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Käytetyt käsitteet

Palkansaaja 
Työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat työsuhtei-
set työntekijät sekä työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa olevat 
henkilöt, rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otetut henkilöt sekä 
opiskelijat ja koululaiset tietyiltä osin.

Yrittäjä 
Vapaaehtoisesti vakuutetut yrittäjät, heidän yritykseen työllistetyt 
perheenjäsenensä sekä muut pakollisen lakisääteisen työtapaturmava-
kuutuksen ulkopuolelle jäävät, mutta vastaavan turvan tapaturmava-
kuutuslain 57 § mukaisella vapaaehtoisella vakuutuksella vakuutetut 
henkilöt.

Työtapaturma 
Työpaikka- tai työmatkatapaturma

Työpaikkatapaturma 
Työpaikalla, työpaikkaan kuuluvalla alueella tai työpaikan kahden 
toimipisteen välisellä matkalla sattunut työtapaturma

Työmatkatapaturma 
Tapaturma, joka sattuu matkalla asunnosta työpaikalle tai työpaikalta 
takaisin asunnolle. (Tarkka määritelmä tapaturmavakuutuslaissa.)
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Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa työskentelemme työtapaturmien ja am-
mattitautien ennaltaehkäisemiseksi. Oleellinen osa tätä työtä on tapaturmati-
lastotietojen kerääminen ja analysoiminen.

Julkaisemme vuosittain laajalti tilastoja edellisien vuosien työtapaturmista ja 
niiden syistä ja seurauksista.  Tässä julkaisussa esitetään tärkeimmät tilastot ja 
analyysit. Kaikki tilastot löytyvät TVL:n kotisivuilta osoitteessa www.tvl.fi.

Saamme työtapaturmia koskevat korvaustiedot suoraan työtapaturmavakuut-
tamista harjoittavilta vakuutusyhtiöiltä ja Valtiokonttorilta. Toimiva ja hyvä 
yhteistyö tietojen keräämisessä takaa laadukkaan tilastotietokannan, jota 
hyödynnämme tapaturmien analysoinnissa. 

Emme laadi tilastoja ja tilastoanalyysejä vain sen vuoksi, että Tapaturmava-
kuutuslaki tähän meitä velvoittaa. Haluamme, että tilastotietomme ja ana-
lyysimme auttavat työpaikoilla turvallisemman työympäristön ja työmenetel-
mien kehittämisessä.

Työtapaturmien määrä on laskenut Suomessa viimeisen parinkymmenen 
vuoden aikana suhteellisen hitaasti, mutta trendi on selkeä. Tapaturmataa-
juus, jolla suhteutetaan sattuneet työpaikkatapaturmat tehtyihin työtuntei-
hin, on sekin ollut hitaassa laskussa. 

Työturvallisuuden kehittämisessä ei ole tarjolla pikavoittoja. Työtä on tehtä-
vä suunnitelmallisesti ja sitkeästi. Jos joskus tuntuu, ettei työturvallisuuden 
eteen tehty työ tuo tulosta, kannattaa katsoa tilastoja pidemmälle taaksepäin 
kuin vain edelliseen vuoteen.

Vuonna 1963 vakuutuslaitoksille ilmoitettiin 425 työtapaturmavakuu-
tuksen mukaista kuolemantapausta ja vielä kymmenen vuotta myö-
hemmin, vuonna 1973, 321 tapausta. Viime vuosina vakuutuslaitosten 
tietoon on tullut vuosittain 40-50 työtapaturmien ja 100-110 ammatti-
tautien aiheuttamaa kuolemantapausta.

Töitä on vielä tehtävä, mutta suunta on tilastojen mukaan oikea. Työta-
paturmien ja ammattitautien ehkäisemisessä tarvitaan saumatonta yh-
teistyötä työantajien, työntekijöiden ja työturvallisuusasiantuntijoiden 
välillä. Turvallisemman työympäristön ja työmenetelmien kehittäminen 
on meidän kaikkien asia.

Toivon, että tutustut rauhassa edessäsi olevaan tilastoanalyysiimme sekä 
kotisivujemme laajempaan tilastomateriaaliin. Ja tietysti eniten toivon, 
että tilastoistamme ja analyysistämme on hyötyä käytännössä työssäsi 
tapaturmien ennaltaehkäisemisessä. 

Yhteistyössä turvallisen työympäristön puolesta

Jussi Kauma 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimitusjohtaja
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Tilastojulkaisun lukijan avuksi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) laatii vuosit-
tain lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatuista 
vahingoista tilastojulkaisun, joka perustuu vakuutuslai-
toksien sille toimittamiin tietoihin. Tilaston laadinnas-
ta on säädetty tapaturmavakuutuslaissa.

Julkaisuun on koottu tiedot työtapaturmista, joiden 
osalta korvauspäätös on tehty viimeistään 31.3.2013.

Tapaturmat tilastoidaan sattumisvuoden mukaan. 
Vakuutuslaitokset voivat korjata toimittamiaan tietoja 
vielä pitkänkin ajan kuluttua tietojen toimittamisesta. 
Tästä syystä eri vuosien tilastojulkaisujen tilastot voivat 
erota hienokseltaan toisistaan. 

Tapaturmien ilmoittamisviiveen vuoksi vanhoihin 
sattumisvuosiin kohdistuu tapaturmia vielä tilastojen 
julkaisemisen jälkeenkin. Tämän viiveen vaikutusta 
vähennetään niin sanottuja selvityskertoimia sovelta-
malla. Tiettyyn määriteltyyn hetkeen mennessä ilmoi-
tettujen tapaturmien lukumäärät arvioidaan lopulli-
seen tasoon selvityskertoimien avulla. Vakavampien 
vuonna 2011 sattuneiden työtapaturmien aiheuttamaa 
työkyvyttömyyden kestoa ei vielä tiedetä tilaston kat-
kaisuhetkellä, maaliskuun viimeisenä päivänä.

Työn riskin havainnollistamiseksi tapaturmamäärät 
on suhteutettu palkansaajien tekemän työn määrään. 
Tapaturmataajuusluku kertoo sattuneiden työtapatur-
mien lukumäärän miljoonaa työtuntia kohtia. Tässä 
julkaisussa taajuuksien laskennassa on käytetty Tilasto-
keskuksen työvoimatutkimuksen mukaisia työtunteja.

Oppilaille ja hoitolaitoshoidokeille sattuneet vahingot 
on taajuuksia laskettaessa poistettu, koska heidän osal-
taan tietoja tehtyjen työtuntien määristä ei ole käytet-
tävissä.

