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Opas tilastoviidakossa
kulkijalle
Monasti työturvallisuustilastoista tietoja etsivä eksyy
viidakkoon. Tapaturmista ja ammattitaudeista kun julkaistaan monia erilaisia tilastoja, jotka on laadittu hyvinkin erilaisin perustein ja erilaisiin tarpeisiin.
Työtapaturmatilastoviidakossa kulkija törmää helposti
myös siihen, että tilastojen väliset erot ovat usein suuria
– lähinnä johtuen tilastojen erilaisista lähtökohdista.
Tämän oppaan tarkoituksena on esitellä lyhyesti ja
kansanomaisesti Suomessa ja myös muualla maailmassa käytössä olevat keskeisimmät työtapaturma- ja
ammattitautitilastot ja niiden sisällöt.
Tilastot ovat työturvallisuustoiminnan suunnittelun
ja toteutuksen kannalta monella tavalla tärkeitä. Niiden
avulla voidaan seurata, mitä työelämässä tapahtuu ja
kuinka työturvallisuustoimenpiteet vaikuttavat.
Opas on laadittu ensisijaisesti työpaikkatason tarpeisiin eli työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille. Lisäksi
se jaetaan vakuutusyhtiöille, viranomaisille, tutkijoille,
työmarkkinajärjestöille jne.
Oppaan eri tilastojen esittelyyn on otettu pääsääntöisesti viimeisin mahdollinen julkaistu tilasto, yleensä
vuodelta 2002. Työtapaturmatilastoille on tyypillistä,
että ne ilmestyvät nopeimmillaankin vähän yli vuoden
viiveellä. Ammattitautitilastoihin tiedot kertyvät vieläkin hitaammin.
Toivomme, että opaskirjasen avulla työtapaturmatilastojen salat aukeavat ja tilastoviidakossa kulku käy aiempaa helpommaksi.
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Erilaisia työtapaturma- ja ammattitautitilastoja

Työtapaturmatilastojen sisältö vaihtelee suuresti

M

aailmalla, Euroopassa ja Suomessa julkaistaan monenlaisia työtapaturmatilastoja. Niiden sisältö ja tilastopohja vaihtelevat suuresti.
Työtapaturmatietoja löytyy ainakin
seuraavista erilaisista tilastoista:
• Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
Työtapaturma- ja ammattitautitilasto
• Tilastokeskuksen
Työtapaturmat-tilasto
• Tapaturmavakuutuslehden liukuvat-pikatilasto
• Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
Melan tapaturmatilasto
• TOT-työpaikkakuolemantapauksiin
liittyvä tilasto
• Vakuutusvalvontaviraston
vakuutustilasto
• Eurostatin euroopanlaajuinen
työtapaturmatilasto
• ILO:n maailmanlaajuinen
työtapaturmatilasto
• Vakuutusyhtiöiden omat
työtapaturmatilastot
• Yritys- ja työpaikkakohtaiset
tapaturmatilastot
• Kyselyihin ja haastatteluihin
perustuvat tapaturmatilastot.
Eri tilastojen käyttö ja vertailu on hankalaa, jos ei tunne niiden taustaa ja lähtökohtia.
Korvauspäätöksiin perustuvat
tilastot
Suomessa suurin osa työtapaturma- ja
ammattitilastoista perustuu vakuutuslaitosten korvaamiin työtapaturma- ja
ammattitautitapauksiin.
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja
Tilastokeskuksen työtapaturmatilastois-

sa ovat mukana työtapaturmat ja ammattitautitapaukset, joista vakuutuslaitokset ovat maksaneet korvauksia.
Maatalousyrittäjistä julkaistavat tilastot perustuvat Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan korvaustietoihin.
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja
Tilastokeskuksen työtapaturmatilastojen
kattavuus ja luotettavuus ovat hyvällä tasolla, koska käytännössä kaikki palkansaajat ovat Suomessa vakuutettuja. Tapaturmien ilmoittamista ei lyödä laimin,
koska ilmoittamisesta on työnantajalle
taloudellista hyötyä.
Maatalousyrittäjien korvaaminen työtapaturmien osalta tilasto on myös luotettava, koska maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus on pakollinen.
Ilmoituksiin perustuvat tilastot
Monissa muissa maissa työtapaturmatilastot pohjautuvat työsuojeluviranomaisille tai vakuutuslaitoksille ilmoitettuihin työtapaturmiin.
Suomessa ilmoituksiin pohjautuu
vain Työterveyslaitoksen julkaisema
Työperäisten sairauksien rekisteri. Siihen tilastoidaan vakuutuslaitoksille ilmoitetut uudet ammattitaudit korvauspäätöksen sisällöstä riippumatta sekä
työsuojelun valvontalain perusteella
lääkärin työsuojelun piiriviranomaisille ilmoittamat uudet ammattitaudit ja
työstä johtuneet sairaalloiset tilat.
Kaikki tapaukset vai kolmen tai
neljän päivän poissaolot?
Eri tilastoihin valitaan työtapaturmia
ja ammattitauteja myös erilaisen vakavuusasteen mukaan.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
ja Melan tilastoissa ovat mukana kaikki korvaukseen johtaneet työtapaturmaja ammattitautitapaukset.
Tilastokeskuksen
työtapaturmatilastoissa ovat mukana vain työpaikkatapaturmat ja niistäkin vain ne, jotka
ovat johtaneet vähintään kolmen päivän
työstä poissaoloon tai kuolemaan.
Euroopan unionin työtapaturmatilastoissa ovat mukana vain työpaikkatapaturmat, jotka ovat johtaneet vähintään neljän päivän työssä poissaoloon
sekä kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat.
Kyselytutkimuksiin
perustuvat tilastot
Suomessa kerätään työtapaturmatietoja myös kysely- ja haastattelututkimuksilla.
Näillä menetelmillä koottuja tapaturmatilastoja ovat viime vuosina julkaisseet mm. Tilastokeskus, Työterveyslaitos ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.
Kyselytutkimuksien mukaan Suomessa sattuu yli 200 000 työtapaturmaa. Määrä on selvästi suurempi
kuin virallisissa työtapaturmatilastoissa, jotka perustuvat vakuutuslaitosten
korvaamiin tapauksiin. Tämä johtuu
siitä, että kaikista pikkutapaturmista
ei hakeuduta hoitoon eikä niistä haeta vakuutuskorvauksia. Myös suuri
osa omaa työtään tekevistä yrittäjistä ja
ammatinharjoittajista on lakisääteisen
vakuutusturvan ulkopuolella.
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TVL:n vuositilasto:

