TYÖSSÄ, TYÖKYVYTTÖMÄNÄ VAI TYÖTTÖMÄNÄ ?

Vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden rekisteriaineistoon
perustuva viisivuotisseuranta 2008-2013
Jarna Kulmala

Tiivistelmä hankeraportista
• Tutkimuksessa on ensimmäisen kerran selvitetty suomalaisella aineistolla vakavassa työtapaturmassa
vahingoittuneiden elämänkulkua tapaturman jälkeen.

•      Suurimalla osalla otoshenkilöstä vakava työtapaturma ei merkittävästi vaikuta elämänkulkuun.
◊Yli 70 % vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneista on työtapaturman viitenä ensimmäisenä
vuosipäivänä joko työssä tai vanhuuseläkkeellä
◊Työssä olevien ansiotaso on pääsääntöisesti lähes sama tai parempi kuin ennen tapaturmaa
•      Täysin työkyvyttömiä on tapaturman 2.-5. vuosipäivänä hiukan yli 8 % otoshenkilöistä.
•      Noin kymmenesosa otoshenkilöistä on työttömänä tarkasteltuina vuosipäivinä.

• Aihealueen tutkimusta on jatkossa tarpeen syventää monipuolistamalla tutkimusmenetelmiä ja aineistoja, jotta voidaan paremmin ymmärtää vakavan työtapaturman vaikutuksia niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta.

JOHDANTO
Työtapaturmien tilastointi on Suomessa kattavaa, organisoitua ja suunnitelmallista. Tilastojen mukaan Suomessa
sattuu vuosittain yli 10 000 vakavaa työtapaturmaa, joista
aiheutuu vähintään 30 päivän työkyvyttömyys (TVL 2015).
Tilastot eivät kuitenkaan sisällä tarkempia tietoja työtapaturmassa vahingoittuneiden kohtaloista eikä jatkuvaa
seurantaa vahingoittuneisiin liittyen ole. Vahingoittuneiden
elämänkulkua työtapaturman jälkeen on kuitenkin tärkeä
selvittää, sillä onnistunut työhönpaluu vakavan työtapaturman jälkeen on merkittävää niin työntekijöiden hyvinvoinnin kuin työurien pidentämisenkin näkökulmasta.
Vakavan työtapaturman seurausten tunteminen on lisäksi
tärkeää tapaturmavakuutusjärjestelmän toimivuuden arvioinnin ja kehittämisen kannalta, minkä lisäksi tieto hyödyttää myös muita sosiaalivakuutusjärjestelmiä.

Tampereen yliopiston toteuttamassa tutkimushankkeessa
tarkasteltiin vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden
elämäntilannetta tapaturmaa seuraavina viitenä vuosipäivänä. Tutkimushanke on toteutettu Tampereen yliopiston,
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (1.1.2016 alkaen nimi
Tapaturmavakuutuskeskus, TVK) sekä Eläketurvakeskuk-

sen yhteistyönä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton rahoituksella.

TAVOITTEET, AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuksen ensisijainen tavoite oli selvittää, millaisessa
elämäntilanteessa vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneet ovat tapaturman viitenä vuosipäivänä. Erityisenä
kiinnostuksen kohteena olivat tapaturman vuosipäivänä
työssä, täysin työkyvyttömänä ja työttömänä olevat otoshenkilöt, mutta kattavamman kokonaiskuvan saamiseksi elämäntilanteet jaoteltiin kahdeksaan luokkaan: työssä,
täysin työkyvyttömänä, työttömänä, vanhuus- tai osaaikaeläkkeellä, osittain työkyvyttömänä, kuntoutuksessa,
kuollut ja muussa elämäntilanteessa. Työhön palanneiden
osalta tarkasteltiin myös heidän ansiotasoaan ja sen muutoksia vuosipäivätasolla.

Toisena tavoitteena oli selvittää taustatekijöiden vaikutusta
vahingoittuneiden elämäntilanteisiin vakavan työtapaturman jälkeen. Tutkimuksen taustatekijöinä on käytetty
sukupuolta, ikää, ammattiluokkaa ja tapaturman sattumiskuntaa. Lisäksi hyödynnettiin työtapaturmaan liittyviä
tietoja kuten vamman laatua, vahingoittunutta ruumiinosaa
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TULOKSET
ja vahinkoluokkaa (työpaikka- vai työmatkatapaturma).

