

Tapahtuneista koti- ja 
vapaa-ajan tapaturmista 
keskustellaan 3 

Tapahtuneista koti- ja 
vapaa-ajan tapaturmista ei 
keskustella 10 

En tiedä keskustellaan 
tapahtuneista 
työtapaturmista 2 

En tiedä keskustellaan 
tapahtuneista koti- ja 
vapaa-ajan tapaturmista 3 

 

Suhtautuminen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntaan on hyvää. Tämä selviää 

kyselyn kysymyksestä 16 ”Sopisiko mielestänne turvapuistoon rasti, jossa käsiteltäisiin 

koti- ja vapaa-ajan turvallisuutta? Mitä siinä voitaisiin käsitellä?”. Yksi vastaajista 

vastasi, että turvapuistossa on jo kaikki tarvittava ja toinen vastasi, ettei tiedä. Loput 

vastaajat olivat sitä mieltä, että turvapuistoon sopisi kyseinen rasti. Kuvassa 16 on 

esitetty vastausten jakautuminen kyselyssä esiintyneille vaihtoehdoille. 
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Kuva 16. Sopisiko turvapuistoon koti- ja vapaa-ajan turvallisuus rasti, minkälainen? 

Viimeisen käsiteltävän kysymyksen 17 ”Onko mielestänne koti- ja vapaa-ajan 

turvallisuuteen kannustamisessa haasteita? Jos on, niin mitä?” vastaukset on esitetty 

kuvassa 17.  
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Kuva 17. Onko koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen kannustamisessa haasteita? Jos on, 

niin mitä? 

Asenteiden koettiin olevan suurin ongelma tapaturmien suhteen. Asenteet koettiin 

ongelmaksi kahdesta eri syystä.  Ensimmäinen syy oli, että kotia pidettiin turvallisena 

paikkana ja siellä tehtävät ovat usein niin nopeita, ettei työhön tarvita suojavarusteita. 

Lisäksi kävi ilmi, että työntekijä voi ajatella, työantajan vaikuttavan liikaa häneen omiin 

asioihinsa, jos koti- ja vapaa-aikaan puututaan. Velvoitteiden asettaminen kotiin ei 

välttämättä ole edes mahdollista. 

Kyselyssä mainittiin myös raha ongelmaksi. Erään vastaajan koko vastaus oli: ”Hieman 

vie yrityksen osalta alkupääomaa, mutta loppupeleissä tuo rahaa takaisin vähentyneinä 

poissaoloina (ainakin laskennallisesti)”. Raha siis on ongelma vain kampanjan tai 

turvallisuusprojektin alussa, mutta sen jälkeen voi syntyä säästöjä.  
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4.3.3 Tapaturmat 

Kyselyssä kysyttiin tapahtuneita tapaturmia viimeiseltä 12 kuukaudelta. Tapaturmia 

vastaajille oli tapahtunut yhteensä kahdeksan. Tapahtuneet tapaturmat on esitetty 

taulukossa 20. Kuten taulukosta nähdään, vastaajille ei ole tapahtunut ainuttakaan työ- 

tai liikennetapaturmaa. Liikuntatapaturmat vastasivat 37,5 % tapaturmista, muut 

vastanneiden tapaturmat olivat muita koti- ja vapaa-ajan tapaturmia.  

Taulukko 20. Vastaajille tapahtuneet tapaturmat, tapaturmatyypeittäin. 

Tapaturmatyyppi n.  % 

Sisällä tapahtuneita 
kotitapaturmia 

2 25 % 

Ulkona tapahtuneita 
kotitapaturmia 

1 12,5 % 

Vapaa-ajalla 
tapahtuneita 
liikuntatapaturmia 

3 37,5 % 

Vapaa-ajalla 
tapahtuneuta 
liikennetapaturmia 

0 0 % 

Muita vapaa-ajan 
tapaturmia 

2 25 % 

Työtapaturmia, ei 
työmatkoilla 

0 0 % 

Työmatkatapaturmia 0 0 % 

  

Vain neljäsosa tapahtuneista tapaturmista aiheutti sairauspoissaolon. 

Sairauspoissaolojen pituudet olivat neljä päivää ja 15 päivää. Keväällä ei ollut 

tapahtunut ainuttakaan tapaturmaa. 25 % tapaturmista tapahtui talvella, 25 % syksyllä ja 

50 % kesällä. Kaikki tapaturmat tapahtuivat aikavälillä päivällä tai illalla (12.00 – 

24.00). Tapaturmista kaksi oli tapahtunut naisilla ja kuusi miehille. 

Tapaturmat vaihtelivat luonteeltaan. Yksi oli liukastuminen, yksi kaatuminen, yksi 

nilkan ”päälle astuminen”, yksi viilto onnettomuus, kaksi rakennus askareissa 
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tapahtunutta tapaturmaa, yksi urheiluharraste tapaturma ja yksi esineen pudottamiseen 

liittynyt tapaturma. Askareissa tapahtuneet tapaturmat olivat rakenteiden purkamiseen 

liittyviä. Ensimmäinen tapaturma tapahtui aitaa ja toinen lautakehikkoa purettaessa. 

Yhdessä tapaturmaan liittyvässä vastauksessa mainittiin, että lievä humalatila saattoi 

vaikuttaa tapaturman syntyyn. Ainut tapaturma, josta voisi aiheutua pysyvämpi vamma, 

on nilkan nivelsiteiden repeäminen. Muut tapaturmat eivät kyselyn mukaan aiheuttaneet 

pysyviä vammoja.  

