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Palkansaaja

Työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden 

piiriin kuuluvat työsuhteiset työntekijät 

sekä työvoimapoliittisessa aikuiskoulu-

tuksessa olevat henkilöt, rangaistus-, huol-

to- ja hoitolaitoksiin otetut henkilöt sekä 

opiskelijat ja koululaiset tietyiltä osin.

Yrittäjä

Vapaaehtoisesti vakuutetut yrittäjät, hei-

dän yritykseen työllistetyt perheenjäse-

nensä sekä muut pakollisen lakisääteisen 

työtapaturmavakuutuksen ulkopuolelle 

jäävät, mutta vastaavan turvan tapatur-

mavakuutuslain 57 § mukaisella vapaaeh-

toisella vakuutuksella vakuutetut henkilöt.

Työtapaturma

Työpaikka- tai työmatkatapaturma

Työpaikkatapaturma

Työpaikalla, työpaikkaan kuuluvalla alu-

eella tai työpaikan kahden toimipisteen 

välisellä matkalla sattunut työtapaturma.

Tilastojulkaisussa käytetyt käsitteet

Työmatkatapaturma

Tapaturma, joka sattuu matkalla asun-

nosta työpaikalle tai työpaikalta takaisin 

asunnolle. (Tarkka määritelmä tapatur-

mavakuutuslaissa.)
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Edessäsi on tietopaketti suomalaisen työturvallisuuden nykytasosta. Näin uskallan väittää, 

vaikka kyse onkin ”vain” tilastoista ja niiden tulkinnasta. Laadukkaasti laaditut tilastot ovat 

joka tapauksessa objektiivisin tapana esittää tarina tapaturmista suomalaisessa työelä-

mässä. Tässä julkaisussa esitetyt tilastot perustuvat Suomessa toimivien työtapaturmava-

kuutustoimintaa harjoittavien vakuutuslaitosten korvausilmoituksiin ja edustavat siten luotettavinta 

mahdollista tietojen keräämisen tapaa. Työtapaturmasta ilmoittaminen kun on paitsi työnantajan 

lakisääteinen velvollisuus, myös vakuutuskorvausten myöntämisen perusedellytys. 

Tilastofaktojen lisäksi tässä julkaisussa esitetään myös niihin liittyvää tulkintaa ja analysoidaan tieto-

aineksesta esiin nouseviin havaintoihin liittyviä tekijöitä. Toivottavasti olemme onnistuneet lisäämään 

tarinan informatiivisuutta ja hyödyllisyyttä. Analysoinnissa on hyödynnetty Tapaturmavakuutuslaitos-

ten liiton toimihenkilöiden vahvan tilasto- ja työturvallisuusosaamisen lisäksi kattavaa yhteistyöver-

kostoamme. Olemme saaneet trendien tulkintaan merkittävää lisäarvoa työelämän parasta asian-

tuntemusta edustavilta tahoilta. Haluankin esittää lämpimät kiitokseni yhteisesti kaikille toimintaan 

osallistuneille hyvästä yhteistyöstä. 

Julkaisussa esitetyt tilastot osoittavat karutonta kertomaa siitä, että meillä on vielä paljon tehtävää 

työturvallisuuden edistämisessä. Vakuutuslaitosten korvaamien työtapaturmien lukumäärät korre-

loivat voimakkaasti kansantaloudessa tapahtuneiden muutosten kanssa. Viime vuosien tilastojen 

perusteella on todettavissa, että prosentin muutos työtunneissa ilmenee kahden tai jopa kolmen 

prosentin samansuuntaisena muutoksena korvattujen työtapaturmien lukumäärissä. Johtopäätös on 

looginen, mutta toisaalta se merkitsee myös sitä, ettei työturvallisuuden tasossa ole tapahtunut aina-

kaan yleisellä tasolla suuria muutoksia. Yleinen vahinkotaajuuden lasku taantuman aikana selittyy 

ensisijaisesti riskialojen voimakkaalla taantumalla. 

Toki tilastot osoittavat myös myönteisen kehityksen merkkejä. Erityisesti rakentamisen toimialalla 

kehitys on ollut positiivista viimeisten vuosien aikana. Se on edelleen tilastojen perusteella riskialttein 

toimiala, mutta alalla tehty pitkäjänteinen työturvallisuustyö alkaa näkyä jo kansallisissakin tilastois-

sa. Hyvin toimivat yritykset ovat lisäksi alkaneet edellyttää hyvää työturvallisuuden hallintaa myös 

muilta samaan urakointiketjuun kuuluvilta yrityksiltä. 

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen

Työelämän rakenteelliset muutokset aiheuttavat uusia haasteita työturvallisuudelle. Viimeksi kulu-

neen vuosikymmenen aikana on yleisenä trendinä erityisesti teollisuuden ja rakentamisen toimi-

aloilla ollut toimintojen ulkoistaminen eri alihankkijoiden tehtäväksi. Globalisaatiokehityksen myötä 

myös ulkomaalaisten yritysten käyttö on samanaikaisesti lisääntynyt. Muutosten vaikutukset ovat 

havaittavissa myös työtapaturmatilastoissa. 

Suomalaista työtapaturmien tilastoimisjärjestelmää voidaan pitää maailman parhaana – tähän joh-

topäätökseen on päädytty myös väitöskirjatasoisessa tutkimuksessa jossa vertailtiin maailmanlaajui-

sesti eri maiden järjestelmiä. Laadukas tilastojen toimittaminen on meille kunnia-asia. Toivon, että 

pystyt hyödyntämään näitä tietoja käytännössä ja siten omalta osaltasi edistää suomalaista työtur-

vallisuutta. Tässä siis eväitä tähän haastavaan työhön. Ole hyvä!

E

Tapaturmientorjuntaterveisin,

Jussi Kauma 

toimitusjohtaja  



Tilastojulkaisun lukijan avuksi 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) laatii vuosittain lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta 

korvatuista vahingoista tilastojulkaisun, joka perustuu vakuutuslaitoksien sille toimittamiin tietoihin. 