Kolmantena tavoitteena oli selvittää vuosipäiväkohtaisia
elämäntilannesiirtymiä työssä olevien, täysin työkyvyttömien ja työttömien osalta sekä suoria liukumia tapaturmavakuutusjärjestelmän etuuksilta työeläkejärjestelmän
etuuksien piiriin.

 yseessä oli kvantitatiivinen ja kuvaileva rekisteritutkimus,
K
jossa hyödynnettiin Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja
Eläketurvakeskuksen rekisteritietoja yhdistävää aineistoa.
Lähtöaineistoon poimittiin vuonna 2008 vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneet palkansaajat eli pakollisella
työajan vakuutuksella vakuutetut henkilöt, jotka ovat Suomen kansalaisia. Otos valittiin niin, että tarkastelu pystytään
ulottamaan viiden vuoden päähän tapaturman sattumisesta.
Aineiston ulkopuolelle rajattiin henkilöt, joille oli sattunut
vakava työtapaturma vuosien 2006 tai 2007 aikana sekä
henkilöt, jotka saivat vanhuuseläkettä vakavan työtapaturman sattuessa. Näin ollen lopullisen otoksen kooksi
muodostui 11 585 henkilöä. Aineiston analyysissä käytettiin hyväksi suoria jakaumia ja ristiintaulukointeja.

Vahingoittuneiden elämäntilanne tapaturman viidentenä vuosipäivänä
Kuviossa 1 esitetään vuonna 2008 vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden otoshenkilöiden ajankohtainen
elämäntilanne tapaturman viidentenä vuosipäivänä.

Kuviosta havaitaan, että lähes 60 % (n=6803) vakavassa
työtapaturmassa vahingoittuneista työskenteli tapaturman
viidentenä vuosipäivänä ja työhön palanneista suurin osa
ansaitsi lähes yhtä paljon tai enemmän kuin ennen vakavaa
työtapaturmaa. Ansiotaso nousi tapaturmaa edeltävä tasoa
korkeammaksi peräti 48 %:lla työhön palanneista.

Työssä olevien jälkeen seuraavaksi suurin elämäntilanneluokka on vanhuus- tai osa-aikaeläkeläiset. Tapaturman
viidentenä vuosipäivänä 11,5 % otoshenkilöistä oli vanhuuseläkkeellä ja 1 % osa-aikaeläkkeellä. Työttömänä taas
oli noin 10 % otoshenkilöistä. Heistä suurin osa (61 %)
sai ansioihin sidottua työttömyysetuutta.
Hiukan yli 8 % (n=955) otoshenkilöistä oli täysin työkyvyttömänä vakavan työtapaturman viidentenä vuosipäivänä.
Heistä suurin osa sai työeläkejärjestelmän mukaisia työkyvyttömyysetuuksia (työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki) ja hiukan yli viidesosa Kelan sairauspäivärahaa.

Kuvio 1 Vahingoittuneiden elämäntilanne vakavan työtapaturman viidentenä vuosipäivänä
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Täyttä tapaturmaeläkettä sai viidentenä vuosipäivänä 202
otoshenkilöä, eli täysin työkyvyttömistä hiukan yli viidesosalla täysi työkyvyttömyys johtui suoraan vakavasta työtapaturmasta.
Työtapaturman viidentenä vuosipäivänä 1,8 % (n=210)
otoshenkilöistä oli osittain työkyvyttömänä. Osittain työkyvyttömistä selvästi suurin osa sai työeläkejärjestelmän
mukaisia osatyökyvyttömyysetuuksia eli osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea. Osittaisella tapaturmaeläkkeellä oli 52 otoshenkilöä, eli vakava työtapaturma
oli työkyvyttömyyden taustalla viidesosalla osittain työkyvyttömistä.

158 henkilöä (1,4 % kaikista otoshenkilöistä) oli kuntoutuksessa tapaturman viidentenä vuosipäivänä. Heistä vajaa
puolet oli tapaturmavakuutuslain mukaisten kuntoutusetuuksien piirissä (45 %, n=71). Tyel-kuntoutuksessa oli
76 otoshenkilöä ja Kelan kuntoutuksessa 11 otoshenkilöä.
2 % otoshenkilöistä (n=235) oli kuollut viidenteen tapaturman vuosipäivään mennessä. Heistä 47 kuoli työtapaturman johdosta. Suurin osa vakavan työtapaturman uhreista
kuoli pian tapaturman sattumisen jälkeen. Tapaturmapäivänä menehtyi 39 otoshenkilöä ja kahden viikon sisällä
työtapaturmasta 4 henkilöä.