Vuokratyönä tehdyt tunnit on vuodesta 2008 kohden-
nettu ”Hallinto- ja tukipalvelutoiminta” –päätoimialan 
osana olevalle ”työllistämistoiminta”-toimialalle. 

Tapaturmien luokittelu

Työtapaturmien vakavuus luokitellaan tilastojulkaisus-
sa tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden keston 
mukaan. 

Julkaisussa käytetään ”Lakisääteisen tapaturmavakuu-
tuksen ammattiluokitus 2009” –luokitusta. Luokitus 
perustuu alun perin Tilastokeskuksen ammattiluoki-
tukseen 1987. Luokitukset löytyvät TVL:n kotisivuilta 
kohdasta ”Julkaisut ja lomakkeet”.

Työpaikkatapaturmien sattumisolosuhteista käytetään 
yhteiseurooppalaisen työtapaturmien tilastoluokittelun 
(ESAW) mukaisia muuttujia. Järjestelmän mukainen 
luokittelu aloitettiin vuonna 2003 Suomessa. Sattu-
misolosuhteita kuvaavat kahdeksan muuttujaa: 

 · työtehtävä
 · työsuoritus
 · poikkeama
 · vahingoittumistapa
 · vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja
 · työpiste
 · vamman laatu
 · vahingoittunut kehon osa

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

Työtapaturman ilmoitusmenettely

Työnantajalla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus 
vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammatti-
tautien varalta. Yrittäjä voi halutessaan ottaa omaksi 
turvakseen vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuu-
tuksen. Tilastoja siitä, moniko yrittäjä on vakuutuksen 
ottanut, ei ole saatavissa. Tämän vuoksi julkaisussa 
esitettävät suhdeluvut on laskettu vain palkansaajien 
osalta.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan 
myös ammattitautitapauksia sekä ammattitautiepäilyjä. 
Tässä julkaisussa käsitellään vain työtapaturmiin liitty-
viä tilastotietoja.

Työnantajan on lain mukaan täytettävä ja toimitettava 
vakuutusyhtiölle tapaturmailmoitus työntekijälleen 
sattuneesta työtapaturmasta. Tapaturmailmoituslomak-
keella kerrotaan muun muassa tiedot vahingoittunees-
ta, sattuneesta vahinkotapahtumasta ja työnantajasta. 
Tapaturmailmoituslomake on tämän julkaisun lopussa. 

Vakuutuslaitoksen on ratkaistava ilmoitetun vahingon 
korvattavuus viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun vakuutuslaitos on saanut ratkaisuun riittävät 
tiedot käyttöönsä.
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Työtapaturmien kokonaismäärä laskee 
 
Vuonna 2012 lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattiin yhteensä 134 961 työtapaturmaa, joista 128 264 
sattui palkansaajille ja 6 697 yrittäjille. Kokonaismäärä laski noin 2 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna ja on nyt 
suunnilleen vuoden 2005 tasolla. 

Vakavien työtapaturmien määrä kasvaa

Yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden palkansaajien työtapaturmien määrä lisääntyi 499 tapaturmalla 
vuonna 2011. Kasvu johtui suurelta osin työmatkatapaturmien määrän kasvusta. Vuoteen 2009 verrattuna va-
kavien työtapaturmien lukumäärän kasvua on jopa 879 tapaturmaa. Vuonna 2012 sattuneiden työtapaturmien 
aiheuttamat työkyvyttömyyden kestot eivät ole vielä tiedossa.
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Palkansaajille vuonna 2012 sattuneista korvatuista työtapaturmista 
105 919 tapahtui työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa ja 22 345 
kodin ja työpaikan välisellä matkalla. Vastaavasti vapaaehtoisesti itsen-
sä vakuuttaneille yrittäjille korvattiin 6 096 työpaikkatapaturmaa ja 
601 työmatkatapaturmaa.

Julkaisun yksityiskohtaiset tarkastelut on tehty ainoastaan palkan-
saajien tilastotietojen osalta. Suhdelukujen laskeminen ja päätelmien 
tekeminen yrittäjien työtapaturmista on vaikeaa, koska yrittäjien 
vakuuttamisaste vaihtelee aloittain, eikä tarkkaa tietoa ole saatavilla. 
Vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneiden yrittäjien työpaikkatapatur-
mista on yksi taulukko sivulla 28. Tämä taulukko löytyy myös TVL:n 
kotisivujen tilastosivuilta. 

Työtapaturmista kerätyt luokittelutiedot osoittavat selvästi, että yrittä-
jien työtapaturmien jakaumat eivät eroa juurikaan palkansaajien työ-
tapaturmista. Konkreettiset toimet niin yrittäjän kuin palkansaajien 
työtapaturmien ennaltaehkäisyyn ovat samanlaisia. 

Työtapaturmien lukumäärällä ja sen muutoksilla on vahva yhteys suo-
malaiseen työelämään; tuotantovolyymien ja erilaisten palvelusuorit-
teiden määrän kehitykseen. Kokonaismäärän vaihtelut ovat monen eri 
tekijän yhteisvaikutusta. Eri tekijät kompensoivat osin toisiaan.

Herkimmin taloustilanteeseen reagoivilla toimialoilla on myös kor-
keat tapaturmataajuustasot. Työtapaturmien kokonaismäärän vaihtelu 
seuraa etenkin rakentamisen, teollisuuden ja kuljetuksen toimialojen 
työtuntimäärien muutoksia. Kaupan, palveluiden, kuntasektorin ja 
valtion osalta kehitys on yleensä vakaampaa. Vuonna 2011 palkansaa-
jien tekemien työtuntien määrä pysyi lähes ennallaan  työpaikkatapa-
turmat sen sijaan vähenivät.



7TYÖTAPATURMAT - TULASTOJULKAISU 2013

Työpaikkatapaturmien taajuus laski noin 2 %. Vuonna 2012 kaikkien palkansaajien 
korvattujen työpaikkatapaturmien taajuus oli 30,5 työpaikkatapaturmaa miljoonaa 
tehtyä työtuntia kohti. Vuonna 2011 vastaava luku oli 31,2. Käytännössä työpaikka-
tapaturmien taajuusluku on pysynyt suunnilleen samalla tasolla vuotuisesta vaihtelus-
ta huolimatta, mutta kehityksestä on nähtävissä hienoisesti laskeva trendi. 

Taajuustaso tarkoittaa käytännössä sitä, että keskimäärin joka 20:s työntekijä 
joutuu vuosittain työpaikkatapaturmaan. 

Yrittäjien, oppilaiden ja hoitolaitoshoidokkien työpaikkatapaturmista ei yleensä 
lasketa taajuuslukuja, koska vahinkolukumäärää vastaavan luotettavan työn mää-
rätiedon löytäminen on vaikeaa.