Tilaston laadinnasta on säädetty tapaturmavakuutuslaissa.

Tähän julkaisuun on koottu tiedot työtapaturmista, joiden osalta korvauspäätös on tehty viimeis-

tään 31.3.2012.

Tapaturmat tilastoidaan sattumisvuoden mukaan. Vakuutuslaitokset voivat korjata toimittamiaan 

tietoja vielä pitkänkin ajan kuluttua tietojen toimittamisesta. Tästä syystä eri vuosien tilastojulkai-

sujen tilastot voivat erota hienokseltaan toisistaan. 

Tapaturmien ilmoittamisviiveen vuoksi vanhoihin sattumisvuosiin kohdistuu tapaturmia vielä tilas-

tojen julkaisemisen jälkeenkin. Tämän viiveen vaikutusta vähennetään niin sanottuja selvityskertoi-

mia soveltamalla. Tiettyyn määriteltyyn hetkeen mennessä ilmoitettujen tapaturmien lukumäärät 

arvioidaan lopulliseen tasoon selvityskertoimien avulla. Vakavampien vuonna 2011 sattuneiden työ-

tapaturmien aiheuttamaa työkyvyttömyyden kestoa ei vielä tiedetä tilaston katkaisuhetkellä, maalis-

kuun viimeisenä päivänä.

Työn riskin havainnollistamiseksi tapaturmamäärät on suhteutettu palkansaajien tekemän työn 

määrään. Tapaturmataajuusluku kertoo sattuneiden työtapaturmien lukumäärän miljoonaa työtun-

tia kohtia. Tässä julkaisussa taajuuksien laskennassa on käytetty Tilastokeskuksen työvoimatutkimuk-

sen mukaisia työtunteja.

Oppilaille ja hoitolaitoshoidokeille sattuneet vahingot on taajuuksia laskettaessa poistettu, koska 

heidän osaltaan tietoja tehtyjen työtuntien määristä ei ole käytettävissä.

Vuokratyönä tehdyt tunnit on vuodesta 2008 kohdennettu ”Hallinto- ja tukipalvelutoiminta” 

–päätoimialan osana olevalle ”työllistämistoiminta”-toimialalle. 

Tapaturmien luokittelu
Työtapaturmien vakavuus luokitellaan tässä tilastojulkaisussa tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttö-

myyden keston mukaan. 

Tässä julkaisussa käytetään ”Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ammattiluokitus 2009” –luoki-

tusta. Luokitus perustuu alun perin Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen 1987. Luokitukset löytyvät 

TVL:n kotisivuilta kohdasta ”Julkaisut ja lomakkeet”.

Työpaikkatapaturmien sattumisolosuhteista käytetään yhteiseurooppalaisen työtapaturmien 

tilastoluokittelun (ESAW) mukaisia muuttujia. 
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- työtehtävä

- työsuoritus

- poikkeama

- vahingoittumistapa

Täydellinen ESAW-luokittelu löytyy muun muassa TVL:n kotisivuilta kohdasta ”Tilastot”.

Järjestelmän mukainen luokittelu aloitettiin vuonna 2003 Suomessa.

Sattumisolosuhteita kuvaavat kahdeksan muuttujaa: 

- vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja

- työpiste

- vamman laatu

- vahingoittunut kehon osa

Hoitolaitosten laskutuskäytännön muutokset
Tilastojulkaisun aikasarjat eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2005 jälkeen tätä aiempien 

vuosien kanssa. Vuodet 2002-2004 ja vuodet 2005-2011 ovat keskenään vertailukelpoisia. Tämä 

johtuu vuonna 2005 voimaan astuneesta niin kutsutusta täyskustannusvastaavuusuudistuksesta eli 

Täky-uudistuksesta. Uudistuksen myötä vakuutuslaitoksille ilmoitettujen vahinkojen määrät nousivat 

lähinnä alle 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttavien tilastoitavien vahinkojen osalta.

Vuositasolla muutoksen vaikutus vahinkojen lukumääriin on sattumisvuodesta 2004 vuoteen 

2005 noin 10 prosenttia. Vaikutukset ovat toimialakohtaisia. Tarkempia toimialakohtaisia vaikutuksia 

voi tiedustella TVL:sta.

Työtapaturman ilmoitusmenettely
Työnantajalla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja 

ammattitautien varalta. Yrittäjä voi halutessaan ottaa omaksi turvakseen vapaaehtoisen yrittäjien 

tapaturmavakuutuksen. Tilastoja siitä, moniko yrittäjä on vakuutuksen ottanut, ei ole saatavissa. 

Tämän vuoksi tässä tilastojulkaisussa esitettävät suhdeluvut on laskettu yleensä vain palkansaajien 

osalta.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan myös ammattitautitapauksia sekä ammatti-

tautiepäilyjä. Tässä tilastojulkaisussa käsitellään vain työtapaturmiin liittyviä tilastotietoja.

Työnantajan on lain mukaan täytettävä ja toimitettava vakuutusyhtiölle tapaturmailmoitus työn-

tekijälleen sattuneesta työtapaturmasta. Tapaturmailmoituslomakkeella kerrotaan muun muassa 

tiedot vahingoittuneesta, sattuneesta vahinkotapahtumasta ja työnantajasta. Tapaturmailmoituslo-

make on tämän julkaisun liitteenä 1. 

Vakuutuslaitoksen on ratkaistava ilmoitetun vahingon korvattavuus viimeistään kolmen kuukau-

den kuluessa siitä, kun vakuutuslaitos on saanut ratkaisuun riittävät tiedot käyttöönsä.
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Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa
Vuonna 2011 lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta korvattiin yhteensä 138 264 työtapaturmaa, joista 131 371 sattui palkansaajille ja 6 893 yrittäjille.