5,2 % vakavassa työtapaturmassa loukkaantuneista oli
viidentenä vuosipäivänä jossain muussa kuin edellä mainitussa elämäntilanteessa. Heistä lähes 30 % oli vuorottelu- tai lapsenhoitovapaalla. Vajaa 4 % otoshenkilöistä ei

saanut mitään tarkastelluista sosiaalivakuutusetuuksista
eikä heillä myöskään ollut voimassaolevaa ansaintajaksoa
tapaturman viidentenä vuosipäivänä. Nämä otoshenkilöt
saattoivat olla esimerkiksi opiskelijoita, jotka saivat opintoetuuksia tai toimeentulotuen varassa eläviä yksilöitä,
jotka eivät olleet karenssien vuoksi oikeutettuja työttömyysturvaan. Lisäksi osa otoshenkilöistä saattoi asua ja
työskennellä ulkomlailla, minkä vuoksi heistä ei löytynyt
vuosittaisia ansainta- tai etuustietoja Suomesta.
Vahingoittuneiden elämäntilanne tapaturman viitenä
vuosipäivänä

Kuvioon 2 on tiivistetty vuonna 2008 vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden elämäntilanteet tapaturman
viitenä vuosipäivänä. Kuntoutuksessa ja osatyökyvyttömänä
olevat otoshenkilöt on yhdistetty kuviossa muussa elämäntilanteessa olevien luokkaan, sillä heidän määränsä on
kaikkina vuosipäivinä hyvin alhainen.

Selvästi suurin osa vuonna 2008 vakavassa työtapaturmassa
loukkaantuneista palasi työelämään tapaturmaa seuraavien
viiden vuoden aikana. Työssä olevien määrä kuitenkin laski
ensimmäisen vuosipäivän jälkeen muutamalla prosenttiyksiköllä vuosittain niin, että viidentenä vuosipäivänä töissä
oli 58,7 % otoshenkilöistä. Laskua selittää pitkälti otoshenkilöiden siirtyminen työelämästä vanhuuseläkkeelle.
Vanhuuseläkeläisten määrä kasvoi ensimmäisen vuosipäivän 2,6 %:sta viidennen vuosipäivän 12,5 %:iin. Suurin
osa vanhuuseläkkeelle siirtyvistä tuli suoraan työelämästä.

Kuvio 2 Vahingoittuneiden elämäntilanteet vakavan työtapaturman vuosipäivinä 1.-5.
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Täysin työkyvyttömiä oli ensimmäisenä vuosipäivänä yli
10 % otoshenkilöistä, mutta heidän lukumääränsä laski
muutamalla prosenttiyksiköllä ensimmäisen vuosipäivän
jälkeen. Ensimmäisenä vuosipäivänä suurin osa täysin
työkyvyttömistä sai lakisääteisen tapaturmavakuutuksen
mukaista tapaturmaeläkettä, mutta tapaturmaeläkeläisten
määrä kuitenkin puolittui jo toiseen vuosipäivään mennessä,
kun vakavasta työtapaturmasta oli kulunut pidempi aika
ja täysin työkyvyttömät otoshenkilöt olivat palanneet työelämään tai siirtyneet kuntoutukseen. Tämä selittää täysin
työkyvyttömien määrän laskun toiseen vuosipäivään mennessä.
Työttömien osuus taas nousi 9,5 %:sta toisena vuosipäivänä
11,1 %:iin, mutta laski jälleen seuraavina vuosipäivinä
9 ja 10 % tienoille. Vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden työttömyysaste vaikuttaisi olevan hiukan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vastaavien vuosien
16–64 –vuotiaiden työttömyysastetta suurempi, mutta
tulos ei kuitenkaan tue hypoteesia, jonka mukaan vakavassa
työtapaturmassa vahingoittuneilla olisi suurempi todennäköisyys päätyä työttömäksi tapaturman jälkeen. Tutkimuksessa käytetty aineisto ei mahdollistanut varsinaista
vertailua, kun kontrolloitua verrokkiryhmää ei ollut. Pieniä
eroja tilastokeskuksen lukuihin voi selittää esimerkiksi
tiettyjen toimialojen ylikorostuneisuus aineistossa.