Työtapaturma- ja ammattitautitilasto
tilastoi korvatut työtapaturmat
Tapaturmavakuutuslaitokset toimittavat tiedot Tapaturmavakuutuslaitosten
liitolle, joka muokkaa tiedoista vuositilaston.
Tilastojulkaisun sisältö
Tilastojulkaisussa ovat mukana kunakin
vuonna sattuneet ja korvaukseen johtaneet
työpaikka- ja työmatkatapaturmat sekä
korvatut ammattitautitapaukset.
TVL:n julkaisema Työtapaturma- ja
ammattitautitilasto sisältää kaavioita ja
taulukoita seuraavilta alueilta:
• työtapaturmien ja ammattitautien
yleiskatsaus
• työpaikkatapaturmat toimialoittain
• ammattitaudit (sisältää myös ammattitautiepäilyt)
• terveydelliset seuraamukset
• jatkuvat tapaturma- ja perhe-eläkkeet
• työmatkatapaturmat.

T

apaturmavakuutuslaitosten
liitto
(TVL) julkaisee vuosittain Työtapaturma- ja ammattitautitilastoa. Siihen
on koottu tietoja kaikkien vakuutusyhtiöiden ja Valtiokonttorin korvaamista
työpaikka- ja työmatkatapaturmista sekä ammattitaudeista.
Tilastojulkaisussa ovat mukana vain
pakollisen työajan työtapaturmavakuutuksen perusteella palkansaajille korvatut
vahingot. Luvut eivät siis pidä sisällään
vapaaehtoisten vakuutusten perusteella
esimerkiksi yrittäjille korvattuja työtapaturmia tai ammattitauteja.
Tilaston tausta
Työtapaturma- ja ammattitautitilasto
- julkaisussa ovat mukana kaikki jonkinlaiseen korvaukseen johtaneet työtapaturmat ja ammattitaudit. Siinä on tilastotietoja myös mm. vähintään neljän
päivän työkyvyttömyyteen johtaneista
työpaikkatapaturmista.
Tietoja työtapaturmista ja ammattitaudeista on esitetty sekä lukumäärien
että taajuuksien (tapauksia miljoonaa
työtuntia kohden) suhteen.
Tiedot TVL:n tilastojulkaisuun saadaan työpaikoilta tapaturmailmoituslomakkeilla, jotka työnantaja täyttää. Tapaturmavakuutuslaitoksissa tiedot tallennetaan ja luokitellaan yhteneväisten
ohjeiden mukaan.
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Vuoden 2003 alusta lähtien tapaturmat luokitellaan uusien Euroopan
unionin työtapaturmatilastojärjestelmän, ESAW:n, mukaan. Järjestelmässä kunkin työpaikkatapaturman osalta
koodataan tieto seuraavien muuttujien
suhteen: työtehtävä, työsuoritus, poikkeama, vahingoittumistapa, vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja
ja työpiste.
Lisäksi luokitellaan työpaikka- ja työmatkatapaturmien osalta tiedot vamman laadusta ja vahingoittuneesta
ruumiinosasta. Vanhoista luokista ovat
säilyneet muuttuneina: vamman laatu
ja vahingoittunut ruumiinosa.
Ensimmäinen uuden tilastoluokittelun pohjalta tehty, vuoden 2003 aikana
sattuneita työtapaturmia käsittelevä tilastokirja, ilmestyy keväällä 2005.

Työtapaturma- ja ammattitautitilasto 2002:

Yhteensä 121 453
korvattua työtapaturmaa
1.1: Työtapaturmat ja
ammattitaudit tapaturmaluokittain
vuosina 1996–2002

Vuonna 2002 vakuutuslaitokset korvasivat
palkansaajille yhteensä 121 453 palkansaajalle
työtapaturma- ja ammattitautitapausta. Vuotta aikaisemmin korvattujen tapausten määrä
oli hivenen suurempi, 121 746.
Vuonna 2002 vakuutuslaitokset korvasivat
4 277 uutta ammattitautitapausta. Korvattujen ammattitautien määrä on vähentynyt tasaisesti.
Korvattujen työtapaturmien, ammattitautien ja työmatkatapaturmien kokonaistaajuus
oli vuonna 2002 noin 32 tapausta miljoonaa
työtuntia kohden. Edellisvuonna taajuus oli
lähes sama.
Vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2002
yhteensä 166 työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamaa kuolemantapausta. Suurin
osa kuolemantapauksista eli 106 oli ammattitautien aiheuttamia. Lähes kaikki ammattitautikuolemat johtuivat mineraalipölystä eli
pääsääntöisesti asbestista.
Vuonna 2002 työpaikkatapaturmissa kuoli
yhteensä 33 ihmistä. Määrä on alhaisin toisen
maailmansodan jälkeen.
Lähde: Työtapaturma- ja ammattitautitilasto 2002.
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 2004.