Työpaikkatapaturmien taajuus laskee edelleen
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Vuoden 2012 vakavuustietoja ei ole vielä saatavilla. Vuonna 2012 sat-
tuneiden työtapaturmien vakavuus luokitellaan 31.12.2013 tilanteen 
mukaisesti.

Vuonna 2011 korvatuista palkansaajien työtapaturmista 57 % johti 
alle neljän kalenteripäivän työkyvyttömyyteen. Lievien työtapaturmien 
osuus on kasvanut koko tarkastelujakson (vuodet 2005-2011) ajan, 
mutta silti vakavimpien, yli 30 päivän työkyvyttömyyksiin johtaneiden, 
työtapaturmien määrä ei ole vähentynyt vaan jopa kasvanut. Vuonna 
2011 palkansaajille sattui 499 yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johta-
nutta työtapaturmaa enemmän kuin vuonna 2010. 

Kasvua selittää lähinnä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneet 
tapaturmat, joita tapahtui entistä enemmän jalankulkijoille ja polku-
pyöräilijöille. Työmatkatapaturmista yli 30 päivän työkyvyttömyyteen 
johtavien tapaturmien osuus on suurempi kuin työpaikkatapaturmissa. 

Noin puolet yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtavista työpaikkata-
paturmista on erilaisia liikkumistapaturmia. Liikkumistapaturmien lu-
kumäärän kasvun taustalla voi olla palkansaajien noussut keski-ikä sekä 
kohonnut elintaso. Liikkumistapaturmien syntyyn vaikuttavat yleistyvät 
paino-ongelmat sekä vähäinen fyysinen aktiivisuus ja heikko motoriik-
ka. 

Lievien tapaturmien osuus kasvaa
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Tässä tilastojulkaisussa on esitetty lukumääriä korvaussuorituk-
seen johtaneista työtapaturmista. Aivan kaikki lievät vahingot 
eivät kuitenkaan tule järjestelmällisesti vakuutusyhtiöiden tie-
toon. Lisäksi vakuutusyhtiöt saavat jonkin verran ilmoituksia 
työtapaturmista, joihin ei kuitenkaan myöhemminkään kohdistu 
mitään korvauksia. Tämänkaltaiset ns. ”nollavahingot” tai ”va-
kuutusyhtiölle ilmoitetut vaaratilanteet” eivät ole tämän julkai-
sun lukumäärissä mukana. Pelkät materiaalivahingot eivät ole 
tapaturmina korvattavia.

Tapaturmasta ilmoittamisessa ja hoitoon hakeutumisessa on 
lisäksi vaihtelua. Pienet viiltohaavat ovat esimerkki lievästä louk-
kaantumisesta, johon usein riittävä apu saattaa löytyä työpaikan 
omasta ensiapukaapista. Joissakin töissä sen sijaan jo pienet kä-
sien haavat voivat aiheuttaa työkyvyttömyyden.

Jo vaaratilanteesta on syytä ottaa opiksi. Usein sama vaaratekijä, 
joka aiheuttaa vaaratilanteen tai lievän loukkaantumisen, voi eri 
olosuhteissa aiheuttaa myös vakavan loukkaantumisen. Työpai-
kalla sattunut vaaratilanne on hyvä tutkia samalla tavoin kuin 
sattunut työtapaturma. Tutkinnasta voi saada arvokasta tietoa 
paitsi tapaturmien ennaltaehkäisyyn, myös muiden tuotantohäi-
riöiden ja laatupoikkeamien hallintaan.

Lievien työtapaturmien  
tilastoituminen vaihtelee
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Ennakkoarvion mukaan vuonna 2012 työpaikkatapaturmissa 
kuoli 28 työntekijää. Työn ja kodin välisillä matkoilla kuoli 20 
työntekijää. Yhteensä palkansaajille sattui 48 kuolemaan johta-
nutta työtapaturmaa vuonna 2012.

Vuonna 2011 työtapaturmissa kuoli 47 palkansaajaa, joista 26 
kuoli työpaikkatapaturmissa ja 21 työmatkatapaturmissa. Sama-
na vuonna sattuneissa työpaikkatapaturmissa kuoli 3 vakuutettua 
yrittäjää. 

Vuonna 2011 sattuneista palkansaajien työpaikkatapaturma-
kuolemista 10 sattui kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla, 
4 rakentamisen päätoimialalla ja 3 kaupan päätoimialalla. Pi-
demmällä aikavälillä tarkasteltuna suurin osa palkansaajien työ-
paikkatapaturmakuolemista sattuu rakentamisen, kuljetuksen ja 
varastoinnin sekä teollisuuden päätoimialoilla. 

Vuonna 2010 työtapaturmissa kuoli 51 palkansaajaa ja 4 yrittä-
jää. Tarkastelujaksolla vuodesta 2004 lähtien palkansaajien kuo-
lemantapaukset ovat vähentyneet selvästi. Tämä saattaa edelleen 
selittyä taloudellisen toiminnan vähenemisellä. 

Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä kasvoi
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Työpaikkaonnettomuuksien tutkinnassa eli TOT-tut-
kinnssa tehtävään nimitetyt asiantuntijat selvittävät 
työpaikkatapaturmaan johtaneet tapahtumat ja tapa-
turmatekijät. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton TOT-johtokun-
ta päättää TOT-tutkintaan otettavista tapauksista 
TVL:n asiantuntijoiden tekemien esitysten perusteella. 
TOT-tutkinnan lähtökohtana on kuolemaan johtanei-
den työpaikkakuolemantapausten tutkinta.

TOT-tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Yrittäjille 
ja itsenäisille ammatinharjoittajille sattuneita työ-
paikkatapaturmia on tutkittu vuodesta 1998 lähtien. 
Yrittäjien tutkittuja työpaikkatapaturmia kutsutaan 
YTOT:eiksi erotuksena tutkintaan otetuista palkansaa-
jien työpaikkatapaturmista.

TOT-tutkinta perustuu vakuutusalan ja keskeisten 
työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen työ-
paikalla sattuneiden onnettomuuksien tutkinnasta. 

TOT-tutkinnan tarkoituksena on työtapaturmien tor-
junnan tehostaminen selvittämällä onnettomuuteen 
johtaneet tapahtumat, tapaturmatekijät ja pohdinta 
vastaavien tapaturmien torjuntatoimenpiteistä.   