4.3.4 Taustatietojen vaikutus vastaukseen 

Taulukossa 21 näemme sukupuolen vaikutuksen kysymyksen 11 ”Millä keinoilla koti- 

ja vapaa-ajan tapaturmia voitaisiin estää? ” vastauksiin. Koska naisia vastaajista oli vain 

yhdeksän 44:stä, on syytä tarkastella vastausten prosentuaalisia osuuksia. Vastaukset 

eivät tämän kysymyksen kohdalla eronneet toisistaan kuin yhden kysymyksen kohdalla. 

Suojavarusteiden käyttö oli selkeästi yleisempi keino vaikuttaa, koti- ja vapaa-ajan 

turvallisuuteen, naisilla kuin miehillä. 44,4 % naisista vastasi sen olevan keino vaikuttaa 

ja vain 14,3 % miehistä teki samoin. Vastaus aktiivisuus oli myös naisilla parempi. 

Koska kysymys oli avoin, oli yhden vastaajan mahdollista vastata usealla eri tavalla. 

Naisten parempi aktiivisuus tarkoitti, että yhdeksän naista vastasi 12 vastauksen edestä, 

kun taas 35 miestä vastasi 30 vastauksen edestä.  
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Taulukko 21. Vastaukset kysymykseen 11. Keinot koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

ehkäisyyn. Sukupuolen mukaan jaoteltuna. 

 
Mies Nainen Mies (%) Nainen (%) 

Valistus ja koulutus 11 4 31,4 44,4 

Työmatkaan 
vaikuttavat 
turvavarusteet 1 1 2,9 11,1 

Toimintatapoja 
muuttamalla 1 0 2,9 0 

Suojavarusteiden 
käyttö 5 4 14,3 44,4 

Sitoutuminen 
työturvallisuuteen 1 0 2,9 0 

Nostetaan koti- ja 
vapaa-ajan 
turvallisuus 
työturvallisuuden 
rinnalle 0 1 0 11,1 

Huolellisuus ja 
tarkkaavaisuus 5 2 14,3 22,2 

Ei mitenkään 1 0 2,9 0 

Asenne- ja 
kulttuurimuutoksella 5 0 14,3 0 

 

Toinen ominaisuus, joka voi vaikuttaa vastauksiin sukupuolen lisäksi, on ikä. Kuvassa 

18 näemme, miten samaan kysymykseen, kuin edellä, on vastattu syntymävuoden 

mukaan jaoteltuna. Kuvan perusteella näyttäisi, että 50 – ja 60 – luvulla syntyneet ovat 

aktiivisimpia vastaajia. Tämä ei täysin pidä paikkaansa, vaan noina vuosina syntyneiden 

suuri vastaus aktiivisuus muihin verrattuna johtui osaksi, että heitä osallistui muita 

enemmän kyselyyn. 50 – luvulla syntyneitä kyselyyn osallistui 11 ja 60 – luvulla 

syntyneitä 15, 70 – ja 80 – luvulla syntyneitä oli molempia 7. Lisäksi kyselyyn osallistui 

yksi 2000 – luvulla syntynyt ja kaksi 90 – luvulla syntynyttä. 50 – luvulla syntyneiden 

vastauksissa on suurin hajonta. 70 – luvulla ja sitä nuorempien vastaukset keskittyvät 

neljään eri vastaukseen. 
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Kuva 18. Vastaukset kysymykseen 11. Keinot koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

torjuntaan. Syntymävuoden mukaan jaoteltuina. 

Viimeisin merkittävä ero vastaajien välillä on työnkuva. Kyselyssä työnkuvalle 

annettiin neljä vaihtoehtoa: työntekijä (19), esimies (4), toimihenkilö/asiantuntija (17) ja 

johtaja/yrittäjä (4). sulkuihin on merkitty kunkin vaihtoehdon osallistuja määrät. 

Toimihenkilöiden/asiantuntijoiden vastauksilla oli selkeästi suurin hajonta, kuten 

kuvasta 19 voidaan havaita. 
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Kuva 19. Vastaukset kysymykseen 11. Keinot koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

torjuntaan. Työnkuvan mukaan jaoteltuina. 

Kuten kuvasta 20 nähdään, koulutuksella ei ole merkitystä vastauksiin. Koulutus 

asteesta riippumatta, vastausten hajonta on suuri. Huomattavin yhteys on, että alemman- 

sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat vastanneet usein samalla tavalla. 
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Kuva 20. Vastaukset kysymykseen 11. Keinot koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

torjuntaan. Koulutuksen mukaan jaoteltuina. 
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5 POHDINTA JA YHTEENVETO 

Koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden parantaminen on haastavaa, mutta sen merkitys 

tapaturmissa on suuri. Tutkimuksesta riippuen Suomen tapaturmista 60 – 80 % on koti- 

ja vapaa-ajan tapaturmia. Kyselyssä, joka suoritettiin tämän diplomityön yhteydessä, 

vastaajille ei ollut tapahtunut ollenkaan työtapaturmia, vaan kaikki tapaturmat olivat 

koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Tämä vahvistaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

merkityksen ja ehkäisytyön tärkeyden. Suomalaiseen identiteettiin kuuluu osaksi 

vieläkin se, että näin on aina tehty ja tehdään edelleen. Helppouden ja nopeuden tilalle, 

tai lisäksi, koti- ja vapaa-ajan ympäristöön tulisi tästä huolimatta saada lisättyä 

turvallisuutta. Pienien turvallisuustoimien, kuten suojalasien käyttämisen, lisääminen 

koti- ja vapaa-ajalla vähentäisi tapaturmia. Turvallisuuden parantamiseksi koti- ja 

vapaa-ajalla on vielä paljon tehtävää, vaikkakin kyselyn ja haastattelun perusteella 

turvallisuus kotona ja vapaa-ajalla on lisääntynyt ja ihmisten käytös on muuttunut ja 

suojavarusteiden käyttö on lisääntynyt kotona nikkaroidessa.  