Tapaturmavakuutus-lehden pikatilasto:

Liukuva-tilasto kertoo kehityksen
neljä kertaa vuodessa

T

apaturmavakuutus-lehdessä julkaistaan neljä kertaa vuodessa liukuvaa
pikatilastoa, joka kertoo työpaikkatapaturmien määrässä tapahtuneet muutok-

set noin kolmen kuukauden viiveellä.
Ns. liukuva-pikatilasto pohjautuu tapaturmavakuutuslaitosten korvaamiin
työtapaturma- ja ammattitautitapauksiin. Tilastossa ovat mukana kaikki 12
kuukauden aikana sattuneet, seuraavan
vuosineljänneksen loppuun mennessä
korvatuiksi hyväksytyt työpaikkatapaturmat ja ammattitautitapaukset. Aineisto kattaa noin 95 prosenttia lopullisesta määrästä.
Tilaston avulla saadaan esiin työtapaturmien ja ammattitautien määrässä tapahtuneet kehityskulut, trendit.
Tilastossa verrataan liukuvasti viimeisen vuoden aikana tapahtunutta kehitystä vastaavaan vuoden pituiseen
ajanjaksoon tätä ennen.
Liukuva-pikatilastoon on koottu samoilla yhteneväisillä perusteilla tiedot
työpaikka- ja työmatkatapaturmien sekä ammattitautien määristä vuodesta
1993 lähtien.
Tilastossa ovat mukana myös toimialakohtaiset tiedot, joista voidaan nähdä nopeasti työtapaturmien ja ammattitautien lukumäärien kehitys seuraa-

villa päätoimialoilla:
• teollisuus
• rakentaminen
• tukku- ja vähittäiskauppa
• kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
• kiinteistö-, vuokraus- ja
tutkimuspalvelut
• kuntasektori
• muut toimialat.
Toimialakohtaiset tiedot ovat vertailukelpoisia, koska tiedonkeruussa ja tilastojen käsittelyssä on noudatettu samoja periaatteita kaikkina vuosina.
Liukuvan pikatilaston yhteydessä
kerrotaan myös vuoden alusta ilmoitettujen haittarahojen sekä tapaturmaja perhe-eläkkeiden määrä. Niitä verrataan vastaavaan ajanjaksoon edellisenä
vuonna.
Liukuva-pikatilaston kokoaa Tapaturmavakuutuslaitosten liitto.

Liukuvat-pikatilasto 2002:
12 kuukauden aikana sattuneet, seuraavan vuosineljänneksen
loppuun mennessä korvatuiksi ilmoitetut työpaikkatapaturmat
(suhteellinen kehitys, 1997 = 100)

Teollisuudessa
laskua – muuten
työtapaturmien määrä
edellisvuoden tasolla
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Korvattujen työtapaturmien ja ammattitautien kokonaismäärä oli vuonna 2002 kutakuinkin sama kuin edellisvuonna. Vakuutusyhtiöt ja Valtiokonttori korvasivat ns. liukuvan pikatilaston mukaan vuonna 2002 yhteensä 120 357 työtapaturma- ja ammattitautitapausta. Vuonna 2001 määrä oli 119 876.
Tässä Liukuvat-pikatilastossa ovat mukana kaikki ne 1.1.-31.12.2002 aikana sattuneet
työtapaturma- ja ammattitautitapaukset, jotka vakuutusyhtiöt ja Valtiokonttori ovat korvanneet maaliskuun 2003 loppuun mennessä. Aineisto kattaa noin 95 prosenttia lopullisesta määrästä.
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Kuntasektori (Z)
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Muut toimialat yhteensä

Tapaturmavakuutus-lehti 2/2003

Kaikki toimialat yhteensä
0
1.1.1997 31.12.1997

1.1.1998 31.12.1998

1.1.1999 31.12.1999

1.1.2000 31.12.2000

Työpaikkatapaturmien määrä väheni 0,1
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2002 työpaikkatapaturmia korvattiin yhteensä 101 583.
Teollisuudessa sattuneiden korvaukseen
johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä
väheni vuonna 2002 lähes 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös rakennustöissä
korvattujen työtapaturmien määrä väheni
pitkän nousun jälkeen. Vähennystä edellisvuoteen verrattuna oli lähes 2 prosenttia.
Vuonna 2002 vakuutusyhtiöiden ja Valtiokonttorin ilmoittamien haittarahojen määrä
väheni 85 kappaleella edellisvuodesta. Haittarahakorvausten määrä oli yhteensä 1935.
Niistä 1 682 oli haittaluokkien 1-6 mukaisia.

1.1.2001 31.12.2001

1.1.2002 31.12.2002

Sattumisajankohta
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Tilastokeskuksen tapaturmatilasto:

Työtapaturmat-julkaisu
– maan virallinen tapaturmatilasto
työtapaturmatilanteessa tapahtuneita
muutoksia.