Kuolleiden lukumäärä nousi luonnollisen tasaisesti vuosien
myötä ensimmäisen vuosipäivän 66 kuolleesta viidennen
vuosipäivän 235 kuolleeseen otoshenkilöön. Ensimmäisen
vuosipäivän kuolemantapauksista suurin osa johtui työtapaturmasta (65 %, n=43), minkä jälkeen jokin muu syy
aiheutti kuoleman useimmissa tapauksissa. Ensimmäisen
vuosipäivän jälkeen sattuneista kuolemantapauksista neljä
aiheutui työtapaturmasta eli yhteensä työtapaturman uhreja
oli viidenteen vuosipäivään mennessä 47.
Muussa elämäntilanteessa olevien osuus kasvoi vuosittain,
mikä johtuu lähinnä osatyökyvyttömien ja kuntoutuksessa
olevien määrän lisääntymisestä. Kuntoutujia oli
0,5–1,5 % kaikista otoshenkilöistä ja osatyökyvyttömiä
aavistuksen enemmän. Osittain työkyvyttömien määrässä
havaitaan selkeä ajan myötä vuosipäivittäin nouseva trendi,
kun taas kuntoutujien määrä nousi selvästi toisena vuosipäivänä, minkä jälkeen se pysytteli suhteellisen samalla
tasolla koko tarkastelujakson ajan. Lapsenhoitovapaalla
olevien määrä vastaa lähes täysin kuntoutujien osuuksia.
Muussa elämäntilanteessa olevista muutama kymmenen
otoshenkilöä oli kaikkina vuosipäivinä vuorotteluvapaalla.
Lisäksi kaiken kaikkiaan noin 4 % otoshenkilöistä oli jossain muussa kuin edellä mainituissa elämäntilanteissa
vakavan työtapaturman vuosipäivinä.
Taustatekijöiden vaikutus ajankohtaiseen elämäntilanteeseen

Taustatekijöiden vaikutusta vakavassa työtapaturmassa
vahingoittuneiden elämäntilanteeseen tarkasteltaessa
havaittiin, että naisista hiukan suurempi osuus oli ensimmäisenä vuosipäivänä töissä kuin miehistä. Miehillä työtapaturman seuraukset vaikuttivat olevan kaiken kaikkiaan
naisia vakavampia, sillä miesten työkyvyttömyysajat olivat

keskimäärin pidempiä kuin naisten ja heistä suurempi osa
oli tapaturman ensimmäisenä vuosipäivänä täysin työkyvyttömänä tai kuollut kuin naisista. Vakavampia seurauksia selittää osaltaan työtehtävien ja toimialojen sukupuolittuneisuus, mikä vaikuttaa myös sukupuolieroihin
työttömien osuuksissa. Tapaturman ensimmäisenä vuosipäivänä miehistä yli kymmenesosa oli työttömänä, naisista
melkein puolet vähemmän.

Vanhemmilla ikäluokilla tapaturman seuraukset olivat
nuorempia ikäluokkia vakavammat ja työkyvyttömyys kesti
heillä pidempään. Toisaalta vanhemmat ikäluokat työllistyviät nuoria paremmin, mitä osaltaan saattaa selittää
työuran vakiintuneisuus. Työttömyyslukuja selittää myös
toimialajakauma, sillä nuorista suuri osa työskentelee toimialoilla, joiden työttömyysluvut ovat korkeita.
Työtapaturman seuraukset olivat vakavimmat, mikäli työtapaturmasta aiheutui useita, samantasoisia vammoja. Yli
kymmenesosa useita samantasoisia vammoja saaneista
otoshenkilöistä kuoli ensimmäiseen vuosipäivään mennessä
ja alle 60 % heistä oli töissä ensimmäisenä vuosipäivänä.
Sijoiltaan menot, nyrjähdykset, venähdykset ja luunmurtumat taas olivat lievimpiä vammoja. Ala- tai yläraajojen
vahingoittuminen oli työtapaturmassa tavallisinta, mutta
seurauksiltaan keskimäärin lievempää kuin pään tai usean
kehonosan vahingoittuminen.
Muutokset elämäntilanteiden välillä