Kolmen suomalaisen tutkimuksen KOTVA -hankkeen (Yrjämä & Ollanketo 2007) sekä 

Koutosen että Qvistin diplomitöiden sekä muiden kirjallisuuden analysoinnin tulokset 

osoittivat, että koti- ja vapaa-ajan tapaturmia tapahtuu enemmän kuin työtapaturmia. 

Omat haastatteluni kiinteistöpalvelualan yrityksen, SSAB Raahe sekä Oulun Energia 

Oy:n kanssa vahvistavat tätä, vaikkakin Oulun Energian koti- ja vapaa-ajan- sekä 

työtapaturmien erot eivät ole määrällisesti suuret. Tämä kuitenkin johtuu osittain siitä, 

että työtapaturmissa tilastoidaan myös nollatapaturmat. Sairauspoissaolojen suhteen on 

huomattavaa kuitenkin, että koti- ja vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat selkeästi 

enemmän poissaoloja kuin työtapaturmat. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien merkittävyys 

ei siis ole ainakaan vähentynyt tapaturmien kokonaismäärää tarkasteltaessa, vaan jopa 

päinvastoin.  

Ehkäiseviä toimia suunniteltaessa on helpoin huomata niistä syntyvät kustannukset. On 

kuitenkin hyvinkin todennäköistä, riippuen järjestetyistä ehkäisevistä toimenpiteistä, 

että säästöjä syntyy, muun muassa vähentyneinä sairauspoissaoloina. Ihmisten pysyessä 

terveenä tuottavuus, laatu ja tuotannon varmuus pysyvät vakiotasolla, eivätkä vaihtele 

työntekijöiden sairauspoissaolojen mukaan. Vähentyneet tapaturmat vaikuttavat 
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käytännössä kaikkiin: yrityksen kustannukset, toimintavarmuus ja kilpailukyky 

paranevat, yksilön tulot eivät vähene sairauspoissaolojen ajalta, vaivaa ei synny 

terveydenhuoltoon liittyvistä asioista sekä kärsimys, niin henkinen kuin fyysinen, 

vähenee. Yhteiskunnan järjestämät terveydenhuollon palvelujen ruuhkat vähenevät ja 

kustannukset pienenevät. 

Kyselyn tuloksia voidaan vertailla osaksi KOTVA -hankkeen (Yrjämä & Ollanketo 

2007) sekä Qvistin (2003) ja Koutosen (1996) diplomitöiden tuloksien kanssa. Tämän 

diplomityön kyselylomake on muunnos näiden kolmen hankkeen lomakkeista sekä 

haastattelukysymyksistä. Tulokset suojamien käytön suhteen vapaa-ajalla ovat hyvin 

samankaltaiset. Keskimäärin tämän diplomityön kyselyn perusteella suojavarusteita 

käytetään melkein aina (melkein aina = 2, kyselyn tulos 2,1). KOTVA -hankkeen 

(Yrjämä & Ollanketo 2007) loppuraportissa mainitaan näin: ”Vapaa-ajan askareissa 

tarvittavia suojavarusteita ilmoitettiin useissa vastauksissa käytettävän aina kun tarve 

vaatii”.  Ihmiset siis käyttävät mielestään suojaimia molempien tutkimusten mukaan 

keskimäärin usein myös kotona ja vapaa-ajalla. Tämä ei ole heijastunut kuitenkaan 

vähenevinä koti- ja vapaa-ajan tapaturmina, kuten se on heijastunut työtapaturmien 

vähentymisenä.  

Diplomityön kyselyn kysymys 9.1 ”Tapahtuuko yrityksenne henkilöstölle enemmän 

tapaturmia kotona ja vapaa-ajalla vai työssä?” tulos oli, että noin neljä viidestä ihmisistä 

kokee, että kotona ja vapaa-ajalla tapahtuu enemmän tapaturmia kuin työssä. KOTVA -

hankkeen (Yrjämä & Ollanketo 2007) vastaava väittämä ”Työpaikkani henkilöstölle 

tapahtuu enemmän tapaturmia työssä kuin vapaa-aikana” tulos oli, että kaksi 

kolmasosaa vastaajista vastasi olevansa pääsoin tai vähän eri mieltä. Tulokset ovat 

samansuuntaiset. Koutosen (1996) tutkimuksessa koti koettiin vähiten tapaturma-

alttiiksi paikaksi tai tilanteeksi ja työpaikka kaikista tapaturma-alteimmaksi. Omassa 

kyselyssäni liikenne, niin työmatka- kuin muukin liikenne, koettiin tapaturma 

alteimmiksi tilanteiksi, työpaikka oli jonkin verran tapaturma-altis ja koti koettiin 

turvallisimmaksi. Muutosta on näiden tutkimusten välillä siis syntynyt. Tulos voi johtua 

jo paranevasta tiedotuksesta koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrästä.    
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Koutosen (1996) sekä Qvistin (2003) diplomitöiden, KOTVA -hankkeen (Yrjämä & 

Ollanketo 2007) sekä oman tutkimukseni perusteella kaikista suurin tapaturmiin 

vaikuttava sekä niiden ehkäisyn tärkein asia on ihmisen oma toiminta. Ihmiset 

ymmärtävä, että tekevät väärin, mutta eivät välttämättä tee asialle mitään. Kyse on 

asenteesta, minkä henkilöt itsekin tiedostavat. Kotona ei välttämättä ole kaikkia 

varusteita, kun työn tekeminen käy ajankohtaiseksi, mutta se tehdään joka tapauksessa. 