TOT-tutkinta voidaan suorittaa myös niin sanot-
tuna teematutkintana, jolloin samassa tutkinnassa 
tarkastellaan ja raportoidaan useammasta kuin 
yhdestä samankaltaisesta tapaturmasta tai vaarati-
lanteesta. Teematutkinta voidaan aloittaa, mikäli 
jollakin alalla on havaittu toistuvia ongelmia tai 
turvallisuuspuutteita. Teematutkinnassa tutkinnan 
näkökulma on korostetummin tapaturma- ja tor-
juntatekijälähtöinen.

Tutkintaryhmä laatii jokaisesta tutkinnasta TOT-ra-
portin, jossa ehdotetaan toimenpiteitä vastaavan-
laisten tapaturmien ehkäisemiseksi. TOT-raportit 
julkaistaan TOTTI-järjestelmässä osoitteessa: 
http://totti.tvl.fi. 

Jokaisesta julkaistusta TOT-raportista laaditaan 
myös sähköinen uutiskirje. Voit tilata TOT-uu-
tiskirjeen sähköpostiisi TVL:n kotisivujen kautta: 
http://www.tvl.fi/fi/Tyopaikkaonnettomuuk-
sien-tutkinta-TOT/ . Samalta sivulta löydät lisätie-
toja TOT-tutkintaprosessista.

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta
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Eniten työpaikkatapaturmia sattuu Uudenmaan alueella, missä on myös 
eniten työvoimaa ja paljon teollisuutta, kuljetuksia ja rakennustoimintaa. 

Töiden kausivaihtelu näkyy työpaikkatapaturmien määrässä. Keliolosuhteet 
vaikuttavat etenkin ulkotöissä ja työasiointimatkoilla sattuvien työtapatur-
mien määrään. Yleisimmät loma-ajat näkyvät myös työtapaturmien määris-
sä. 

Työmatkatapaturmia sattuu lukumääräisesti eniten myös Etelä-Suomen 
tiiviisti asutuilla alueilla, joissa useammilla työssäkäyvillä on käytännössä 
mahdollista kulkea työmatkoja kävellen ja polkupyörällä. 

Eniten työmatkatapaturmia sattuu liukkaiden kelien aikaan. Sääolojen vai-
kutus tilastolukuihin vaihtelee vuosittain ja kuukausittain.

Alueellisen ja ajallisen lukumäärä- tai taajuusvaihtelun seurannalla on tosin 
vain hyvin pieni hyödynnettävyysarvo yksittäisellä työpaikalla tehtävään 
työturvallisuustyöhön; tapaturmia ennaltaehkäisevät käytännön ratkaisut 
pitää kuitenkin aina tehdä alueelliset olosuhteet ja vuodenaikavaihtelut 
huomioiden.

Kun tapaturmien lukumäärät suhteutetaan tehtyihin työtunteihin, nähdään 
tapaturmataajuudessa myös alueellisesti eroja. Tämä johtuu alueiden elin-
keinorakenteen ja sääolojen eroista sekä siitä, että Tilastokeskuksen työvoi-
matutkimuksella kerättävät työtuntitiedot voivat kirjautua vaihtuvakohtei-
sissa töissä eri paikkaan kuin missä työ konkreettisesti tehdään. Tapaturman 
sattumispaikka tilastoituu työntekopaikan mukaan. 

Uudellamaalla eniten työpaikkatapaturmia
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Ota opiksi!
 
 
Työpaikkatapaturmien sattumisolosuhteista kerätään järjestelmällisesti tietoja. 
Saatavia tietoja voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi työpaikan työturvallisuus-
työn kohdentamisessa.  Yksi kerättävistä luokitelluista tiedoista on poikkeama, 
jolla tarkoitetaan viimeisintä vahingoittumista edeltänyttä tapahtumaa. 

Kaikille toimialoille yhteisesti voidaan antaa vain yleisluonteisia suosituksia 
työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Eri aloilla ja töissä tapaturman vaarat 

eroavat toisistaan merkittävästi.  Tämän vuoksi tilastojulkaisussa tarkastellaan ai-
noastaan keskeisiä päätoimialoja omina kokonaisuuksinaan. 

Kattavammat toimialakohtaiset taulukot julkaistaan TVL:n kotisivuilla: www.tvl.
fi/fi/Tilastot. 
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Taajuudet laskussa useilla aloilla
 
 
Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärät vähenivät tai pysyivät ennallaan 
lähes kaikilla päätoimialoilla. Palkansaajien työpaikkatapaturmat lisääntyivät sel-
västi vain koulutuksen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä maa- ja metsätalouden 
päätoimialoilla. Positiiviseen turvallisuuskehitykseen vaikuttaa työturvallisuus-
panostusten lisäksi todennäköisesti myös talouden epävarma tilanne ja käynnissä 
oleva taantumaa seuraava rakennemuutos. 

Tilastokeskuksen teollisuuden ja kaivostoiminnan liikevaihtotilaston mukaan 
liikevaihto ei ole palannut läheskään taantumaa edeltävälle tasolle. Suurten ikä-
luokkien siirtyminen eläkkeelle muuttaa myös näinä vuosina työvoimarakennetta. 
Keskimäärin nuorentuneelle työvoimalle sattuu vähemmän liikkumisesta aiheu-
tuvia tapaturmia ja enemmän sormi- ja silmävammoja.

Vuoden 2012 tilastoissa on edelliseen vuoteen verrattuna vain vähäisiä muutok-
sia. Tarkan toimialaluokittelun mukaiset yksittäiset lukumäärämuutokset ovat 
jo hyvin pieniä, suurimmalla osalla toimialoja vuosimuutos on valtakunnallisesti 
vain joitakin kymmeniä työtapaturmia. Kun tilastoa tarkastellaan päätoimialata-
solla, pienet yksittäiset muutokset summautuvat ja osoittavat paremmin kehityk-
sen suuntaa. 

Päätoimialatasolla tapaturmien lukumäärissä muutokset osoittavat teollisuuden 
ja rakentamisen työtapaturmien vähentyneen selvästi enemmän kuin tehdyt työ-
tunnit eli niiden vahinkotaajuus on laskenut. Kuljetuksen ja varastoinnin päätoi-
mialalla palkansaajien tekemät työtunnit puolestaan laskivat suhteessa enemmän 
kuin työtapaturmat, joten taajuus oli nousussa. Samoin taajuuden nousua näkyi 
maa- ja metsätalouden, vesi- ja ympäristönhuollon sekä koulutuksen päätoimi-
aloilla.