Palkansaajien työtapaturmat 1990–2011 
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Palkansaajille vuonna 2011 sattuneista korvatuista työ-

tapaturmista 108 648 tapahtui työssä tai työstä johtu-

vissa olosuhteissa ja 22 723 kodin ja työpaikan välisellä 

matkalla. Vastaavasti vapaaehtoisesti vakuutetuille 

yrittäjille korvattiin 6 276 työpaikkatapaturmaa ja 618 

työmatkatapaturmaa.

Palkansaajien ja yrittäjien työtapaturmat 2005–2011 
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Korvattujen työtapaturmien kokonaismäärä vaihtelee vuosittain. Kokonaislukumäärän vaihtelu 

johtuu suurelta osin tehdyn työn määrän muutoksista. Vakuutuslaitosten korvaamien työtapatur-

mien lukumäärät korreloivat erittäin voimakkaasti työvoimatutkimuksen perusteella määritettyjen 

työtuntimäärien kanssa. Viime vuosien tilastojen perusteella on todettavissa, että prosentin muutos 

työtunneissa ilmenee kahden tai jopa kolmen prosentin samansuuntaisena muutoksena korvattujen 

työtapaturmien lukumäärissä: työtapaturmien lukumäärä kasvoi vuosina 2005-2008 lähes 10 %, kun 

työtuntien määrä kasvoi samalla jaksolla reilut 5 % - vuonna 2009 työtapaturmien lukumäärä taas vä-

heni n. 17 % työtuntien vähentyessä samaan aikaan reilut 7 %. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus ei 

missään nimessä ole paras kansantalouden tilaa kuvaava mittari, mutta silti voidaan karkeasti todeta, 

että kansantalouden muutokset heijastuvat myös työtapaturmien lukumääriin. 

Vuonna 2011 kaikkien palkansaajille korvattujen työpaikkatapaturmien taajuus oli 31,3 työpaik-

katapaturmaa miljoona tehtyä työtuntia kohti. Eli keskimäärin noin yhdelle kahdestakymmenestä 

palkansaajasta sattuu vuosittain korvaukseen johtava työpaikkatapaturma.

Pitkään samalla tasolla pysynyt työpaikkatapaturmien taajuus laski vuonna 2009 taantuman myö-

tä selvästi ja kääntyi vuonna 2010 uudelleen nousuun. Taajuuden kasvu jatkui edelleen vuonna 2011, 

mutta se on vielä selvästi alemmalla tasolla kuin vuonna 2007 taantumaa ennen. Tuotannon volyymi 

väheni vuoden 2009 taantumassa erityisesti rakentamisessa sekä mekaanisessa metsäteollisuudessa 

ja metalliteollisuudessa, ts. aloilla, joiden vahinkotaajuus on yli kaksinkertainen keskimääräiseen taa-

juuteen verrattuna. Tämä on vaikuttanut luonnollisesti myös vakuutetun työn riskiprofiiliin, mikä on 

johtanut keskimääräisen taajuuden laskuun. Vahinkotaajuuden laskuun vaikuttaa hyvän työturvalli-

suustyön lisäksi siis merkittävästi myös tuotantorakenteen ja vakuutettujen riskien profiilin muutos. 

Lyhytaikaisen taantuman aikana - kuten vuonna 2009 - useat yritykset hyödyntävät tilannetta 

kouluttamalla henkilökuntaansa. Tehtyjen työtuntien lukumäärä ei välttämättä laske merkittävästi, 

mutta työhön liittyvät riskit poikkeavat merkittävästi kiivaan tuotannon aikaisista riskeistä. Voidaan 

myös olettaa, että kiivaan tuotannon aikana kiire johtaa useammin huolimattomuusvirheisiin eikä 

työturvallisuuteen muutenkaan kiinnitetä niin paljon huomiota kuin ”hiljaisempina aikoina”. Toisaalta 

haastavassa taloudellisessa tilanteessa jokaisen yrityksen on keskityttävä laatuun ja karsittava kaikki 

ylimääräiset kustannukset. Työturvallisuuteen panostamisella voidaan saavuttaa merkittäviä säästö-

jä, mikä on ymmärretty useissa yrityksissä. Hyvän taajuuskehityksen taustalla vaikuttaa näin myös 

vuosia jatkunut panostus työturvallisuuteen.

Palkansaajien vuosittain tekemien työtuntien määrä 
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Katsaus vahinkojen vakavuusjakaumiin
Kaikista vuonna 2011 korvatuista palkansaajien työtapa-

turmista noin 57 % johti alle neljän kalenteripäivän työky-

vyttömyyteen. Lievien, alle neljän päivän työkyvyttömyy-

teen johtaneiden tapaturmien osuus kaikista korvatuista 

työtapaturmista on kasvanut tarkastelujakson aikana. 

Yli kuukauden mittaiseen työkyvyttömyyteen johta-

neiden työtapaturmien osuus on pysynyt vuoden 2005 

jälkeen suhteellisen vakaana, lähes 9 prosenttina kaikista 

korvatuista työtapaturmista.

Vakavimpien vuonna 2011 sattuneiden työtapaturmi-

en vakavuus ei ole tiedossa vuositilaston laadintahetkellä. 

Vakavuus luokitellaan sattumisvuotta seuraavan vuoden 

lopun tilanteen mukaisena. Vuonna 2011 sattuneiden työ-

tapaturmien vakavuus luokitellaan siten vasta 31.12.2012 

tilanteen mukaisesti.
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Vuonna 2010 työtapaturmissa kuoli 51 palkansaajaa, joista 33 kuoli työpaikkatapaturmissa ja 18 

työmatkatapaturmissa. Samana vuonna sattuneissa työtapaturmissa kuoli 4 yrittäjää. Vuonna 2009 

työtapaturmissa kuoli 37 palkansaajaa. Tämän tilastojulkaisun tarkastelujaksolla on kuollut keskimää-

rin 60 palkansaajaa vuosittain työtapaturmien seurauksena. 