Koulutus ja kurssit koettiin myös hyväksi tavaksi torjua tapaturmia kaikissa 

tutkimuksissa.  

KOTVA -hankkeen (Yrjämä & Ollanketo 2007) tulos, että turvallisuusasiat ovat 

keskimäärin paremmin mielessä työssä kuin kotona ja vapaa-ajalla, on samankaltainen 

kuin tämän projektin yleisten haastattelujen tuloksien perusteella voidaan ymmärtää. 

Kaikista vastauksista jotka liittyivät kysymykseen ”Eroaako vapaa-ajan käyttäytyminen 

töissä käyttäytymisestä?” ilmenee, että käyttäytyminen eroaa jollain tavalla. 

Turvallisuudesta monesti tingitään, jos siten toimimalla voidaan säästää aikaa tai rahaa.  

Koutosen (1996) diplomityön tulokset aktiviteettien mielletyistä riskeistä vastaa tämän 

diplomityön tuloksia. Koutosen (1996) tuloksissa vaarallisiksi koettiin myös 

vauhdikkaat joukkuelajit, autourheilu ja laskettelu. Tämän diplomityön tuloksissa 

vaarallisia lajeja ovat myös vauhdikkaat joukkueurheilut, laskettelu sekä rullaluistelu. 

Yritysten haastatteluissa käy myös ilmi, että ns. korkeaenergiset joukkuelajit, kuten 

salibandy, koetaan olevan suurin liikuntatapaturmien aiheuttaja.  

Turvapuiston koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden rasti olisi tutkimuksen tulosten mukaan 

hyvä. Melkein kaikki olivat niin haastattelun kuin kyselynkin perusteella sitä mieltä, 

että koti- ja vapaa-ajan rasti olisi myönteinen asia turvapuistossa. Tarinat koti- ja vapaa-

ajan tapaturmista antaisivat helposti lähestyttävän keinon riskien ymmärtämiseksi. 

Qvistin (2003) ja kiinteistöpalvelualan yrityksen mukaan todelliset tarinat ja 

visuaalisuus parantaisivat vaikuttavuutta.  Kyselyssä toivottiin rastin käsittelevän 

yleisimpiä koti- ja vapaa-ajan tapaturmia, sähkötöitä ja – laitteita sekä suoja- ja 

turvallisuusvarusteiden käyttöä. Haastatteluissa haluttiin myös yleisimpien tapaturmien, 

harrastusten sekä turvallisuusvarusteiden käsittelyä. Tarinoita ja tilastoja toivottiin 

myös. Tulosten perusteella mielestäni tarinat yleisimmistä koti- ja vapaa-ajan 
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tapaturmista sekä tilastot tapaturmamääristäja kustannuksista, olisivat oikea keino 

vaikuttaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin, asenteita muokkaamalla.  

Haastattelujen, kyselyn ja kirjallisuuskatsauksen perusteella yritykset lainaavat 

suojavarusteita kotiin kiitettävästi. Tiedotus niiden lainaamisen mahdollisuudesta voisi 

olla parempaa. Kurssit ja koulutus ovat kaikkien tutkimusten kärkipäässä tapaturmien 

ehkäisemiseksi. Tulevien tutkimusten tavoitteena voisi olla selvittää, minkälaisia 

koulutuksia ja kursseja työntekijät haluaisivat, niiden maksimaalisen vaikuttavuuden 

saavuttamiseksi.  

Kokonaisuutta katsoessa tapaturmat jaetaan monesti kolmeen luokkaan: työtapaturmat, 

liikennetapaturmat ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Kahteen kolmesta näistä ryhmistä 

on turvallisuutta lisäävä suorite, josta saadaan todistus, tässä tapauksessa kortti. 

Liikenteeseen ajoneuvoa kuljettavalle on laissa määrätty pakolliseksi ajokortti. 

Työtapaturmien estämiseksi on olemassa työturvallisuuskortti, joka ei vielä ole 

pakollinen mutta useiden yritysten suosima. Voitaisiinko koti- ja vapaa-ajallekin 

lanseerata kodin turvallisuuskortti? Kortin suorittamisesta voisi esimerkiksi saada 

helpotuksia vakuutusmaksuihin.  Lisäksi työnantaja voisi antaa jotain kannustusta kortin 

suorittamiseksi, sillä koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat erittäin merkittävä osa 

tapaturmien kokonaismäärästä. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyssä koen 

tärkeäksi vapaaehtoisuuden ja siihen kannustamisen ja pienen palkitsemisen. Kuten 

kyselyn tuloksista nähtiin, ihmiset eivät koe hyväksi vaikuttamisen keinoksi ”sakkoja” 

tai muita negatiivisia seuraamuksia. Sen sijaan tieto, sen jakaminen ja työntekijän oma 

aktiivisuus ja huolellisuus olivat kyselyn perusteella tärkeimpiä keinoja vaikuttaa vapaa-

ajan turvallisuuteen.   