Työturvallisuusriskien hallinnassa pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota 
liikkumisen ja tavaroiden siirtämisen turvallisuuden varmistamiseen. 
Työtapaturmia voitaisiin vähentää tuntuvasti panostamalla erityisesti 
kulkuväylien kuntoon, siisteyteen ja järjestykseen sekä valaistukseen ja 
liukkauden torjuntaan. Havaittuihin ongelmiin tulee myös puuttua heti 
ja tilanne tulee korjata ennen kuin vaaratilanne tai vahinko ehtii toteu-
tua.

Vakuutusyhtiöistä voi tiedustella vielä tarkemmin kohdennettuja tieto-
ja.

Palkansaajien korvatuista työpaikkatapaturmista:

•	 25 % aiheutui putoamisen, hyppäämisen,   
  kaatumisen, liukastumisen seurauksena

•	 17 % aiheutui esineisiin osumisesta tai   
  takertumisista 

•	 15 % aiheutui fyysisestä kuormittumisesta  
  nostettaessa, väännettäessä tai työnnettäessä  
  taakkaa

•	 4 % aiheutui eläimistä,     
  väkivallasta, suojainten ohittamisesta tai   
  järkyttävien tilanteiden seurauksena
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Kuntasektorin työtapaturmien tilastoaineistoon tehtiin korjauksia 
niissä havaittujen laatuongelmien takia. Korjaukset vaikuttavat usean 
vuoden ajalle kuntasektorin lukuihin niitä korottavasti. Korjaukset 
laskevat vastaavasti etenkin koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalve-
luiden päätoimialan työtapaturmien lukumääriä. Tilastointivirheiden 
takia osa kunta-alan tapauksista kirjautui jo aiempina vuosina virheel-
lisesti koulutuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialoille. 

Kuntasektoria tarkastellaan työtapaturmatilastossa yhtenä päätoimiala-
na, johon sisällytetään kaikki kuntien ja kuntayhtymien työntekijöi-
den työtapaturmat. Kuntasektorilla sattui vuonna 2012 päätoimialois-
ta eniten tapaturmia, yhteensä 20 203 työpaikkatapaturmaa ja 6 433 
työmatkatapaturmaa. Keskimääräinen tapaturmataajuus jäi silti koko 
maan keskiarvoa alhaisemmaksi 23,8 työpaikkatapaturmaan miljoo-
naa tuntia kohden. Vuonna 2012 kuntasektorin työpaikkatapaturmien 
kokonaismäärä ylitti tarkastelujaksolla ensimmäistä kertaa teollisuu-
den työtapaturmien lukumäärän.

Kuntasektorin työpaikkatapaturmien taajuuden vaihtelut ovat olleet 
suhteellisen vähäisiä. Käytännössä ongelmia aiheuttaa se, ettei kun-
tasektoria voida jakaa tapaturmataajuuksien laskennassa tarkempiin 
ammattiryhmittäisiin kokonaisuuksiin.  Tehdyistä työtunneista ei ole 
saatavissa tietoja TVL:n käyttämän ammattiluokituksen mukaisesti 
jaoteltuina. Kuntasektorilla tehdään monentyyppisiä töitä ja töiden 
vaarat ovat hyvin erilaisia. Kuntasektorin henkilöstöstä on huomatta-
van suuri osa toimisto- ja hallintotyöntekijöitä, joiden tapaturmariski 
on matala. Tämä laskee kunta-alan tapaturmataajuutta tuntuvasti. 
Kuntasektorilla tehdään paljon myös korkeariskisiä töitä kuten esimer-
kiksi maatalouslomitusta. 

Kuntasektorin  työpaikkatapaturmien määrä ja taajuus laskivat
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Työpaikkatapaturmien lukumäärän osalta hoito- ja 
palvelutyön osuus työtapaturmista on kuntasektorilla 
suuri ja se on kasvanut edelleen. Kuntasektorin työ-
paikkatapaturmissa korostuu liikkumistapaturmien 
suuri määrä. Tapaturmien sattumishuiput ajoittuvatkin 
liukkaiden kelien aikaan. Liikkumistapaturmien en-
naltaehkäisyssä on tärkeää panostaa liikkumisväylien 
kuntoon, hoitoon ja valaistukseen. Lisäksi huomiota 
tulisi kiinnittää oikeanlaisiin työjalkineisiin sekä hen-
kilötasolla liikkeiden hallintaan ja hyvän yleiskunnon 
ylläpitoon. Liikkuminen on osa työtä ja liikkumisen 
turvallisuus edellyttää jatkuvaa keskittymistä. 

Kuntasektorin työpaikka- ja työmatkatapaturmista 
suuri osa sattuu yli 45-vuotiaille työntekijöille. Kunta-
työnantajien tietojen mukaan työntekijöiden keski-ikä 
on vuonna 2011 ollut 45,6 vuotta. 

Erilaisten aineiden ja materiaalien aiheuttamat vahin-
goittumiset ovat vähentyneet voimakkaasti kuntasek-
torilla. Osaltaan muutos voi johtua siitä, että viilto- ja 
pistovammojen ehkäisemiseen on panostettu tervey-
denhuollon, kiinteistöhuollon, siivouksen ja suurta-
loustyön töissä. 

Kuntasektorilla nostamiseen ja kantamiseen liittyvät 
tapaturmat ovat yleisiä liikkumis- sekä pisto- ja viilto-
tapaturmien lisäksi. Nostamisen turvallisuuteen pitää 
kiinnittää huomiota etenkin terveydenhuollon amma-
teissa. Nostoissa sattuu edelleen paljon selkävammoja. 
Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden päätoimialan 
tilastot ovat hyvin samankaltaiset kuin kuntasektorin 
vastaavissa töissä työskentelevien.

Kuntasektorille tilastoituu vuosittain myös noin 2 000 
koululaisten ja ammattikoulujen oppilaiden harjoitte-
luissa sattuvaa työpaikkatapaturmaa.
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Tehtyjen työtuntien ja työpaikkatapaturmien määrät ovat vähentyneet taantuman 
jälkeen teollisuudessa ja kaivostoiminnassa.  Työpaikkatapaturmien määrä on jo lähes 
vakiintunut huomattavasti aiempaa alhaisemmalle tasolle. 

Merkittävimmillä teollisuuden toimialoilla työpaikkatapaturmien lukumäärät ovat 
laskeneet loivasti vielä vuosina 2009-2012. Tästä poikkeuksena on metallituotteiden 
valmistus, jossa työpaikkatapaturmien määrä on jopa hieman lisääntynyt. Metalli-
tuotteiden valmistuksenkin  tapaturmamäärä jää silti alemmalle tasolle kuin mitä 

se oli ennen taantumaa 2008. Työpaikkatapaturmat ovat vähentyneet tehtyjä 
työtunteja voimakkaammin, joten taajuus on taantuman alun jälkeen laskenut.