Työpaikkakuolemantapauksista edelleen suurin osa sattuu kuljetuksen ja varastoinnin, teollisuu-

den ja rakentamisen päätoimialoilla. Yli kuukauden työkyvyttömyyteen johtaneiden työpaikkatapa-

turmien osuus kaikista työpaikkatapaturmista ei ole pienentynyt, joten on mahdollista että kuoleman-

tapaustenkin osalta vaihtelu selittyy suurelta osin yleisen taloudellisen toimeliaisuuden muutoksilla.

Palkansaajien kuolemaan johtaneet
työpaikkatapaturmat ja työmatkatapaturmat
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Tilastot hyödyksi työturvallisuustyössä
Työpaikkatapaturmista kerätään järjestelmällisesti muuttujatietoja. Näin saatavia tietoja voidaan 

käyttää hyväksi esimerkiksi työpaikan työturvallisuustyön kohdentamisessa. Eräs kerättävistä luoki-

telluista tiedoista on se työsuoritus, jota vahingoittunut henkilö teki juuri ennen vahingoittumistaan. 

Valtaosa vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneista työpaikkatapaturmista sattuu hen-

kilön liikkumisen, taakan käsivoimin kantamisen tai esineiden käsittelemisen yhteydessä.

Kaikille toimialoille yhteisesti voidaan antaa vain hyvin yleisluonteisia suosituksia tapaturmien 

ennaltaehkäisemiseksi. Tämän vuoksi tilastojulkaisussa tarkastellaan keskeisiä päätoimialoja omina 

Palkansaajien vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työpaikkatapaturmien jakauma
vuonna 2011 työsuorituksen mukaan

työsuorit. ei tietoa vahinkoselvityksessä

koneen käyttäminen 

käsikäytt. työkaluilla työskenteleminen

kulkun. tai siirtol. ohjaus tai matkustam.

esineiden käsitteleminen

taakan käsivoimin siirtäminen 

henkilön liikkuminen

paikallaan oleminen työpisteessä

muut luettelemattomat työsuoritukset
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kokonaisuuksinaan. Kaikkien toimialojen osalta voi todeta, että liikkumisen ja tavaroiden siirtämisen 

turvallisuuden varmistaminen on tärkeää. Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti kulkuväylien kun-

toon, siisteyteen ja järjestykseen sekä valaistukseen ja liukkaudentorjuntaan. Havaittuihin ongelmiin 

tulee puuttua heti ja korjata tilanne ennen kuin vaaratilanne tai vahinko ehtii aiheutua.

Vakuutusyhtiöistä voi tiedustella mahdollisuutta saada tässä julkaisussa esitettyjä tarkemmin koh-

dennettuja tietoja. 
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Toimialakohtaiset erot ovat merkittäviä
Teollisuus
Kaikista päätoimialoista teollisuuden päätoimialalla sattuu lukumääräisesti eniten palkansaajien työ-

paikkatapaturmia. Tilastojen perusteella kehitys on ollut kuitenkin hyvä. Vuosien 2002-2011 välillä 

teollisuuden työpaikkatapaturmien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti. Kehitys ei ole ollut pel-

Teollisuuden palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä vuonna 2011
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Paperin,paperi-ja kartonkituotteiden valm.
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Moottoriajoneuvojen, perävaunujen valm.

Muut teollisuuden toimialat yhteensä
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Työpaikkatapaturmien taajuus on pudonnut vuoden 2008 tasosta 45,7 tasolle 40,0 vuonna 2011. Eri 

teollisuuden toimialoista taajuus oli korkein metallituotteiden valmistuksessa, 81,1 työpaikkatapatur-

maa per miljoona tehtyä työtuntia, toiseksi korkein sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmis-

tuksessa (72,7) ja kolmanneksi korkein moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistuksessa (57). 

Vuonna 2009 taantumasta huolimatta yleinen tunnelma yrityksissä pysyi melko positiivisena, min-

kä vuoksi työntekijöitä pidettiin palkkalistoilla ”reservinä” parempia aikoja odotellessa, ts. enemmän 
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                                                                          2 688
                                                                2 419
                        1 309
             1 013      
           962
         908
  687
644
                                                                                                       3 514

kästään talouden voimakkaan taantuman ja tuotannon supistumisen ”ansiota”. Samaan aikaan myös 

vahinkotaajuus on laskenut teollisuuden toimialoilla selvästi v. 2007-2009.   

kuin tilaukset edellyttivät. Aikaa käytettiin jatkokoulutukseen ja muihin vähemmän riskejä sisältäviin 

tehtäviin. Näin ollen vakuutetun työn riskiprofiili muuttui jonkin verran paitsi yleisesti toimialojen 

keskinäisten volyymien muutoksen myötä, myös toimialakohtaisesti. Valitettavasti taantumaa seu-

ranneiden vuosien aikana ilmiössä tapahtui ”korjausliike”, jota ei ole kyetty torjumaan työturvalli-

suutta edistävillä toimenpiteillä.
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Hyvää kehitystä selittävät osaltaan myös työelämän rakenteelliset muutokset ja niistä aiheutuvat ti-

lastotekniset tekijät. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana on yleisenä trendinä erityisesti teol-

lisuuden ja rakentamisen toimialoilla ollut toimintojen ulkoistaminen eri alihankkijoiden tehtäväksi. 