T

ilastokeskuksen Työtapaturmat-julkaisu on Suomen virallinen työtapaturmatilasto. Se sisältää tietoja palkansaajille ja yrittäjille sattuneista työpaikka- ja työmatkatapaturmista.
Työtapaturma-tilasto ilmestyy vuosittain. Vuonna 2004 julkaistaan vuotta
2002 koskevat työtapaturmatiedot.
Julkaisussa keskitytään ensisijaisesti vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneisiin korvattuihin työtapaturmiin. Vuositarkastelun lisäksi
kuvataan eri aikasarjojen avulla myös
Työtapaturmat 2001-tilasto:

Palkansaajille sattui
114 000 työtapaturmaa
Tilastokeskuksen Työtapaturmat-julkaisun
mukaan Suomessa sattui vuoden 2001 aikana hieman yli 125 000 työtapaturmaa. Näistä
palkansaajille sattui yli 114 000 ja yrittäjille
noin 10 000.
Vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneita työpaikkatapaturmia palkansaajille sattui 58 276.
Tapaturmasuhde laski vuodesta 1990 vuoteen 1996, mutta pysyi sen jälkeen kutakuinkin samalla tasolla vuoteen 2001.
Vuonna 2001 palkansaajille sattui keskimäärin 28,3 vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyden aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa tuhatta palkansaajaa kohden.
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Tilaston tausta
Työtapaturmat-tilastossa ovat mukana
kaikki sellaiset työpaikalla työmatkalla
sattuneet työtapaturmat, joista vakuutuslaitokset ovat maksaneet korvauksia..
Tilastokeskus saa palkansaajia ja
yrittäjiä koskevat työtapaturmatiedot
Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.
Maatalousyrittäjien tiedot perustuvat
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen keräämiin korvaustilastoihin. Tilaston
laadinnassa hyödynnetään myös Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen
ja työssäkäyntitilaston tietoja.
Palkansaajien osalta Työtapaturmat-tilaston kattavuus on hyvä, koska
käytännössä kaikki työntekijät ovat vakuutettuja. Tapaturmien ilmoittamista ei laiminlyödä, sillä ilmoittamisesta
on työnantajalle taloudellista hyötyä.
Maatalousyrittäjien osalta tilasto on
myös kattava, koska maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus on pakollinen.
Tilaston sisältö
Työtapaturmat-tilastossa on yli 20
taulukkoa keskeisimmistä työtapaturmiin liittyvistä asioista. Julkaisussa on
lisäksi yli kaksikymmentä kuviota ja
Työtapaturmat-tilaston mukaan Suomessa
kuoli työtapaturmissa vuonna 2001 yhteensä
100 ihmistä. Heistä 84 oli palkansaajaa, 9 maatalousyrittäjää ja 7 yrittäjää.

viitisenkymmentä liitetaulukkoa.
Tarkasteltavana ovat erikseen palkansaajille, yrittäjille ja maatalousyrittäjille
sattuneet korvaukseen johtaneet työtapaturmat.
Tapaturmien määrä suhteutetaa tilastossa palkansaajien, yrittäjien ja
maatalousyrittäjien lukumäärään.
Keskeisimpiä Työtapaturmat-julkaisun tilastotietoja ovat:
• työtapaturmien ja työkuolemien kokonaismäärä työkyvyttömyyden keston
mukaan
• työtapaturmien määrä 1 000 palkansaajaa ja 1 000 maatalousyrittäjää kohden
• työkuolemien määrä 100 000 palkansaajaa ja 100 000 maatalousyrittäjää
kohden
• työpaikkatapaturmat sukupuolen, iän,
ammatin ja koulutuksen mukaan
• työpaikkatapaturmat maakunnittain
• työpaikkatapaturmat aiheuttajan, tapaturmatyypin ja vamman laadun mukaan
• työmatkatapaturmien määrä 1 000
palkansaajaa kohden
• työmatkatapaturmat iän, sukupuolen,
liikkumistavan, työkyvyttömyyden keston ja tapaturmatyypin mukaan
• yrittäjien työtapaturmat iän ja sukupuolen mukaan.

Vuonna 2001 sadastatuhannesta palkansaajasta keskimäärin 2,8 kuoli työpaikkatapaturmissa.
Lähde: Työtapaturmat 2001, julkaisija ja
kustantaja Tilastokeskus 2003.

Palkansaajien työpaikkatapaturmat 1 000 palkansaajaa kohden 1990 – 2001
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Työterveyslaitoksen ammattitautitilasto:

Ammattitautitilastossa
ilmoitetut työperäiset sairaudet

T

yöterveyslaitos julkaisee Ammattitaudit-tilastoa. Siihen kootaan vuosittain Työperäisten sairauksien rekisteriin ilmoitetut uudet tapaukset.
Työperäisten sairausten rekisteriin
tilastoidaan vakuutuslaitoksille ilmoitetut uudet ammattitaudit korvauspäätöksen sisällöstä riippumatta sekä
työsuojelun valvontalain perusteella
lääkärin työsuojelun piiriviranomaisille ilmoittamat uudet ammattitaudit ja
työstä johtuneet sairaaloiset tilat.
Ammattitaudit 2002-tilasto:

Ammattitautien määrä
edelleen laskussa
Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien
rekisteriin ilmoitettiin vuonna 2002 kaikkiaan
4 807 uutta ammattitautia tai ammattitautiepäilyä. Määrä on kaksi prosenttia vähemmän
kuin edellisvuonna.
Ammattitaudit 2002-tilaston mukaan yleisin
ammattitauti Suomessa oli edelleen toistotyöhön liittyvä rasitussairaus, joita rekisteriin ilmoitettiin 1 360 tapausta. Määrä on yhdeksän
prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten rasitussairauksia todettiin edelleen
elintarviketeollisuudessa.
Allergisia hengityselinsairauksia ilmoitettiin 518 eli yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.
Ammattiastmojen määrä kasvoi runsaat kymmenen prosenttia. Homepölykeuhkotapauksia sen sijaan ilmeni 26 prosenttia vähemmän