Tapaturman vuosipäivänä työssä olevien, täysin työkyvyttömien ja työttömien osalta tarkasteltiin lisäksi vuosipäiväkohtaisia elämäntilannesiirtymiä. Työhön palanneista
suurin osa pysyi työelämässä seuraavien vuosien ajan, ja
näin ollen voidaan todeta, että suurimmalla osalla otoshenkilöistä elämänkulku ei näytä muuttuvan vakavan tapaturman seurauksena. Tutkimusaineisto ei kuitenkaan
mahdollistanut työnantajan tai työtehtävän muutosten
tarkastelua, eli niihin liittyvät elämänkulun muutokset
jäävät pimentoon.
84 % ensimmäisenä vuosipäivänä työssä olevista työskenteli myös seuraavana tapaturman vuosipäivänä, minkä
jälkeen työssä olevien osuus laski maltillisesti vuosittain.
Suurin osa työelämästä poistuvista siirtyi vanhuus- tai
osa-aikaeläkeläisiksi, joiden osuus kasvoi vuosittain niin,
että viidentenä vuosipäivänä heitä oli jo 10 % ensimmäisen vuosipäivän työntekijöistä. Ensimmäisenä vuosipäivänä työssä olleista 4-5 % oli täysin työkyvyttömänä ja
hiukan suurempi osa (6-7 %) oli työttömänä seuraavina
tapaturman vuosipäivinä. Täysin työkyvyttömistä merkittävä osa oli sairauspäivärahalla ja heistä suurimmalla
osalla oli voimassaoleva ansaintajakso. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että työhön palanneista suurin osa
myös pysyy työelämässä vanhuuseläkeikään saakka,
joskin elämänkulkuun kuuluu sairastumisia ja mahdollisia työttömyysjaksoja, kuten varmasti kuuluisi ilman
vakavaa työtapaturmaakin.
Suurella osalla otoshenkilöistä täysi työkyvyttömyys vaikuttaa olevan suhteellisen pitkäkestoista. Lähes puolet
ensimmäisen vuosipäivän täysin työkyvyttömistä oli täy-
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sin työkyvyttömänä myös tapaturman toisena vuosipäivänä
ja noin kolmasosalla tila vaikutti olevan pysyvä. Ensimmäisen vuosipäivän täysin työkyvyttömistä kuitenkin yhä
suurempi osa siirtyi muihin elämäntilanteisiin vuosipäivien
kuluessa. Täysin työkyvyttömistä neljäsosa oli töissä seuraavana vuosipäivänä ja heistä suurin osa työskenteli myös
sitä seuraavina vuosipäivinä. Myös vanhuus- tai osa-aikaeläkkeelle siirtyi vuosittain yhä useampi ensimmäisen
vuosipäivän täysin työkyvyttömistä ja vanhuus- tai osaaikaeläkeläisiä heistä on viidentenä vuosipäivänä jo 14 %.
Lisäksi täysin työkyvyttömistä vajaa 10 % oli seuraavina
vuosipäivinä työttömänä.
50–60 % tapaturman vuosipäivänä työttömänä olleista
oli työttömänä myös tapaturman seuraavana vuosipäivänä, mikä osoittaa että suurimmalla osalla työttömyys
on pitkäaikaista tai työttömyysjaksoja on useita. Tätä
havainnollistaa myös se, että ensimmäisenä vuosipäivänä
työttöminä olleista kolmasosa oli työttömänä myös tapaturman viidentenä vuosipäivänä. Toisaalta mitä enemmän
aikaa oli ensimmäisestä vuosipäivästä työttömänä, sitä
suurempi osuus siirtyi johonkin muuhun elämäntilanteeseen. Yli kolmasosa ensimmäisen vuosipäivän työttömistä oli töissä seuraavina tapaturman vuosipäivinä
ja täysin työkyvyttömänä heistä oli 5-9 %. Myös työttömistä siirtyi joka vuosi osa vanhuus- tai osa-aikaeläkkeelle
niin, että 8 % ensimmäisen vuoden työttömistä oli vanhuus- tai osa-aikaeläkkeellä viidentenä vuosipäivänä.
Luku on kuitenkin selvästi pienempi kuin vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus koko otoksesta tai esimerkiksi
ensimmäisenä vuonna täysin työkyvyttömänä olleista.
Eroa selittävät ensisijaisesti erot eri elämäntilanteissa
olevien ikäjakaumassa. Nuoremmista ikäluokista suurempi
osa oli ensimmäisenä vuosipäivänä työttömänä, vanhemmista ikäluokista taas täysin työkyvyttömänä, jolloin on
luonnollista, että täysin työkyvyttömistä suurempi osa
jäi vanhuus- tai osa-aikaeläkkeelle kuin työttömistä.