Globalisaatiokehityksen myötä ulkomaalaisten yritysten käyttö on samanaikaisesti lisääntynyt. Toi-

mintojen uudelleen järjestelyjen johdosta on todennäköistä, että osa vahingoista on siirtynyt muiden 

maiden tilastoihin. Toisaalta työtapaturmatilastoissa on tapahtunut siirtymää myös toimialojen ja 

yritysten välillä. Erityisesti teollisuuden hyvää kehitystä selittää osaltaan se, että toimintoja on ul-

koistettu muiden toimialojen yritysten hoidettavaksi, jolloin myös tapaturmat kirjautuvat näille toi-

mialoille. Esimerkiksi hallinto- ja tukipalvelutoiminta -toimialan yrityksissä on sattunut merkittävästi 

edellisvuosia enemmän työpaikkatapaturmia ja samalla niiden vahinkotaajuus on kasvanut huoles-

tuttavalla tavalla.

Toimialakohtaisia taajuustietoja tarkasteltaessa on hyvä muistaa toimialalla toimivien yritysten si-

säinen vaihtelu: samankin toimialan yrityksissä taajuudet voivat vaihdella merkittävästi, vaikka niissä 

tehtävät työt olisivat lähes identtisiä. Toisaalta yritykset saattavat kuulua samaan toimialaluokkaan, 

vaikka niiden tuotteet ja tuotanto poikkeaisivat merkittävästikin toisistaan. 

Teollisuuden palkansaajien työpaikkatapaturmien
lukumäärä ammattiryhmittäin 2011
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Tuotannon erilaisuuden lisäksi taajuuden vaihteluun vaikuttavat yrityksen työturvallisuuteen ja 

henkilöstön työturvallisuusasioiden osaamistasoon tekemät panostukset. Yrityksen asema tuotanto-

ketjussa saattaa vaikuttaa yrityksen vahinkotaajuuksiin ja työturvallisuustasoon. On esimerkiksi ha-

vaittu, että kansainvälisesti toimivien suuryritysten alihankkijoiden työturvallisuustaso paranee, kun 

heiltä edellytetään suuryrityksen sertifikaattien mukaisia työturvallisuusjärjestelmiä.

Teollisuudessa sattuu ammateittain tarkasteltuna eniten työpaikkatapaturmia metallin, puutyön 

ja elintarviketeollisuuden ammateissa.

Vuonna 2011 teollisuuden työpaikkatapaturmista noin 45 % oli yläraajojen tapaturmia, useimmin 

sormitapaturmia. Sormitapaturmat olivat yleisimmin haavoja tai puristumia. Käsien suojaamiseen ja 

käsityökalujen käyttömenetelmiin pitäisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota tapaturmien tor-

jumiseksi. Kaikista teollisuuden työpaikkatapaturmista noin 21 % oli pään alueen tapaturmia. Näistä 

suurin osa oli silmätapaturmia. 
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Kuntasektori
Tapaturmatilastossa kuntasektoria tarkastellaan yhtenä päätoimialana. Kuntien ja kuntayhtymi-

en palveluksessa oleville palkansaajille sattui vuonna 2011 yhteensä 19 284 työpaikkatapaturmaa. 

Lukumääräisesti tämä on kaikista päätoimialoista toiseksi eniten. Kuntasektorin tapaturmataajuus on 

kaikkien alojen keskimääräistä taajuutta selvästi alhaisempi. 

Kuntasektorin palkansaajien työpaikkatapaturmat
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Lukumääräisesti vuonna 2011 eniten työpaikkatapaturmia sattui kuntasektorilla terveyden- ja sai-

raanhoitotyön ammattilaisille, opetustyön ammattilaisille ja lasten päivähoitotyön ammattilaisille. 

Näissä ammattiryhmissä myös henkilöstön määrä on suuri.

Tapaturmantorjuntatyötä tarvitaan myös päiväkodeissa, kouluissa ja hoitolaitoksissa. Kuntasekto-

rin terveyden- ja sairaanhoidon ammateissa työpaikkatapaturmat ovat lisääntyneet nopeaa tahtia jo 

yli kymmenen viime vuoden ajan. Myös opettajien ja päivähoitotyöntekijöiden työpaikkatapaturmat 

ovat lisääntyneet huomattavasti. 

Kuntasektorilla sekä tapaturmien lukumäärä että taajuus ovat kasvaneet selvästi vuodesta 2005 

vuoteen 2011. Kuntasektorin työpaikkatapaturmien taajuus oli 20,5 vuonna 2005 ja vuonna 2011 

vastaava taajuusluku on jo 23,1.

  

Vuonna 2011 noin 43 % kuntasektorin työpaikkatapaturmista oli liikkumistapaturmia. Noin 17 % 

liittyi esineiden käsittelemiseen ja noin 15 % taakan käsivoimin siirtämiseen. Kaikista päätoimialoista 

selkään kohdistuvia työpaikkatapaturmia sattui lukumääräisesti eniten juuri kuntasektorilla. Etenkin 

hoitotyössä on syytä kiinnittää edelleen huomiota turvallisiin nostotekniikoihin ja järjestää nostoja 

helpottamaan apuvälineitä.
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Kuntasektorin palkansaajien työpaikkatapaturmat
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Kuntasektorin työtapaturmista ja ammattitaudeista on tehty Työturvallisuuskeskuksen koordinoima 

erillinen selvitys Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY, 2012, Noora Nenonen, ”Kunta-alan työtapa-

turmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009”). Julkaisu on ladattavissa esimerkiksi Työtur-

vallisuuskeskuksen kotisivuilta.  Julkaisusta löytyy tietoa muun muassa kuntasektorin palkansaajien 

tapaturmasuhteista. 

Kuntasektorin työtapaturmiksi tilastoituu myös peruskoulujen ja ammattikoulujen oppilaiden 

tapaturmia, n. 1500-2000 tapaturmaa per vuosi.

Rakennusalan palkansaajien työpaikkatapaturmat
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Talonrakentaminen                  Maa- ja vesirakentaminen
Erikoistunut rakennustoiminta

Rakentaminen
Rakentamisen päätoimialalla työ ja työympäristöt eroavat eri rakennusalojen osalta toisistaan. Tästä 

syystä rakentamisen tapaturmalukuja tarkastellaan rakennusaloittain. Osa arkikielenkäytössä tarkoi-

tetusta rakennustyöstä tilastoituu aliurakoinnista johtuen muiden kuin rakentamisen päätoimialan 

tietoihin. 