Alihankinta Suomessa on viime vuosina vähentynyt, kun taas alihankinta ulko-
mailta on ilmeisesti lisääntynyt. Tämä vaikuttaa myös työtapaturmien lukumää-
rään, etenkin erilaisten koneiden valmistuksen toimialalla. Toisaalta erikoistunut 
alihankinta ja palvelutoiminta voi näkyä tilastossa siirtymänä, toisin sanoen 
muiden päätoimialojen tilastoissa kasvuna. 

Tapaturmien määrä vähentynyt teollisuudessa ja kaivostoiminnassa
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Metallien jalostuksen toimialalla työpaikkatapaturmien taajuus on laskenut jopa 
34 % vuodesta 2005. Metallituotteiden valmistuksen toimialalla samalla aikavälil-
lä taajuus on pudonnut noin 7 %. Näillä toimialoilla sattuu silti edelleen huomat-
tavan paljon silmä- ja sormivammoja.

Kaivostoiminnan, louhinnan ja turpeennoston päätoimialan työtapaturmaluvuissa 
ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Päätoimialalla sattui yhteensä 348 työpaik-
katapaturmaa vuonna 2012. Osa toiminnan tapaturmista on kuitenkin saattanut 
tilastoitua erikoistuneiden aliurakoitsijoiden toimialoille. 

Paperiteollisuudessa työpaikkatapaturmien lukumäärät ja taajuudet ovat laske-
neet jo pitkän aikaa. Työturvallisuus on ollut paperiteollisuudessa kehittämisen 

kohteena jo useita vuosia ja pitkäjänteisen tapaturmantorjuntatyön tulokset ovat 
näkyviä. 

Sahateollisuuden työpaikkatapaturmien lukumäärä oli vuonna 2012 alimmillaan 
sitten jopa vuoden 1990. Myös työpaikkatapaturmien taajuus on pudonnut taan-
tumaa edeltävästä tasosta noin 17 % tasoon 62,6 työpaikkatapaturmaa per mil-
joona tehtyä työtuntia. Tapaturmien lukumäärän lasku ei selity pelkästään töiden 
vähenemisellä. Työturvallisuus sahoilla on selvästi parantunut. Sahateollisuuden 
taajuusluku on silti yhä kaksinkertainen kaikkien toimialojen keskimääräiseen 
verrattuna. Myös huonekaluteollisuudessa on myönteinen tapaturma- ja taajuus-
kehitys, mutta se on vain sahateollisuutta loivempi.
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Monet teollisuuden työt ovat edelleen sellaisia, että henkilösuojainten käyttö on 
muiden tapaturmantorjuntakeinojen jälkeenkin välttämätöntä. Suojainten käytön 
valvonta on tällöin erittäin tärkeää. Teollisuuden runsaat silmä- ja sormivammat 
voitaisiin suurelta osin ennaltaehkäistä oikein valittujen ja ehjien suojainten käy-
töllä.

Teollisuuden nuorilla alle 30-vuotiailla palkansaajilla on huomattavasti korkeampi 
työpaikkatapaturmien taajuus kuin vanhemmilla työntekijöillä. Tämä voi johtua 
siitä, että nuoret valikoituvat fyysisempiin ja riskialttiimpiin töihin ja vaihetyön 
vaiheisiin.  Ilmiö korostaa myös nuorten työntekijöiden ammattiosaamisen, pe-
rehdytyksen, ohjeistuksen ja opastuksen merkitystä tapaturmattoman työuran 
turvaamisessa.
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Kuljetus- ja varastointitoimialan toiminta on kausittain vaihtelevaa ja suhdan-
neherkkää. Kuljetustoimiala myötää suhdanteissa alkutuotantoa, valmistavaa 
ja jalostavaa sektoria. Kaupan myyntisyklit, etenkin joulumyynti, sekä kan-
sainvälisen rahdin määrän muutokset vaikuttavat merkittävästi kuljetus- ja 
varastointitoimialaan. Tilastokeskuksen Liikenne- ja matkailutilaston mukaan 
kotimaan tieliikenteen kuljetussuorite laski vuonna 2012 noin 7 %. Tämä nä-
kyy myös työpaikkatapaturmien määrissä. Vuosien 2011-2012 aikana suurin 
lukumäärämuutos päätoimialan sisällä näkyy tieliikenteen tavarankuljetuksen 
toimialalla, jolla palkansaajien työpaikkatapaturmien määrä väheni noin 8 %, 
sekä rautateiden kaukoliikenteessä, jossa tapaturmien määrä väheni 16 %.

Taantumassa on pidetty huolta asiakastyytyväisyydestä, ajot eivät vähentyneet 
niin paljoa kuin kuljetettavat henkilöt ja tavarat. Työpaikkatapaturmien taa-
juus päätoimialalla on palannut taantumaa edeltävälle tasolle, 49 työpaikkata-
paturmaa miljoona tehtyä työtuntia kohti. Tavaramäärät ovat vähentyneet ja 
sen seurauksena myös esineiden aiheuttamat loukkaantumiset ovat vähenty-
neet. Suurissa yrityksissä on lisäksi panostettu siisteyteen ja järjestykseen. 

Osa ammattikuljettajien tapaturmista tilastoituu muille toimialoille. Näin on 
esimerkiksi kaupan ja teollisuuden omien kuljetusten osalta. 

Edelleen suurin osa kuljetus- ja varastointialan työpaikkatapaturmista sattuu 
lastaus- ja purkutyössä ja vain pieni osa liikenteessä. Keliolot vaikuttavat pal-
jon työskentelyolosuhteisiin lastaus- ja purkupaikoilla. Kuljetuksia ajetaan 
tyypillisesti vuorokauden hiljaisina aikoina, jolloin ongelmana on liukkau-
dentorjunnan ja lumitöiden ajoittaminen tavarantoimituksiin sopivaksi. 
Ongelmia aiheuttaa myös usein riittämätön valaistus lastaus- ja purkualueilla. 
Jakeluliikenteessä ja jätekuljetuksissa lastaus- ja purkupaikat ovat kattamat-

tomia ja ne sijaitsevat usein ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden kulkuväylillä. 
Tämä aiheuttaa vaaratilanteita etenkin tiiviisti rakennetuissa kaupunkiympäristöissä. 