Tilaston pohja
Tilasto sisältää tietoja lääkärien ammattitauteina tai ammattitautiepäilynä työsuojeluviranomaisille tai vakuutuslaitoksille vuoden 2002 aikana ilmoittamista
tapauksista.
Vakuutusyhtiöiden tilastoista poiketen Ammattitaudit 2002-tilastoon kirjataan kaikki tapaukset ilmoitusvuoden
mukaan. Vakuutusjärjestelmän tilastoissa ovat vain korvatut ammattitaudit
ja ne kirjataan vakuutusteknisen ilmenemisvuoden mukaan. Tästä syystä erot
ovat suuria erityisesti meluvammojen
ja asbestisairauksien kohdalla.
Työterveyslaitoksen Ammattitaudit-tilastossa ovat mukana myös maatalousyrittäjillä ilmenneet ammattitautitapaukset, jotka vakuutusjärjestelmässä tilastoituvat erilleen muista.
Tilaston sisältö
Ammattitaudit-julkaisu alkaa katsauksella, joka antaa yleiskuvan ilmoitetuista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä Suomessa vuonna 2002. Katsausosassa tuodaan esiin merkittävimpiä muutoksia ammattitautikehityksessä seuraavissa asioissa:
• ilmoitettujen ammattitautien
kokonaismäärä

kuin vuonna 2001. Asbestin aiheuttamia sairauksia ilmoitettiin 588 eli kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2001.
Ammatti-ihotauteja ilmoitettiin 965 eli kuusi
prosenttia vähemmän kuin vuonna 2001. Sairastuneista 60 prosenttia oli naisia. Suurin ammat-

•
•
•
•
•
•
•

meluvammat
rasitussairaudet
hengitystieallergiat
ammatti-ihotaudit
asbestisairaudet
syövät
ammattitaudit EU-luokituksen mukaan
Julkaisun tilastotaulukko-osassa
annetaan yksityiskohtaisempia
tietoja ammattitaudeista mm.
seuraavissa taulukoissa:
• sukupuoli, ikä ja tautiryhmä
• maakunta ja tautiryhmä
• diagnoosi ja sukupuoli
• ammattitautiasetuksen
aiheuttajaluokitus ja sukupuoli
• aiheuttaja ja sukupuoli
• toimiala ja tautiryhmä
• toimiala, aiheuttaja ja sukupuoli
• ammattiala, ammatti ja tautiryhmä
• ammattiala, ammatti, aiheuttaja ja
sukupuoli
• EU:n ammattitautiluokitus:
tauti ja sukupuoli.
Vuotta 2005 koskevista hyväksymistiedoista lähtien Työterveyslaitoksen
ammattitautitilasto perustuu Euroopan unionin ohjeiden mukaan
tapaturmavakuutuslaitosten korvaamiin ammattitautitapauksiin.

ti-ihotautivaara oli elintarviketeollisuustyössä.
Ammattitautiin sairastui Suomessa vuonna
2002 kaksi työntekijää tuhannesta eli 0,20 prosenttia kaikista työssä käyvistä.
Lähde: Ammattitaudit 2002, julkaisija ja kustantaja Työterveyslaitos 2004.

Ammattitaudit 1998 – 2002
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Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen MATA-tilasto:

Maatalousyrittäjien tapaturmatiedot
Melan ja Tilastokeskuksen julkaisuissa

T

ilastotietoja maatalousyrittäjille sattuneista työtapaturmista julkaistaan
vuosittain Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Tilastot –julkaisussa.
Erillistä tilastojulkaisua MATA-tapaturmista ei julkaista.

Melan MATA-tilaston sisältö
Melan Tilastot -julkaisu sisältää tietoja
maatalousyrittäjille sattuneista ja korvaukseen johtaneista työtapaturmista
ja ammattitaudeista sekä vapaa-ajantapaturmista. Lisäksi julkaisussa on
euromääräisiä tietoja maksetuista korvauksista.
MATA-tilastoja ovat:
• uudet korvatut MATA-tapaturmat
ja ammattitaudit, lukumäärän kehitys
• keskimääräiset työajan MATA-korvaukset korvauslajeittain
• maksetut MATA-korvaukset
• uudet korvatut MATA-tapaturmat
ja ammattitaudit
• keskimääräinen pääomitettu
MATA -eläke
• maksetut MATA-korvaukset
eri vuosina.
Maatalousyrittäjiä koskevia tapaturma- ja ammattitautitietoja julkaistaan myös Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan internet-sivuilla.
Mela tekee myös omasta tilastoaineistostaan erillisselvityksiä.

Tilastokeskuksen MATA-tilasto
Tietoja maatalousyrittäjille sattuneista
ja korvaukseen johtaneista työtapaturmista julkaistaan vuosittain myös Tilastokeskuksen virallisessa Työtapaturma-tilastossa. Tiedot Tilastokeskus saa
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta.
Tilastokeskuksen Työtapaturma-tilastossa on mm. seuraavia maatalousyrittäjien ja poronhoitajien työtapaturmia
koskevia tietoja:
• työtapaturmien ja työkuolemien
kokonaismäärän kehitys
• työtapaturmasuhteen kehitys
• työtapaturmien määrä 1 000 maatalousyrittäjää kohden
• työkuolemien määrä 100 000 maatalousyrittäjää kohden
• maatalousyrittäjien työtapaturmat
iänja sukupuolen mukaan
• maatalousyrittäjien työtapaturmat
työvaiheen, tapaturmatyypin,
vamman laadun ja vahingoittuneen
ruumiinosan mukaan.