Rakentamisesta merkittävä osa on edelleen itse suoritettua omakotitalorakentamista. Omaa taloa 

rakentavien ja talkoolaisten tapaturmat eivät ole mukana tässä tilastojulkaisussa. Tilastoissa ei näy 

toisesta EU-tai ETA-maasta tänne lähetettyjen työntekijöiden Suomessa sattuneet työtapaturmat. 

Heidän täällä sattuneet työtapaturmansa tilastoidaan heidät tänne lähettäneen työnantajayrityksen 

kotimaan tilastoihin.
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Rakennusalan palkansaajien
työpaikkatapaturmien taajuus
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Talonrakentaminen                  Maa- ja vesirakentaminen
Erikoistunut rakennustoiminta

Rakennustyömaiden tapaturmien taustalla on yhä siisteys- ja järjestysongelmia. Tapaturmien 

ennaltaehkäisemiseksi työmaiden järjestykseen pitäisikin kiinnittää vielä entistä enemmän huomio-

ta. Rakennusalalla sattuu liikkumistapaturmia myös kesäkuukausina huomattava määrä. Telineiden 

käyttäminen kulkuväylinä aiheuttaa vaaratilanteita ja tapaturmia, mikä voi selittää osaltaan liikkumis-

tapaturmien määrää. 

Henkilösuojaimet ovat kehittyneet huomattavasti ja nykyisin on tarjolla käyttäjälle entistä parem-

min sopivia henkilökohtaisia suojaimia. Silmätapaturmien osuus on viimeisten vuosien aikana vähen-

tynyt. Tämä johtuu todennäköisesti suojainten paremmasta käytettävyydestä sekä silmäsuojainten 

käyttöön velvoittavan asetuksen voimaantulosta. 

Rakennustöissä työntekijöille sattuu edelleen paljon viiltoja ja haavoja aiheuttavia työtapaturmia. 

Vuonna 2011 rakennustöissä sattuneista työtapaturmista yhteensä 44,8 % kohdistui sormiin, käden 

tai ranteen alueelle.
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Rakennusalan palkansaajien työpaikkatapaturmat vamman laadun mukaan vuonna 2011
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Käytettäviä työmenetelmiä pitäisi kehittää edelleen työturvallisuuden parantamiseksi. Rakennusalal-

la fyysinen kuormitus on kolmanneksi yleisin työpaikkatapaturmaan johtava poikkeama.

Viime vuosina korjausrakentamisen osuus on lisääntynyt. Korjausrakentamisen tapaturmia sattuu 

etenkin käsikäyttöisillä työkaluilla.

Teollisuuden osalta esitetyt tuotannon volyymin muutoksia koskevat havainnot pätevät myös 

rakentamistoimialan osalta: Tuotannon väheneminen vähentää paitsi vahinkojen lukumääriä, myös 

alentaa yleensä vahinkotaajuutta ilman, että työturvallisuudessa olisi tapahtunut merkittäviä muu-

toksia. Toisaalta tuotannon väheneminen vaikuttaa myös työturvallisuuteen: Kiireen väheneminen 

karsii osaltaan inhimillisistä virheistä aiheutuneita tapaturmia sekä mahdollistaa töiden paremman 

suunnittelun ja huolellisemman toiminnan. On myös loogista olettaa, että irtisanomisten yhteydessä 

työpaikkansa säilyttävät työntekijät edustavat ammatillista huippua ja ensimmäisenä työnsä menet-

tävät pätkä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevät. Työnsä menettäneiden ja töissä jatkanei-

den riskiprofiilit siis eronnevat myös jonkun verran toisistaan.

Rakennustoimialaan kuuluvien yritysten välillä on merkittäviä eroja työturvallisuudessa, ts. toi-

miala on hyvin segmentoitunut. Useimmissa rakennusalan suuryrityksissä on tehty erinomaista työ-

turvallisuustyötä viime vuosien aikana, minkä johdosta yksittäisillä työmailla vahinkotaajuus saattaa 

olla samalla tasolla toimistotyön taajuuden kanssa. Toisaalta joukkoon mahtuu yrityksiä, joissa vahin-

kotaajuus saattaa olla jopa 200. Voimakkaasta vaihtelusta johtuen toimialakohtaisten tilastojen ana-

lysointi ja toimialakohtaisten vahingontorjuntaan liittyvien johtopäätösten tekeminen on erityisen 

haasteellista eikä kovin mielekästä.
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Palkansaajien työpaikkatapaturmat kuljetuksen ja
varastoinnin päätoimialalla ammattiluokittain vuonna 2011
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Kuljetus ja varastointi
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henkilöliikenteen kuljettajille ja 

varastotyöntekijöille.
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Palkansaajien työpaikkatapaturmat kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla työsuorituksen mukaan vuonna 2011
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Kuljetusalan työ sisältää paljon liikkumista, tavaroiden siirtämistä ja esineiden käsittelyä. Tämä näkyy 

myös työtapaturmissa. Vuonna 2011 yhteensä noin 44 % työpaikkatapaturmista sattui liikkumisen 

yhteydessä, 17 % esineitä käsiteltäessä ja 17 % taakkaa käsivoimin siirtäessä. Erilaisten kulkuvälinei-

den tai siirtolaitteiden käytön yhteydessä sattui n. 7 % työpaikkatapaturmista. 

Tavarankuljetukseen ja varastointiin liittyy monia erilaisia käsittely-, lajittelu, kuormaus- ja siir-

tovaiheita. Tavaroita siirretään sisätiloista ajoneuvoihin ja takaisin sisätiloihin erilaisia apuvälineitä 

käyttäen. Kaikki tavarankäsittelypaikat eivät ole säältä suojattuja ja ensisijaisesti tavaransiirtoihin 

suunniteltuja, esimerkiksi kapeat käytävät ja ovet, kynnykset ja portaat vaikeuttavat kuljettajien työ-

tä. Kaupunkialueilla ahtaus ja niukat pysähtymispaikat vaikeuttavat osaltaan tavarankuljetusta.   

