OHJE TYÖPAIKOILLE TAPATURMATAAJUUDEN LASKENTAAN

Yrityksissä lasketaan työtapaturmista LTI*-lukuja monella eri tavalla, mikä vaikeuttaa lukujen
vertailua. Tapaturmataajuus lasketaan jakamalla työpaikkatapaturmien lukumäärä miljoonilla
tehdyillä työtunneilla.
Työpaikkatapaturmien taajuus lasketaan usein luvun yhteydessä ilmoitetulla vakavuuden alarajalla, merkitsemällä esim. LTI1 tai LTI4 sen mukaan, monenko päivän alarajalla työtapaturmat
otetaan mukaan laskentaan. Monet yritykset käyttävät alarajan määrittelyssä vain aiheutuneita
poissaolopäiviä, mutta valtakunnallisessa laskennassa on mahdollista käyttää laskentaan vain
työkyvyttömyyspäiviä, jotka sisältävät lukuna myös muutkin kalenteripäivät (esimerkiksi viikonloput ja työvuorolistan mukaiset vapaapäivät). Poissaolopäivien käyttö palvelee yrityksen
taloudenpidon näkökulmaa, kun taas työkyvyttömyyspäivät vastaavat paremmin tapaturman
vakavuutta. Tapaturman sattumispäivää ei lasketa työkyvyttömyyspäiväksi. LTI1 tai LTI2 eivät ole
työtapaturmien korvausprosessista nykyisellään luotettavasti saatavissa olevia tietoja. Valtakunnallisessa tilastoinnissa kriteerinä laskentaan mukaan ottamiselle on, että vakuutuslaitos on
korvannut ko. työtapaturmasta jotakin, esim. hoitokuluja.
Laskennan vertailtavuuden parantamiseksi Tapaturmavakuutuskeskuksen Työturvallisuusvaliokunta ohjeistaa laskemaan LTI-luvun koko henkilöstön kaikista työajalla sattuneista
vahinkotapahtumista**, pois lukien ammattitaudit, ammattitautiepäilyt, kodin ja työpaikan
välisellä matkalla sattuneet työmatkatapaturmat sekä vapaa-ajan vahingot.
Laskennassa käytetty mahdollinen vakavuusraja tulee olla esitetyn luvun yhteydessä, samoin
merkintä siitä, onko kyse poissaolopäivistä vai kalenteripäivistä. Mikäli laskenta kattaa koko
henkilöstön sijaan vain rajoitetun joukon, tulee tämäkin mainita.
Kun laskentaa tehdään yrityksissä tai yhteisillä työpaikoilla, suositellaan pääasiallista määräysvaltaa käyttäviä yrityksiä sisällyttämään laskentaan sellaiset samassa kokonaisuudessa
olevat esim. palvelutoimittajien, aliurakoitsijoiden, ulkoistettujen toimintojen ja vuokratyön
työt sekä tapaturmat, jotka ovat laskennan tekijän vaikutuspiirissä, vaikka tätä ei ole kansallisessa tilastoinnissa mahdollista toteuttaa. LTI-luvun yhteydessä tulee ilmoittaa, sisältyvätkö
lukuun myös muiden kuin omien työntekijöiden tapaturmat.
Ohjeen mukaan laskentaan sisältyy myös liikenneonnettomuuksia. Tämä kannattaa mainita
erityisesti kansainvälisessä raportoinnissa sekä vertailuissa, eikä siten lukumääriä voi myöskään
summata suoraan tilastoihin liikenneonnettomuuksista.

*) LTI= Lost-Time Injury
**) Työtapaturma- ja ammattitautilain ”TyTAL” 459/2015 mukaiset korvattavat vahinkotapahtumat

Kuviossa on vihreällä ja keltaisella
värillä havainnollistettu LTI-laskennan
kokonaisuus.

Esimerkkejä

ohjeen soveltamisesta

1. ”Työntekijä kaatui kantaessaan laatikkoa työpaikan käytävällä, oli loppupäivän hoidettavana ja palasi seuraavana aamuna normaalisti töihin.”
Esimerkkitapaturma kirjataan yrityksen kaikkien korvattujen työpaikkatapaturmien taajuuslaskentaan, mutta ei oteta mukaan LTI1-laskentaan.

2. ”Aliurakoitsijan työntekijä kaatui kantaessaan laatikkoa työpaikan käytävällä,
oli loppupäivän hoidettavana ja palasi seuraavana aamuna normaalisti töihin.”
Esimerkkitapaturma kirjataan lisäsuosituksen perusteella yrityksen kaikkien korvattujen työpaikkatapaturmien taajuuslaskentaan, mutta ei oteta mukaan LTI1-laskentaan. Kyseinen tapaturma
ei tilastoidu vakuutusyhtiöiden tiedossa kyseiselle yritykselle vaan palkanmaksajana toimivalle
aliurakoitsijalle.

3. ”Työntekijä kaatui, kun hän oli tulossa kotoaan aamuvuoroon töihin. Työntekijä palasi töihin seuraavan viikon perjantaina.”
Esimerkkitapaturmaa ei oteta mukaan laskentaan, koska tapaturma ei ole sattunut työajalla vaan
kodin ja työpaikan välisellä matkalla.

4. ”Työntekijä nosti painavaa laatikkoa ja otti askeleen taaksepäin, jolloin kompastui toiseen lattialla olleeseen laatikkoon. Sairauspoissaoloa aiheutui sattumispäivän lisäksi 1 työpäivä.”
Esimerkkitapaturma otetaan mukaan tehtäessä LTI1-laskentaa ja kaikkien korvattujen työpaikkatapaturmien taajuuslaskentaa.
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