MATA-tilasto vuodelta 2003:

Maataloustöissä sattui 6 200 työtapaturmaa
Vuonna 1990 Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Mela korvasi noin 13 700 työtapaturmaa ja
800 uutta ammattitautitapausta, vuonna 2003
enää noin 6 200 työtapaturmaa ja 400 ammattitautitapausta.
Käänne parempaan maataloustöiden työturvallisuudessa tapahtui 1990-luvun puolivälissä. Sen jälkeen tapaturmaluvut ovat koko ajan
kaunistuneet. Osan tapaturmien määrän putoamisesta selittää maataloudessa tapahtunut
voimakas rakennemuutos. Tilojen ja samalla
myös viljelijöiden määrä on vähentynyt merkittävästi. Erityisesti työoloiltaan vaarallisia pieniä
vanhoja karjatiloja on lopettanut.
Työturvallisuuden paraneminen näkyy hyvin, kun tapaturmien määrä suhteutetaan
MATA-vakuutettujen määrään. Vuonna 1990
Mela korvasi yhdeksän työtapaturmaa sataa
vakuutettua kohden, mutta vuonna 2003 enää
kuusi työtapaturmaa sataa vakuutettua kohden. Tapaturmariski maataloustöissä on tällä
hetkellä samalla tasolla kuin keskimäärin teollisuudessa.

8

Maataloudessa työtapaturmia sattuu edelleen selvästi eniten karjanhoidossa sekä työskenneltäessä koneiden ja laitteiden kanssa.
Eläimet ja työympäristö ovat merkittävimmät
tapaturmien aiheuttajat.
Maataloustöissä miesten riski joutua työtapaturmaan kasvaa iän mukana, naisilla ei.

Kuolemaan johtaneita työtapaturmia maatalousyrittäjille on sattunut keskimäärin noin
10 vuodessa. Työkuoleman riski on nelinkertainen palkansaajiin verrattuna.
Lähde: Tilastot 1970 - 2003.
Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2004.

Uudet korvatut MATA-tapaturmat ja ammattitaudit 1985–2003
Kpl

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä TOT:

Kuolemantapauksista
erityistietoa
sia, ottamalla valokuvia, näytteitä jne.
Tutkimusmallin avulla voidaan selvittää kaikki työpaikkakuolemaan vaikuttavat syyt eli tapaturmatekijät. Tapaturmatekijöitä on koneissa, laitteissa ja
työvälineissä, ihmisissä työmenetelmissä ja toimintatavoissa sekä työympäristössä.
Tutkinnassa saatua tietoa käytetään vastaavanlaisten työtapaturmien torjuntaan.

paturmavakuutuslaitosten liiton internet-sivuilla.
Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto
julkaisee omilla internet-sivuillaan
myös päivitettyä tilastotietoa tutkituista
työpaikkakuolemantapauksista.
TOT-tutkintajärjestelmä tuottaa työpaikkakuolemantapauksista
erilaisia
yhteenvetoja ja toimialakohtaisia selvityksiä.
Työpaikkakuolemien tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja TVL:n väliseen sopimukseen.

Yhteenvetoja ja tilastoja
TOT-tutkimukset julkaistaan painettuina raportteina. Ne ilmestyvät myös Ta-

TOT-yhteenvetotilasto 1985–2004:

TOT-työpaikkakuolemia keskimäärin 36 vuodessa

T

yöpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii eräitä poikkeustapauksia lukuun ottamatta kaikki
työpaikoilla sattuneet kuolemaan johtaneet työtapaturmat.
TOT-järjestelmä vastaa kysymyksiin
mitä tapahtui, miksi ja miten torjua
vastaavat uudet työtapaturmat.
Työpaikkakuolemien tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuoden 2004 lokakuun loppuun mennessä oli tutkittu
tai tutkintaan otettu kaikkiaan 671 työsuhteessa ja 30 yrittäjille sattunutta työpaikkaonnettomuutta. Kuolleita näissä
on ollut yhteensä 714.
YTOT-järjestelmä tutkii eräitä yrittäjille sattuneita kuolemantapauksia ja
MTOT-järjestelmä maatalousyrittäjille
sattuneita kuolemantapauksia. YTOTtutkimuksia on tehty yhteensä 30 ja
MTOT-tutkimuksia yhteensä 6.
Miten tietoa hankitaan?
Viranomaiset – lähinnä poliisi ja työsuojelupiirit – sekä myös työpaikat
ilmoittavat sattuneista työpaikkakuolemista TVL:n toimistoon. Tietoa on
mahdollista saada myös tapaturmavakuutuslaitosten ilmoituksista ja julkisista tiedotusvälineistä.
Tutkintaryhmä hankkii tietoa tapahtumasta mm. tutustumalla onnettomuuspaikkaan, haastattelemalla työpaikan
henkilöstöä sekä hankkimalla piirrok-

TOT-tutkintaan on tullut 20 vuoden aikana
keskimäärin 36 työpaikkakuolemaa vuodessa.
Onnettomuuksia on sattunut 671 ja niissä on
kuollut yhteensä 684 ihmistä.
Työpaikkakuolemantapausten määrä on
20 vuoden aikana vähentynyt, sillä viisivuotiskaudella 1985-1989 kuolematapauksia tuli
TOT-tutkintaan keskimäärin 40 vuodessa ja
vuosina 2000-2003 enää keskimäärin 29.
Myös työpaikkakuolemantapausten taajuus on selvästi pienentynyt. Vuosina 19851989 TOT-tapauksia oli keskimäärin 9,0
miljardia työtuntia kohden ja vuosina 2000-

2003 enää keskimäärin 7,1 miljardia työtuntia kohden. Taajuuslaskelmissa on käytetty
Tilastokeskuksen
työvoimatutkimuksissa
saatuja tuntimääriä.
Eniten TOT-tutkintaan on tullut kuolemantapauksia vuonna 1987. Silloin 48 työpaikkaonnettomuudessa kuoli yhteensä 50 ihmistä.
Vähiten TOT-tutkintaan kuolemantapauksia on tullut vuonna 2002. Silloin työpaikkaonnettomuuksissa kuoli 22 ihmistä.
Lähde: Tutkitut työpaikkakuolemantapaukset 27.10.2004 mennessä. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 2004.