Taantuma näkyy kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla
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Internetkaupan yleistyminen lisää terminaaliliiken-
nettä pienellä kalustolla ja kotiinkuljetuksia. Tämä 
tarkoittaa käytännössä tavaran kantamista asuinraken-
nuksissa, kynnyksiä, kapeita ovia ja rappusia, suhteessa 
enemmän kuormatilan avaamista ja sulkemista sekä 
siirtymistä ohjaamon ja ulkoilman välillä. Tavarat toi-
mittavan kuljettajan työnkuva laajenee tulevaisuudessa 
mahdollisesti toimituksen kokoamis- ja asennuspalve-
luihin, mistä voi syntyä alalle myös uusia tapaturmaris-
kejä. Postien toiminta siirtyy harvempiin ja ahtaampiin 
tiloihin, kuten kaupoihin ja kioskeihin, jotka eivät ole 
suunniteltuja postin tavaralogistiikalle. 

Kaukoliikenteen bussien lastattavuuteen ei ole suun-
nittelussa kiinnitetty kuljettajan näkökulmasta tar-
peeksi huomiota. Kuljettajien työ sisältää toisaalta 
paljon istumista mutta toisaalta myös nopeatempoista 
raskaidenkin tavaroiden käsittelyä.

Jätekuljettajien työtä ovat vaikeuttaneet runsaslumiset 
talvet, mutta työpaikkatapaturmien määrässä ei ole 
näkynyt huomattavaa nousua.

Apulaitteiden käyttö tuo tehokkuutta ja turvallisuutta. 
Tavaransiirtovälineet, kuten trukit, rullakot ja pump-
pukärryt on pidettävä hyvässä toimintakunnossa, 
samoin nostimet ja nostoapuvälineet. Kuljettajien 
työturvallisuuden kannalta myös lattiapintojen, ovien 
ja kynnysten soveltuvuus ja kunto ovat tärkeitä. Eri-
laiset tavaransiirtolaitteet sekä apuvälineet aiheuttavat 
huomattavasti vähemmän vahingoittumisia kuin ta-
varoiden käsivoimin siirtäminen, vaihtuvissa vieraissa 
työympäristöissä liikkuminen, tavaransiirtoihin huo-
nosti soveltuvat puitteet ja ahtaat tai täyteen tavaraa 
varastoidut kulkuväylät.

Suuret rakennusliikkeet edelläkävijöitä
 
Suurten työmaiden työturvallisuus on mennyt vuosi vuodelta eteenpäin. Tulokset 
näkyvät laskevina tapaturmataajuuksina. Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihto-
kuvaajaan suhteutettu vertailu työpaikkatapaturmien lukumäärästä osoittaa kahdelta 
viime vuodelta selvää myönteistä turvallisuuskehitystä. Rakennusalan palkansaajien 
työpaikkatapaturmataajuus on laskenut vuosina 2005-2012 noin 20 %. Rakennus-
työ painottuu suuriin kohteisiin, arviolta 75-80 % tehdään niin sanotuilla ”isoilla 
työmailla”. 

Lähde: Tilastokeskus
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Isoilla konserneilla on keskiarvoja huomattavasti alhaisemmat työpaikkatapaturma-
taajuudet, vaikka taajuuksien laskentaperusteet ovat yrityksissä hieman erilaiset kuin 
kansallisessa tilastoinnissa käytetyt. Suurten yritysten kokemuksista voi päätellä, että 
aktiivisella vaaratilanne- ja poikkeamatiedon keruulla sekä ennakoivalla tapaturman-
torjunnalla voi saavuttaa huomattavan alhaisen työpaikkatapaturmien taajuustason 
jopa rakennusalalla.  Alalla, jossa perinteisesti on sattunut muihin toimialoihin verrat-
tuna moninkertainen määrä työpaikkatapaturmia tehtyihin työtunteihin suhteutettu-
na! 

Toisaalta tilastojen erot suurimpien yritysten osalta kertovat myös, että monissa pie-
nemmissä rakennusyrityksissä tapaturmataajuudet ovat paljon alan keskiarvoa kor-
keampia. Usean urakoitsijan työmaan turvallisuuskulttuurin kehittäminen on vaikeaa. 
Esimerkiksi erikoisurakoitsijoiden työn ohjausmahdollisuudet ovat käytännössä usein 
melko vähäiset.

Pienten yritysten omaperusteisilla työmailla on päästy myös nolla tapaturmaan 
useana vuonna peräkkäin.

Työmaiden siisteys näyttää parantuneen.  Erilaisten esineiden ja materiaalien ai-
heuttamien vahingoittumisten osuudet ovat vähentyneet pitkällä aikavälillä.

Hiljaiset ajat vähentävät osaltaan hätäilystä aiheutuvia työtapaturmia. Tyypillisesti 
kiireessä sattuu kaatumisia, sormien viilto- ja puristumisvammoja ja erilaisia ve-
nähdyksiä. Kiireessä työmaiden siisteys voi repsahtaa, kulkuväylien hoito voidaan 
unohtaa ja läheltä-piti –tilanteet voivat helposti jäädä käsittelemättä. 

On todennäköistä, että tapaturmien lukumääräisen vähentymisen taustalla on li-
sääntynyt ulkomailta Suomeen töihin lähetetyn työvoiman käyttö. Työtapaturmat 
tilastoituvat aina lähetetyn työntekijän lähtömaahan, eivätkä ne siksi näy Suomen 
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tilastoissa. Henkilöstöpalveluyritysten kautta rakennustyömaille tilattu vuok-
ratyö tilastoituu rakentamisen sijaan päätoimialalle ”Hallinto- ja tukipalvelu-
toiminta”. Vuonna 2012 työvoimanvälityksen toimialalle tilastoitui noin 700 
rakennusalan ammattilaisen työpaikkatapaturmaa.

Vuonna 2009 tuli voimaan uusi asetus rakennustyön turvallisuudesta, asetuk-
sessa korostetaan silmien suojauksen merkitystä. Asetuksen voimaantulon jäl-
keen rakennusalan silmätapaturmien lukumäärä on merkittävästi vähentynyt. 

Putoamisvaara otettava todesta

Vakavat putoamistapaturmat ovat rakennusalalla edelleenkin ajankohtainen 
työturvallisuusteema. Vuosittain rakennusalalla kuolee putoamistapaturmissa 
keskimäärin muutamia palkansaajia sekä lisäksi vastaavia rakennus- tai re-
montointitöitä tekeviä muita vakuuttamattomia rakentajia, kuten esimerkiksi 
omaa taloaan itseelleen rakentavat. Rakentamisen toimialan työpaikkatapa-
turmien tapaturmaeläketapauksista keskimäärin noin puolet, eli noin 30 vah-
vistettua eläkettä vuosittain, aiheutuu putoamis- tai kaatumistapaturmista. 