Postin toimialan työpaikkatapaturmista valtaosa sattuu nimenomaan postinkantajille. Yli puolet 

postinkantajien työpaikkatapaturmista on kaatumisia, kompastumisia ja liukastumisia, joista valtaosa 

sattuu lokakuun ja maaliskuun välisenä aikana. Yleisimmin postinkantajien työpaikkatapaturmissa 

loukkaantuvat ala- tai yläraajat tai selkä. 

Henkilöliikenteen kuljettajille sattuu paljon liikkumiseen (etenkin talvella) ja tavaroiden kanta-

miseen liittyviä työpaikkatapaturmia. Vahingoittuminen aiheutuu usein kaatumisesta tai äkillisestä 

kuormittumisesta.

Kuljetusalan työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi olisikin tärkeää, että kiinteistön ja kulkuväyli-

en hoitotoimet, kuten lumenluonti ja hiekoitus, tehtäisiin riittävän varhain ennen tavarankuljetusten 

alkamista.

Liikenneonnettomuuksien osuus työpaikkatapaturmien lukumäärästä on suhteellisen pieni. Kuo-

lemaan johtaneista kuljetusalan tapaturmista sen sijaan suurin osa on liikenneonnettomuuksia.

Kuljetusalalla on paljon yrittäjiä. Heidän osaltaan tapaturmien tilastojakaumat ovat samankaltai-

set kuin palkansaajillakin. Suuri osa yrityksistä on pieniä ja kuljetusalan yrittäjät tekevät tyypillises-

ti samoja töitä ja samanlaisella kalustolla kuin palkatut kuljettajatkin. Kuljetusalan töistä suuri osa 

tehdään toisten hallinnoimissa ja vaihtuvissa työskentely-ympäristöissä, mikä heikentää työnantajan 

mahdollisuuksia parantaa työskentelyolosuhteita ja ennaltaehkäistä tapaturmia.
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Muut päätoimialat
Vuonna 2011 kaupan päätoimialalla sattui 11 973 työpaikkatapaturmaa, hallinto- ja tukipalveluiden 

päätoimialalla 8 153 työpaikkatapaturmaa, terveys- ja sosiaalipalveluiden päätoimialalla 4 237 työ-

paikkatapaturmaa sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan päätoimialalla 3 001 työpaikkatapaturmaa. 

Näistä toimialoista sekä kaupan että hallinto- ja tukipalveluiden päätoimialoilla näkyy vuonna 2009 

taantuman aiheuttama notkahdus, jonka jälkeen työpaikkatapaturmien määrät ovat taas nousseet. 

Hallinto- ja tukipalvelutoimialalla työpaikkatapaturmien lukumäärät ovat nousseet jo taantumaa 

edeltäviä lukumääriä suuremmiksi. Hallinto- ja tukipalvelutoimialan osalta työpaikkatapaturmien 

taajuusluku on hieman epävarma. Vuokratyöntekijöiltä ei välttämättä saada yhtä tarkasti tietoja teh-

dyn työn määrästä. On mahdollista, että osa tehdyistä työntunneista ei tule laskentaan mukaan ja 

siksi laskettu taajuusluku saattaa olla hieman todellista korkeampi.

 Taantuma on mahdollisesti lisännyt koulutuksen päätoimialan tapaturmien lukumäärää. Terveys- 

ja sosiaalipalvelujen alalla työpaikkatapaturmien lukumäärät ovat kasvaneet huomattavasti viimeisen 

13 vuoden ajan. Tämä selittynee ainakin osaksi kuntasektorilla tehdyistä terveys- ja sosiaalipalvelujen 

töiden ulkoistuksista. 

Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärät eräillä päätoimialoilla vuonna 2011
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Palkansaajien työpaikkatapaturmat ammattiryhmän mukaan vuonna 2011
(muut päätoimialat kuin teollisuus, kuntasektori, rakentaminen ja kuljetus & varastointi)
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sihteeri- ja toimistotyö          
majoitusliike- ja suurtaloustyö   
pakkaus-,varast.- ja ahtaustyö    

talonrakennustyö                  
vartiointi- ja suojelutyö         

terveyden-/sairaanhoitotyö        
tarjoilutyö                       

muut ammattiryhmät yhteensä

Kpl
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Kpl

Ammattiluokan mukaan muilla kuin erikseen analysoiduilla päätoimialoilla useimmin loukkaantui 

myyntityön (4 767 työpaikkatapaturmaa vuonna 2011), metallityön (4 386 työpaikkatapaturmaa) ja 

kiinteistönhoidon ja siivouksen ammattilaisia (4 290 työpaikkatapaturmaa).

Työllistämistoiminnan toimiala on osa hallinto- ja tukipalveluiden päätoimialaa. Tälle toimialalle tilas-

toituvat henkilöstönvälitysyritysten työntekijöiden työpaikkatapaturmat eli vuokratyössä sattuneet 

työpaikkatapaturmat. Vuokratyössä sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä on kasvanut jo taan-

tumaa edeltävälle tasolle. 

Työllistämistoiminnon toimialalla sattuu eniten työpaikkatapaturmia talonrakennustyöntekijöille, 

varastotyöntekijöille, metallitöiden työntekijöille sekä majoitus- ja suurtaloustyöntekijöille. 
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Palkansaajien lukumäärä, työmatkatapaturmien lukumäärä ja niistä laskettu tapaturmasuhde
(ilman oppilaiden ja hoitolaitoshoidokkien työmatkatapaturmia)

Tapaturmasuhde     
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Työmatkatapaturmat
Palkansaajille korvattujen työmatkatapaturmien lukumäärissä on voimakasta vuosittaista vaihtelua. 