Tutkitut työpaikkakuolemantapaukset 1985–2004
Vuosi
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 (27.10)
Yhteensä

TOTtapaukset

Kuolleet

YTOT

40
41
48
30
40
36
38
36
28
28
30
32
43
38
27
30
31
22
31
22

42
42
50
30
40
36
38
37
30
28
30
32
43
38
27
30
31
22
35
23

4
3
4
5
5
6
3

671

684

30

TOTkeskiarvo

TOT/
miljardi Työpaikkatapaturmat
työtuntia /miljoona työtuntia

40

9,0

31

33

8,4

28

34

8,8

26

29

7,1

36

8,3

26

28
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Vakuutusvalvontaviraston tilasto:

Vakuutusyhtiöt-tilasto
kertoo taloudellisia tietoja
mat, taseet ja niiden liitetiedot.
Tilastokirjassa on tietoja työtapaturmavakuutusta harjoittavista vahinkovakuutusyhtiöstä. Siinä ei ole mukana
Valtiokonttorin ja Maatalousyrittäjien
eläkelaitoksen Melan tietoja.
Vakuutusyhtiöt-tilastosta löytyy myös
lajikohtaisia tietoja mm. lakisääteisestä tapaturmavakuutuksen kokonaismaksutulosta ja korvausmenosta.
Tilastokirja ilmestyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

V

akuutusvalvontavirasto julkaisee
vuosittain Vakuutusyhtiöt-nimistä tilastokirjaa. Tähän julkaisuun on
koottu kaikkien vahinko-, henki- ja
eläkevakuutusyhtiöiden tuloslaskel-

vakuutusyhtiöiden välillä ovat myös
mahdollisia.
Tilaston sisältö
Vakuutusyhtiöt-tilastosta löytyy vakuutusyhtiöittäin mm. seuraavat tiedot:
• ilmoitettujen työtapaturmien ja
ammattitautien kokonaismäärä
• lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen kokonaisvakuutusmaksutulo
• vakuutusmaksutuotot
• korvauskulut
• liikekulut
• jälleenvakuuttajien osuus
• oma osuus korvausvastuusta ilman
tasoitusmäärää
• lopullisesti vahvistettujen jatkuvien
korvausten pääomien määrä
• maksetut korvaukset (sairaanhoito,
kuntouttaminen, päivärahat, haittarahat, väliaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet, lopullisesti vahvistetut
eläkkeet, hautausapu ja kertakaikkinen suoritus kuolemantapauksessa, kertakaikkiset työkyvyttömyyseläkkeet)
• indeksikorotukset
• korvaustoimen hoitokulut.
Tiedot on eritelty vakuutusyhtiöittäin.

Tilaston tausta
Vakuutusyhtiöt-tilasto keskittyy vakuutusyhtiöiden toimintaan ja erityisesti
niiden taloudellisiin tunnuslukuihin.
Tilaston avulla voi mm. seurata työtapaturmien ja ammattitautien varalta
kerättyjen vakuutusmaksujen ja maksettujen korvausten kehitystä.
Vakuutusyhtiöt-tilastossa on myös
tietoa työtapaturmien varalta vakuutettujen työntekijöiden palkkasummista ja
niiden jakautumisesta yleis- ja erikoistariffeihin.
Tilasto antaa kuvan, mikä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen taloudellinen kehitys on ollut. Vertailut eri

Vakuutusyhtiöt-tilasto vuodelta 2002:

Tapaturmavakuutuksen korvauskulut 534 milj. euroa

Maksetut korvaukset
vuonna 2002

Vakuutusvalvontaviraston julkaiseman Vakuutusyhtiöt-tilaston mukaan vakuutusyhtiöille ilmoitettiin vuonna 2002 yhteensä
149 855 työtapaturma- ja ammattitapausta.
Tilaston mukaan vakuutusyhtiöiden korvauskulut vuonna 2002 olivat yhteensä 534
miljoonaa euroa.
Eniten korvauksia maksettiin väliaikaisina tai pysyvinä tapaturmaeläkkeinä (yhteensä noin 117 miljoonaa euroa), päivärahoina
(noin 113 miljoonaa euroa) ja sairaanhoitokorvauksina (noin 40 miljoonaa euroa). Indeksikorotuksia maksettiin yhteensä noin 82
miljoonaa euroa.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvausvastuu ilman ns. tasoitusmäärää oli
vuonna 2002 yhteensä noin 2,005 miljoonaa

•
•
•
•
•
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euroa. Viime vuosina korvausvastuun määrä
on noussut lähes 200 miljoonaa euroa vuodessa.
Lopullisesti vahvistettujen jatkuvien korvausten pääomat olivat vuonna 2002 yhteensä
1,067 miljardia euroa.
Lähde: Vakuutusyhtiöt 2003, julkaisija
ja kustantaja Vakuutusvalvontavirasto
2004.