Putoamisvaarojen tunnistaminen ja putoamissuojauksen toteutus on tärkeä 
osa rakentajan ammattitaitoa. Putoamissuojaus on suunniteltava tapauskoh-
taisesti ja toteutettava suunnitelman mukaan kaikkiin työvaiheisiin. Huomio-
ta tulee kiinnittää erityisesti myös telineiden pystytykseen ja purkuun. Putoa-
misvaara on aina otettava todesta. 

Tulevaisuudessa talotekniikan lisääntyminen voi lisätä edelleen myös raken-
nusprojektin koordinaation tarvetta ja tuo mukanaan häiriötekijöitä työvai-
heiden aikataulun suunnitteluun. 

Kirjavinkki: Rakennushankkeen työturvallisuus, 2013, Rakennustieto Oy, 

ISBN: 978-952-267-043-4
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Palkansaajien työmatkatapaturmien jakaumat ovat pysyneet 
samankaltaisina, vaikka kokonaismäärässä onkin tapahtunut huomattavaa 
vaihtelua. 

Normaalin vuosittaisen vaihtelun lisäksi työmatkatapaturmat ovat lisään-
tyneet tarkastelujaksolla (vuosina 2004-2012). Samalla myös vakavat työ-
matkatapaturmat ovat lisääntyneet. Työmatkatapaturmien jakaumissa eri 
muuttujien suhteen ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Vuonna 2012 noin 67 % palkansaajien työmatkatapaturmista sattui nai-
sille. Suurin osa korvatuista työmatkatapaturmista sattui yli 40-vuotiaille. 

Palkansaajien työmatkatapaturmista  
sattui vuonna 2012

•	 65 % jalankulkijoille

•	 19 % polkupyöräilijöille 

•	 1 % henkilöautolla liikkuville.

Yli 40-vuotiaat useimmin työmatkatapaturmissa
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Vuonna 2012  
työmatkatapaturmista oli noin

•	  74 % kaatumisia 

•	  13 % yhteentörmäyksiä auton  
   kanssa

•	  6 % ajoneuvon ulosajoja tai   
   kaatumisia

Kaatumisia sattuu etenkin liukkaiden kelien ai-
kaan.

Kuolemaan johtaneista  
työmatkatapaturmista oli noin

•	 44 % henkilöautoilijoiden   
  yhteentörmäyksiä  
  toisen auton kanssa

•	 19 % muiden liikkujien   
  törmäyksiä auton kanssa 

•	 18 % ajoneuvon ulosajoja 

•	 8 % kaatumisia jalan,    
  polkupyörällä,  
  mopedilla tai moottoripyörällä

Palkansaajien kuolemaan johtaneiden työmatkata-
paturmien jakauma eroaa kaikkien työmatkatapa-
turmien jakaumasta tarkastelujakson (2002-2012) 
aikana.

Vanha juliste Suomen Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tapaturman tor-
juntaan suunnitellusta kuvasarjasta 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä.
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Yrittäjien työtapaturmatilaston tulkintaa vaikeuttaa se, ettei ole tarkkaan tie-
dossa kuinka suuri joukko yrittäjiä on ottanut itselleen ja perheenjäsenilleen 
vapaa-ehtoisen tapaturmavakuutuksen. Vakuutettujen yrittäjien ja heidän 
perheenjäsentensä työtapaturmien lukumäärä vuonna 2012 oli yhteensä 6 
697, joista työpaikkatapaturmia oli 6 096 ja työmatkatapaturmia 601. Luku-
määrissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, vuoden 2012 osalta lukumäärä 
on noin samalla tasolla kuin viimeisen 5 vuoden aikainen vuosikeskiarvo. 

Yleisesti yrittäjien tapaturmat ovat jakaumiltaan samankaltaiset kuin mitä 
palkansaajilla. Yrittäjillä yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työ-
paikkatapaturmien osuus on noin 16 % kaikista korvatuista tapaturmista.  
Palkansaajilla vastaava luku on noin 8 %. Eroa todennäköisesti selittää se, 
että yrittäjät maksavat vähäiset hoitotoimenpiteet itse, eivätkä ilmoita lievim-
piä vaikutuksiltaan ohimeneviä työtapaturmia vakuutusyhtiölle. Yli 4 päivän 
työkyvyttömyyteen johtaneista yrittäjien työpaikkatapaturmista noin 46 % 
on liikkumiseen liittyviä kaatumisia, liukastumisia tai putoamisia. Yrittäjien 
yli 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneet liikkumistapaturmat ovat lisäänty-
neet koko tarkastelujakson ajan.

Yrittäjien työtapaturmien lukumäärässä ei muutoksia
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Sotilastapaturmat

Sotilastapaturmalain tarkoituksena on antaa taloudellista turvaa palve-
luksessa tapaturmaisesti loukkaantuneille tai palveluksessa sairastuneille. 
Turva vastaa lakisääteistä työtapaturmavakuutusta.

Puolustusvoimat tai siviilipalveluspaikka huolehtii palvelusajan tervey-
denhuollosta ja sairaanhoidosta. 

Valtiokonttori maksaa korvausta vahingoittuneelle ja sairastuneelle pal-
veluksesta vapautumisen jälkeiseltä ajalta. 

Valtiokonttorille ei tarvitse tehdä sotilastapaturma-/palvelussairausilmoi-
tusta, jos sattunut sotilastapaturma tai ilmennyt palvelussairaus on pa-
rantunut ennen palveluksen päättymistä, eikä välitöntä tarvetta hoitoon 
ole, kun palvelus päättyy. 

Jos vamma tai sairaus alkaa myöhemmin vaivata, korvausasian saa vireil-
le, kun täyttää ja toimittaa sotilastapaturma-/palvelussairausilmoituksen 
Valtiokonttorille.

Puolustusvoimien palkatun henkilökunnan työtapaturmat ja am-
mattitaudit korvataan tapaturmavakuutuslain ja ammattitautilain 
perusteella.

Sotilastapaturmalain mukaiseen korvaukseen  
ovat oikeutettuja:

•	 Aseellista tai aseetonta varusmiespalvelusta   
  suorittavat asevelvolliset

•	 Vapaa-ehtoista asepalvelusta suorittavat naiset

•	 Siviilipalvelusmiehet

•	 Kertausharjoituksissa olevat reserviläiset

•	 Sotilaalliseen kriisinhallintatoimintaan osallistuvat  
  suomalaiset

•	 Sotilasvirkaan koulutettavat

•	 Asevelvollisuuden suorittamiseen liittyvään   
  kutsuntaan, palvelustarkastukseen tai    
  sotilasoppilaitoksen pääsykokeeseen osallistuvat

Lähde: ”Valtion korvaamat sotilastapaturmat” -esite, Valtiokonttori
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