Vaihtelu johtuu suurelta osin erilaisista keliolosuhteista ja tästä johtuen lukumäärissä on myös alu-

eellisia eroja.

Työmatkatapaturmat sattuvat yleensä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Sen sijaan suurin osa kuo-

lemantapauksista sattuu henkilöautolla liikkuville. Työmatkatapaturmasta aiheutuneen työkyvyttö-

myyden keskimääräinen kesto on pisin moottoripyörällä sattuneissa onnettomuuksissa. Suurin osa 

työmatkatapaturmista on kaatumisia ja liukastumisia.
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Palkansaajien työmatkatapaturmien jakauma
2011 liikkumistavan mukaan

Prosenttia

jalan                                 

polkupyörällä                         

mopedilla                             

moottoripyörällä                      

henkilöautolla                        

linja- tai kuorma-autolla, kiskoilla  

muu liikkumistapa (traktori, laiva, vene)

muut tapaturmat (ei liikuttaessa)      

58,9

22,1

1,2

1,2

14,3

1,6

0,3

0,4

LIIKKUMISTAPA

Palkansaajien työmatkatapaturmien jakauma
2011 sattumismistavan mukaan

Prosenttia

kaatuminen, liukastuminen, kompastuminen

esineiden päälle astuminen             

ajoneuvon ulosajo tai kaatuminen       

yhteentörmäys auton kanssa             

yhteentörmäys pp:n mopon tai kmp:n kanssa

yhteentörmäys kiskoilla kulk. kanssa   

väkivalta                              

muut sattumistavat                          

74,4

0,4

5,8

12,3

1,5

0

0,3

5,2

SATTUMISTAPA
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Työmatkatapaturmien lukumäärän kehityksen taustalla on myös liikkumistapavalintoja. Lyhyillä etäi-

syyksillä on mahdollista kävellä tai pyöräillä töihin, julkinen liikenne palvelee työmatkaliikkujia tehok-

kaimmin kaupungeissa. Suurelle osalle palkansaajista henkilöauto on välttämätön työmatkoilla. 

Suurin osa työmatkatapaturmista sattuu liikuttaessa kävellen tai pyörällä, mutta työmatkaliikun-

nan hyödyt ovat varmasti koko väestön tasolla suuremmat kuin haitat työmatkatapaturmista. Kor-

vaukseen johtava työmatkatapaturma sattuu vuosittain keskimäärin yhdelle sadasta palkansaajasta, 

työmatkojen arkiliikunnasta hyötyy huomattavasti suurempi joukko. Hyvä yleiskunto, tasapaino ja 

liikkeiden koordinaatio ovat paitsi työmatkoilla, myös vapaa-ajalla ja monissa töissä valttia.  

Yrittäjien työpaikkatapaturmat
Yrittäjien tapaturmien lukumäärä on palkansaajien tapaturmien määrää pienempi. Pääpiirteissään 

yrittäjien tapaturmien jakaumat ovat muodoltaan samankaltaisia kuin vastaavat palkansaajien tapa-

Yrittäjien työtapaturmat 1990–2011 
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Huom. täky-uudistus 2005 alkaen

Työmatkatapaturmien ennaltaehkäisemiseksi vinkkejä on sekä työntekijälle että työnantajalle. 

Työpaikoilla voidaan esimerkiksi sopia lisäjoustoa poikkeuksellisten sääolosuhteiden varalle. Merki-

tyksellistä on myös, että työmatkalle varataan riittävästi aikaa ja valitaan olosuhteiden mukaan hyvät, 

pitäväpohjaiset jalkineet. Kiireen merkitystä työmatkatapaturmien taustatekijänä on vaikea osoittaa 

tilastoista, mutta sen voi olettaa olevan huomattava. Sääennusteet on hyvä tarkistaa niin ajoissa, että 

pystyy vielä varaamaan tarvittaessa lisäaikaa työmatkan taittamiseen. Pimeään vuodenaikaan myös 

valot ja heijastimet ovat tärkeitä varusteita!

turmajakaumat. Yrittäjillä alle 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työpaikkatapaturmien osuus 

on kuitenkin pienempi kuin palkansaajilla.
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Yrittäjien työpaikkatapaturmat ammattiryhmän mukaan vuonna 2011

talonrakennustyö                  
konepajatyö ja rak.metallityö     

tieliikennetyö                    
kiinteistönhoito ja siivoustyö    

sihteeri- ja toimistotyö          
tavaroiden myyntityö              

sähkötyö                          
työkoneiden käyttäjät             

puutyö                            
muut ammattiryhmät yhteensä

Kpl
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Kpl

Yrittäjien työpaikkatapaturmat työsuorituksen mukaan vuonna 2011

työsuorit. ei tietoa vahinkoselvityksessä 
koneen käyttäminen                        

käsikäytt. työkaluilla työskenteleminen   
kulkun. tai siirtol. ohjaus tai matkustam.

esineiden käsitteleminen                  
taakan käsivoimin siirtäminen             

henkilön liikkuminen                      
paikallaan oleminen työpisteessä          

muut luettelemattomat työsuoritukset      
tuntematon                                

Kpl

0                           500                       1 000                      1 500                     2 000                     2 500                     3 000                      

Kpl
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Yrittäjien työpaikkatapaturmat poikkeaman mukaan vuonna 2011

poikkeamasta ei tietoja vah.selvityksessä 
sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo           

aineen valuminen, purkaut. vuotaminen, ym.
aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, ym.

lait., työk. tai eläimen hallinnan menett.
putoaminen, hyppääminen, kaatum., liukast.
terävään esineeseen astum., kolhiminen, ym.
henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen

väkivalta, järkyt. tilanne, poik. läsnäolo
muut luettelemattomat poikkeamat          

tuntematon

                                

Kpl
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Kpl
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