Isot yritykset sekä valtakunnalliset ja yhteisölliset toimijat ovat tällä hetkellä koti- ja 

vapaa-ajan turvallisuuden parantamisessa tärkeimpiä ja ne tekevät tilastointia eniten. 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan tutkimuksia koti- ja vapaa-ajan turvallisuudesta tehdään 

kansainvälisesti paljon. Yrityksillä voi olla koti- ja vapaa-ajan vakuutuksia 

henkilökunnalleen, minkä avulla tilastointi on helpompaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmia 

silmällä pitäen. Tällaista vakuutusta hyödynnettiin muun muassa Verrierin ja 

Chevalierin (2007) tutkimuksessa. Yhdysvalloissa tilastointia tehdään paljon kaikista 
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tapaturmista, mukaan lukien koti- ja vapaa-ajan tapaturmista. Kansainvälisesti koti- ja 

vapaa-ajan tapaturmamekanismeissa on paljon samaa. Kaatumiset olivat kaikkialla 

tavallisin syy tapaturmalle. 

Työsuojeluorganisaatiot ovat iso osa monen yrityksen arkea. Kuitenkin niiden 

käytännön toimia on vaikea huomata koti- ja vapaa-ajan toiminnassa. Koti- ja vapaa-

ajan tapaturmista kun kyselyn mukaan puhutaan harvoin ja silloinkin epävirallisesti. 

Olisiko mahdollista, että työsuojeluorganisaatiot kehittäisivät järjestelmän, jonka avulla 

myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmista keskusteltaisiin?  

Ihmisen oman asenteen muuttaminen myönteiseksi turvallisuudesta huolehtimista 

kohtaan, on avain koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden parantamiseksi.  Töissä on säännöt 

ja valmiit toimintatavat joita täytyy noudattaa, mutta kotona turvallisten toimintatapojen 

käyttäminen on omalla vastuulla. Kuten haastatteluistakin selviää, toimintatavat kotona 

ja töissä eroavat kaikkien vastaajien vastausten perusteella. Asennemuutos, jolla ihmiset 

toisivat töissä käyttämänsä toimintatavat kotiin ja vapaa-ajalle parantaisi turvallisuutta 

merkittävästi. Tämän asian merkittävyyttä pitäisi korostaa, sillä sen onnistuminen 

merkitsisi turvallisuuskulttuurin uudistumista ja asenteiden parantumista koti- ja vapaa-

ajan turvallisuutta kohtaan.  Koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen kouluttamisessa pitää 

ottaa yhteiskunnallisella tasolla huomioon se, että työntekijöissä on paljon niitä, jotka 

ovat käyneet vain kansa- tai peruskoulun. Kyselyyn osallistuneista näitä oli vajaa 

viidennes. 

Tapaturmat ovat usein työpanoksen menetyksen kannalta merkittävässä roolissa. 

Kuolemaan johtaneet tapaturmat ovat kirjallisuuskatsauksen mukaan suurin syy nuorten 

kuolemissa. Tämä johtaa erityisen pitkään työpanoksen menetykseen ja on näin 

erityisen merkittävä taloudelliselta kannalta tapauksen muun traagisuuden lisäksi.  

Diplomityön heikkoudeksi jäi kyselyn vastaaja määrän vähyys. Vastaajien haluttiin 

tuntevan yrityksen tavat, jotta he pystyvät järkevästi vastaamaan kyselyyn. Tämän 

vuoksi esimerkiksi kesäntyöntekijäryhmiä ei voitu sisällyttää kyselyihin. Tämä aiheutti 

sen, ettei kesällä ollut mahdollista järjestää kyselytilaisuuksia niin monelle ryhmälle 

kuin alun perin oli tarkoitus kesälomien ja kesätyöntekijöiden koulutuksen alkamisen 
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vuoksi. Pieni vastaajien määrä aiheutti myös sen, että havaintojen tilastollinen tarkkuus 

on heikko kvantitatiivisissa analyyseissä. Kyselyssä oli myös monia avoimia kohtia, 

joissa oli monta eri kysymystä. Tämä teki analysoinnista vaikeaa ja on voinut aiheuttaa 

myös virhetulkintoja. Jokaisessa kohdassa olisi tullut olla vain yksi kysymys, jotta 

analysointi olisi yksiselitteistä. Kyselyä voitaisiin kuitenkin vielä muokata hieman 

tutkimuksen vastauksien vahvistamiseksi ja käyttää uusien tulosten saamiseksi. 

Diplomityön vahvuuksiin lukeutuu ihmisten ja yritysten kiinnostuneisuuden 

herättäminen sekä sen huomaaminen koti- ja vapaa-ajan turvallisuutta kohtaan. 

Varsinkin yritykset olivat kiinnostuneita koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisemisestä. 

Turvapuiston koti- ja vapaa-ajan rastin melkein täydellinen kannatus kertoo 

kiinnostuneisuudesta parantaa koti- ja vapaa-ajan turvallisuutta. Lisäksi 

kyselylomakkeen lopussa olevaan vapaa sana -kohtaan tuli positiivisia kommentteja 

kyselylomakkeesta. Erään vastaajan kommentti: 

”Hyvä kysely. Herättää ajattelemaan vapaa-ajan turvallisuutta”. 