YHTEENVETO

Tässä tutkimuksessa on ensimmäisen kerran selvitetty
suomalaisella aineistolla vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden elämänkulkua tapaturman jälkeen. Kaiken
kaikkiaan tutkimuksen tulokset osoittavat, että suurimmalla
osalla vahingoittuneista vakava työtapaturma ei vaikuta
ratkaisevasti elämänkulkuun. Yli 70 % vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneista on työtapaturman seuraavina
vuosipäivinä joko työssä tai vanhuuseläkkeellä. Työssä
olevien ansiotaso on pääsääntöisesti lähes sama tai parempi
kuin ennen vakavaa työtapaturmaa ja työhön palanneista
suurin osa pysyy työelämässä tarkastelujakson loppuun
saakka.
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta elämänkulun
muuttuneen merkittävästi ja pysyvästi lähinnä niillä otoshenkilöillä, jotka menehtyivät vakavan työtapaturman johdosta
tai saivat täyttä tapaturmaeläkettä vielä tapaturman viidentenäkin vuosipäivänä. Vuoden 2008 vakava työtapaturma
johti 47 otoshenkilön kuolemaan. Täyttä tapaturmaeläkettä
saavien osuus laski vuosipäivittäin ja heitä oli viidentenä

vuosipäivänä 1,7 % (n=202) otoshenkilöistä. Suurimmalle
osalle heistä etuus oli myönnetty pysyvänä. Toki vielä viidentenä tapaturman vuosipäivänä myös muita tapaturmavakuutusetuuksia saavien elämänkulku muuttui pidemmällä aikavälillä. Osittaista tapaturmaeläkettä sai
viidentenä vuosipäivänä 0,4 % (n=52) ja tapaturmavakuutuksen kuntoutusetuuksia 0,6 % (n=71) otoshenkilöä.

Kaiken kaikkiaan täysin työkyvyttömiä oli vuosipäivittäin
keskimäärin vajaa kymmenesosa otoshenkilöistä. Työeläkejärjestelmän mukaisia työkyvyttömyysetuuksia saavien
otoshenkilöiden työkyvyttömyyden syynä ei pitäisi olla
vuoden 2008 vakava työtapaturma, joskin 63 otoshenkilöä
siirtyi työeläkejärjestelmän etuuksien piiriin suoraan tapaturmavakuutusetuudelta. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen
perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että tapaturmavakuutusjärjestelmä hoitaa vastuunsa eikä liukumia muihin
sosiaalivakuutusjärjestelmiin juuri tapahdu.

Kokonaiskuvan saamiseksi on jatkossa tarpeen syventää
aihealueen tutkimusta monipuolistamalla tutkimusmenetelmiä ja aineistoja, jotta voidaan paremmin ottaa kantaa
siihen, miten vakava työtapaturma vaikuttaa vahingoittuneiden elämään. Tutkimukseen ei sisältynyt verrokkiryhmää, joten otoshenkilöiden elämänkulkua ei voida suhteuttaa vahingoittumattomien henkilöiden elämänkulkuun.
Tärkeää olisi selvittää, onko vakavassa työtapaturmassa
vahingoittuneiden elämäntilanteissa ja käyttäytymisessä
eroja verrokkiryhmään nähden ja mikä näitä eroja selittää.
Verrokkiryhmä sekä monipuolisemmat tilastomenetelmät
mahdollistaisivat myös taustatekijöiden ja tapaturman
seurausten välisten yhteyksien tarkemman ja laajemman
tutkimisen. Toisaalta kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä
taas voitaisiin syventää ymmärrystä vakavan työtapaturman vaikutuksista vahingoittuneeseen, hänen lähipiiriinsä
ja työpaikkaansa. Lisäksi eri osapuolten kokemukset tapaturmavakuutusjärjestelmästä ja sen eri osien toimivuudesta
olisivat arvokkaita vakuutusjärjestelmien kehittämisen
kannalta.
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