Tämä kommentti osaltaan kertoo hyvästä asennemuutoksesta. Kyselyssä oli myös 

kohtia, kuten kohta 7 ”Mikä on mielestäsi tapaturma-altein paikka/tilanne?” ja kohta 

18.1 ”Mitkä olisivat parhaat vaikuttamiskeinot koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden 

parantamiseksi?”, joiden tulokset antavat viitteitä tulevaisuuden hankkeille, millä tavalla 

ja miten koti- ja vapaa-ajan turvallisuutta tulisi parantaa. Lyhyesti kyselyn ja 

haastattelujen tulokset olivat:  

 Ihmisten käyttäytyminen töissä ja kotona eroaa, minkä he yleensä tiedostavat.  

 Osa työntekijöistä ajattelee, että kotona ja vapaa-ajalla ei tapahdu tapaturmia.  

 Liikenne, varsinkin työmatkat, koetaan riskialteimmiksi tilanteiksi.  

 Koti mielletään turvallisimmaksi tapaturmien suhteen.  

 Tieto ja informaatio ovat vaikuttaneet käyttäytymiseen muun muassa suojainten 

lisääntyneenä käyttönä.  

 Työntekijä on itse se, joka voi vaikuttaa tapaturmien syntyyn tehokkaimmin. 

Paras keino vaikuttaa tiedon kulkuun on tiedotusvälineiden sekä kurssien ja 

koulutuksien kautta. Suojavarusteiden käyttö ja mahdollisuus niiden 
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lainaamiseen töistä koettiin myös tärkeäksi keinoksi vähentää koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmia.  

 Yritykset antavat suojaimia ja turvallisuusvälineitä lainaan, mutta tiedotusta 

asiasta voisi lisätä.  

 Suojaimia ja turvallisuusvälineitä käytetään kyselyn perusteella myös vapaa-

ajalla. Syy käyttämättömyyteen on usein, ettei niitä ole. Tämä taas johtuu 

suojainten ja turvallisuusvarusteiden kustannuksista. Muita syitä suojainten ja 

turvallisuusvarusteiden käyttämättä jättämiseen oli työn tai askareen nopeus tai 

pienuus ja asenteet. 

 Kyselyn perusteella työtapaturmista puhutaan töissä, mutta koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmista ei.  

 Koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden kannustamisen suurin haaste kyselyn 

perusteella oli ihmisten asenteet. Tiedon antaminen on yksi keino vaikuttaa 

asenteisiin. 

 Korkeaenergiset ja nopeatempoiset urheilulajit koetaan riskialteimmiksi. 

 Koti- ja vapaa-ajan rasti turvapuistossa miellettiin hyväksi ideaksi. Rastilla tulisi 

esitellä koti- ja vapaa-ajan yleisimpiä vaaratilanteita ja tapaturmia. Myös niiden 

ehkäisyä ja suojainten ja turvallisuusvälineiden käyttöä ja sen esittelyä tulisi olla 

rastilla. Sähkötyöt ja -laitteet sekä liikuntaan liittyvät aiheet koettiin myös 

tärkeäksi osaksi rastia. Oikeat tarinat, kuvat ja tilastot koettiin kaikista 

vaikuttavimmaksi. Asenteisiin vaikuttaminen olisi yritysten mukaan paras 

vaikuttamisenkeino.  
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7 DIPLOMITYÖN LIITTEET 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

TUOTANTOTALOUS 

TYÖTIEDE, TYÖHYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS -TUTKIMUSTIIMI 

 

Turvapuisto ARVI 

Kalle Anttonen 
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Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä?  

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien aiheuttamien poissaolojen määrä? 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien aiheuttamien poissaolojen kesto? 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturma mekanismi (tippuminen, kaatuminen, mitä teki tapaturma 

hetkellä) 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien sairauspoissaolojen syyt? 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa syntyneet vammat? 

Saako yritys tiedon koti- ja vapaa-ajan tapaturmasta, ja sen aiheutumismekanismista? 

Rekisteröikö (tai kerääkö tilastoja) yritys tapahtuneet tapaturmat?  

Tiedetäänkö/kerätäänkö tietoa tapaturmatyypeistä (koti – ja vapaa-ajan liikenne, liikunta 

ja kotitapaturmat)?  

Miten yritys pyrkii vähentämään koti- ja vapaa-ajan tapaturmia? 

Mitkä ovat prosessit tapaturmien ehkäisyyn sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 

ehkäisyyn? Onko joillain keinoilla saatu tuloksia? 

Tiedotetaanko henkilöstöä koti- ja vapaa-ajan tapaturmista samalla tavalla kuin 

työtapaturmista. 

Kannustimet/rangaistukset koti- ja vapaa-ajan turvallisuudesta? 

Vaikuttaako koti- ja vapaa-ajan tapaturma yhteisöön? Eroaako muista poissaoloista? 

Minkälainen koti- ja vapaa-ajan rasti olisi hyvä turvapuistoon? 

Työmatkojen turvallisuus?  
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TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

TUOTANTOTALOUS 

TYÖTIEDE, TYÖHYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS -TUTKIMUSTIIMI 

 

Turvapuisto ARVI 

Kalle Anttonen 
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Kysytäänkö Terveystalon työterveys asiakkailta Tapaturman syntymekanismia sekä 

ympäristöä (kotona vai töissä)? Käytetäänkö tietoa, muutenkin kuin diagnoosissa? 

Tilastollisesti?  

Luovutetaanko tietoja työnantajalle? Olisiko se mahdollista? 

Kuka voi vaikuttaa parhaiten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn 

(Työterveyshuolto, Yrityksen johto, työsuojelutoimikunta/työsuojeluorganisaatio)? 

Annetaanko tapaturmien hoidon yhteydessä jonkinlaista koulutusta turvallisempaan 

toimintaan myös vapaa-ajalla? 

Onko yrityksillä kiinnostus tietää, miksi työterveyshuollossa käydään? 

Käykö koti- ja vapaa-ajan tapaturma potilaita? 

Minkälainen koti- ja vapaa-ajan rasti olisi hyvä turvapuistoon? 
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TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

TUOTANTOTALOUS 

TYÖTIEDE, TYÖHYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS -TUTKIMUSTIIMI 

 

Turvapuisto ARVI 

 

 

Kalle Anttonen 
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Kysely koti- ja vapaa-ajan tapaturmista, vastaa laittamalla X 
vastausvaihtoehtosi kohdalle, ellei toisin ole ohjeistettu: 
 
 
1. Sukupuoli:  

Mies  

Nainen  

 
 

1.1 Syntymävuosi (esim. 1966): 

Syntymävuosi  

 
 
1.2 Perhesuhteet:  

Naimaton  

Avio- /avoliitossa  

Eronnut  

Leski  

 
1.3 Asumismuoto:  

Omakotitalo  

Rivitalo  

Kerrostalo  

Maatila  

 
1.4 Kuinka pitkä työmatkasi on ajallisesti keskimäärin (tunteina, esim. 15 min = 
0,25 tuntia)? 

Töihin  

Töistä  

 
1.5 Vastaa jompaankumpaan alla olevista kahdesta vaihtoehdosta (1.5.1 tai 
1.5.2): 
 
1.5.1 Jos et ole vuorotyössä, kuinka pitkät yöunesi ovat keskimäärin arki-iltoina 
(tunteina)? 

Yöunien pituus  

 
1.5.2 Jos olet vuorotyössä, kuinka pitkät yöunesi ovat työjakson aikana? 

Yöunien pituus  
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1.6 Oletko    

Työntekijä  

Esimies  

Toimihenkilö/asiantuntija  

Johtaja/yrittäjä  

 
1.7 Koulutuksesi:  

Kansa- /peruskoulu  

Lukio  

Ammattikoulu  

Alempi korkeakoulututkinto  

Ylempi korkeakoulututkinto   

 
 
 
1.8 Vapaa-ajan asuminen: merkitse rastilla, missä vietät vapaa aikaasi: 
 Asuntoauto/asuntovaunu Mökki 

Kesä   

Talvi   

 

Jos vietät muualla, niin missä ja milloin? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

2. Onko sinulle tapahtunut jokin alla olevista tapaturmista viimeisen 12 

kuukauden aikana? Mahdollista täyttää kolmelle eri tapaturmalle. Merkitse rasti 

oikeaan vaihtoehtoon. Jos tapaturmaa ei ole sattunut, älä rastita mitään. 

 Sisällä 
tapahtunut 
kotitapaturma 

Ulkona 
tapahtunut 
kotitapaturma 

Vapaa-ajalla 
tapahtunut 
liikuntatapaturma 

Vapaa-ajalla 
tapahtunut 
liikennetapaturma 

Muu 
vapaa-ajan 
tapaturma 

Työ-
tapaturma, 
ei työmatka 

Työmatka-
tapaturma 

Tapaturma 
1 

       

Tapaturma 
2 

       

Tapaturma 
3 
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3. Jos sinulle tapahtui joku yllä mainituista tapaturmista, vaatiko valittu 

tapaturma sairauslomaa ja jos vaati niin, kuinka pitkä sairausloma oli? 

 Kyllä Ei Sairausloman kesto 
(päivää) 

Tapaturma 1    

Tapaturma 2     

Tapaturma 3     

 

4. Kerro omin sanoin lyhyesti tapaturman kuvaus, sen tapahtuma mekanismi 

(esimerkiksi kaatuminen tai putoaminen) sekä siihen vaikuttaneita syitä (milloin, 

mitä tehtäessä, missä ja mitä välineitä oli käytössä).  

Tapaturma 1 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Tapaturma 2 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Tapaturma 3 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

 
5.1 Mihin vuodenaikaan tapaturma tapahtui? Jos muistat tapahtumapäivän tai -
kuukauden, merkitse se oikeaan ruutuun, jos et muista tarkkaa päivää, merkitse 
rasti oikeaan vaihtoehtoon.  

 Talvi Kevät Kesä  Syksy 

Tapaturma 1     

Tapaturma 2      

Tapaturma 3      

5.2 Mikä vuorokauden aikaan tapaturma tapahtui? Jos muistat ajan, jolloin 
tapaturma sattui, merkitse se oikeaan ruutuun, jos et muista tarkkaa aikaa, 
merkitse rasti oikeaan vaihtoehtoon.  

 6 – 12  12 – 18  18 – 24 24 – 06  

Tapaturma 1     

Tapaturma 2      

Tapaturma 3      
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6. Jos tapaturmasta seurasi vamma, minkälaista hoitoa sait ja missä hoito 
tapahtui? Jäikö tapauksesta pysyviä vammoja? 
Tapaturma 1 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Tapaturma 2 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Tapaturma 3 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
7. Mikä on mielestäsi tapaturma-altein paikka/tilanne? Numeroi kohdat 1-6, 
jossa 1 on kaikista tapaturma-altein. Jokaista numeroa saa käyttää vain kerran. 
 

Työpaikka  

Työmatka  

Liikunta  

Vapaa-ajan harrastukset, muut kuin liikunta  

Liikenne, muut kuin työmatkat  

Koti  

 

8. Käytätkö suojaimia kotona ja vapaa-ajalla, toimissa joissa se olisi mahdollista. 

Aina  

Melkein aina  

Välillä  

Harvoin  

En koskaan  
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9.1 Tapahtuuko yrityksenne henkilöstölle enemmän tapaturmia kotona ja 

vapaa-ajalla vai työssä? Rastita oikea vaihtoehto. 

Kotona ja vapaa-ajalla  

Työssä  

 

9.2 Tapahtuuko yrityksessä enemmän, yhtä paljon vai vähemmän tapaturmia, 

kuin muissa yrityksissä? Rastita oikea vaihtoehto. 

Enemmän  

Yhtä paljon  

Vähemmän  

 

10. Mikä organisaatio/ kuka voi mielestäsi torjua koti- ja vapaa-ajan tapaturmia 

tehokkaimmin? Valitse yksi vaihtoehto. 

Työntekijä itse  

Työnantaja  

Työsuojeluorganisaatio  

Valtio  

Kunta  

Jos jokin muu, mikä?  

 
_______________________________________________________________ 
 
11. Millä keinoilla koti- ja vapaa-ajan tapaturmia voitaisiin estää? Millä keinoin 
työnantaja voi mainitsemiinne keinoihin vaikuttaa? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
12. Lainaako/saako työpaikalta viedä suojaimia kotiin? Rastita oikea vaihtoehto. 

Kyllä  

Ei  
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13. Tiedätkö tilastoiko yrityksenne tapaturmat? Rastita oikea vaihtoehto. 

Kyllä  

En  

Jos rastitit kyllä, tiedätkö miten tilastointi tapahtuu? Tilastoidaanko koti- ja 
vapaa-ajan tapaturmia?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
14. Onko yrityksellänne olemassa keinoja koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden 
kannustamiseen? Jos on, millaisia? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
15. Keskustellaanko yrityksessänne tapahtuneista tapaturmista? Onko 
keskustelulle varattu oma-aika? Ketä keskusteluun osallistuu? Keskustellaanko 
myös vapaa-ajan tapaturmista? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
16. Sopisiko mielestänne turvapuistoon rasti, jossa käsiteltäisiin koti- ja vapaa-
ajan turvallisuutta? Mitä siinä voitaisiin käsitellä? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
17. Onko mielestänne koti- ja vapaa-ajan turvallisuuteen kannustamisessa 
haasteita? Jos on, niin mitä? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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18.1 Mitkä olisivat parhaat vaikuttamiskeinot koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden 
parantamiseksi. Valitse neljä tehokkainta vaikuttamisen keinoa, ja merkitse ne 
numeroin 1-4, jossa 1 on kaikista tehokkain, jokaista numeroa saa käyttää vain 
kerran.  

Tiedotusvälineet (radio, tv)  

Sosiaalinen media  

Lyhytaikaiset kampanjat  

Julisteet työpaikalla  

Työntekijän oma aktiivisuus ja huolellisuus  

Jaettavat lehtiset ja esitteet  

Kurssit ja koulutus  

”Sakot” ja muut negatiiviset seuraamukset  

Työnantajan kustannuksien julkiseksi 
tuominen 

 

Turvapuisto  

Organisaatioiden (työnantaja, kunta, 
vapaaehtoiset järjestöt) aktiivisuus 

 

 
18.2 Jos taulukosta puuttui vaikuttamisen keinoja, niin mitä ne olisivat? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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19. Merkitse taulukkoon kuinka tapaturma-alttiina harrastuksena pidät alla 
olevia liikunta- sekä muita kodin- ja vapaa-ajan harrastuksia, joita harrastat. 
Merkitse tapaturma-alttius numeroin 1-5, jossa 1 on tapaturma-altis ja 5 on 
täysin turvallinen. Lisäksi rastita kohta harrastan, jos toiminta on osa vapaa-
aikaasi. Tarvittaessa, voit jatkaa listaa itse. 
 

Harrastus Tapaturma-alttius (1-5) Harrastan 

Kävely   

Sauvakävely   

Juoksu   

Rullaluistelu   

Hiihto   

Luistelu   

Laskettelu   

Tanssi   

Uinti   

Pyöräily   

Ratsastus   

Sulkapallo   

Tennis   

Pöytätennis   

Jääkiekko   

Kaukalopallo/jääpallo   

Sähly/salibandy   

Jalkapallo / futsal   

Amerikkalainen jalkapallo   

Koripallo   

Autonkorjaus / - muokkaus   

Metsästys   

Kalastus   

Polttopuiden teko   

Veneily/purjehdus   

Retkeily   

Ruoanlaitto   

Rakentaminen/remontointi   

Marjastus   

Tekninen työ (puu, …)   

Käsityöt (ompelu, …)   

   

   

   



 

 

20. Vapaa sana 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

Kiitos osallistumisestanne! 
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