•
•
•
•
•

euroa
sairaanhoito
39.800.000,kuntoutus
15.729.000,päivärahat
112.706.000,haittarahat
5.524.000,väliaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet
32.834.000,lopullisesti vahvistetut
eläkkeet
84.564.000,hautausapu ja kertakaikkiset
kuolemantapauskorvaukset
585.000,kertakaikkiset työkyvyttömyyskorvaukset
430.000,indeksikorotukset
81.932.000,hoitokulut
28.617.000,-

Yhteensä

400.066.000,-

Asiakaskohtaiset tilastot:

Vakuutuslaitoksilta tilastoja
omille asiakkailleen
Oy Esimerkkiyritys Ab

V

akuutuslaitokset toimittavat asiakkaidensa käyttöön työpaikkakohtaisia korvaustilastoja, joita yritykset voivat
verrata valtakunnallisiin ja muiden yritysten lukuihin.
Tapaturma- ja ammattitilastot kuuluvat yleensä tapaturmavakuutusmaksuun
sisältyvään palveluun ja niistä ei peritä
erillistä korvausta. Tapaturma- ja ammattitautitilastoja toimitetaan asiakkaille
sopimuksen mukaan joko paperimuodossa tai sähköisesti.
Suurasiakkaille vakuutuslaitokset voivat tarvittaessa toimittaa tilastoja neljä
kertaa vuodessa. Tilastoja ja niihin liittyvää grafiikkaa annetaan myös pyydettäessä.
Työpaikat voivat käyttää työpaikkakohtaisia työtapaturma- ja ammattitautitilastoja työturvallisuustyön suunnittelun
pohjana. Tilastotiedot auttavat torjuntatoimenpiteiden kohdentamisessa.
Vakuutuslaitosten edustajat käyvät
myös tilastoja läpi yhdessä asiakasyritysten johdon ja työsuojeluhenkilöstön
kanssa.
Tilastojen tausta
Työpaikat ilmoittavat vakuutuslaitoksille kaikki työpaikalla, työliikenteessä ja
työmatkalla sattuneet tapaturmat sekä
ammattitaudit, joista ne haluavat hakea
korvauksia. Usein ”pikkutapauksista” ei
haeta korvauksia.

Vakuutuslaitokset tekevät tapaturmailmoitusten perusteella korvauspäätökset
ja tallentavat niihin liittyvät tiedot omiin
tietokantoihinsa.
Tapaturmailmoituksessa olevien tietojen perusteella vakuutuslaitoksissa luokitellaan myös työpaikkatapaturmien
syyt, olosuhteet ja seuraukset kahdeksan
eri ESAW-muuttujan avulla.
Työmatkatapaturmien osalta luokitellaan mm. liikkumistapa, vamman laatu
ja vahingoittunut ruumiinosa.
ESAW-menetelmän ansiosta yritykset
voivat verrata omia tapaturmatilastojaan
saman toimialan kansallisiin tilastoihin.
Tulevaisuudessa niin ikään eurooppalainen tilastovertailu on mahdollista.
Hyvin laadittu vahinkokuvaus helpottaa tapaturmatietojen luokittelua ja vaikuttaa suuresti niistä tehtävien tilastojen
laatuun.
Tilastojen sisältö
Vakuutuslaitokset tuottavat tapaturmailmoitusten perusteella asiakaskohtaisia
tilastoja.
Yleensä tilastoissa on tietoja viiden viime vuoden ajalta. Näin saadaan riittävä

kuva työpaikan tapaturmakehityksestä.
Tilastoissa on useimmiten yhteenvetoja, tilastotauluja ja graafisia kuvioita. Ne
sisältävät yleensä seuraavia asiakaskohtaisia tietoja:
• tapaturmaluettelo tietoineen
• työtapaturmien ja ammattitautien
kokonaismäärä
• työpaikkatapaturmien, työliikennetapaturmien, työmatkatapaturmien
kokonaismäärä
• työtapaturmien taajuus miljoonaa
työtuntia tai 100 000 työntekijää
kohden
• tapaturmien aiheuttamien sairauspäivien taajuus miljoonaa työtuntia
kohden
• tapaturmien aiheuttamien sairauspäivien vaikeusaste
• työtapaturmien syyt ESAW-muuttujittain
• vahinkokuvaukset ja tiedot sattuneista
työpaikkatapaturmista
• maksetut korvaukset
• usein toimialakohtaisen vertailun
valtakunnallisiin Tapaturmavakuutuslaitosten liiton pitämiin tilastoihin.

Esimerkkinä yrityskohtainen tilasto

Yhteenveto kertoo
kehityssuunnan

Oy Esimerkkiyritys Ab

Erään vakuutuslaitoksen asiakkaalleen toimittamassa tilastoyhteenvedossa on vuodelta
2002 mm. seuraavia asioita:
• tapaturmaluettelo tietoineen
• yrityksessä sattui v. 1998–2002 yhteensä
102 työtapaturmaa ja ammattitautia
• työtapaturmien ja ammattitautien määrä
vuonna 2002 oli yhteensä 27
• työtapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia
kohden oli 14,5
• korvauspäivien lukumäärä oli 180
• tapaturmien vaikeusaste oli 6 korvauspäivä
/tapaus
• maksetut korvaukset olivat yhteensä
14 993 euroa
• toimialan valtakunnallinen tapaturmataajuus
oli 25 vuonna 2001
• tapaturmien syyt eriteltyinä ESAW-muuttujittain
• vahinkokuvaukset sattuneista
työpaikkatapaturmista.
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Yrityskohtaiset tapaturmatilastot:

Yritykset seuraavat omilla
tilastoillaan omaa kehitystään

Y

ritysten yhteiskuntavastuu edellyttää, että ne kertovat säännöllisesti
ja luotettavasti työoloissa tapahtuneesta
kehityksestä.
Yritysten eri sidosryhmät odottavat raportointia mm. työtapaturmien ja ammattitautien määrästä ja vakavuudesta
sekä työtapaturmien ja ammattitautien
aiheuttamista poissaoloista. Luvut tulisi
julkaista ainakin kolmelta, mutta mieluiten viideltä vuodelta.
Suositeltavia yhtiökohtaisia työtapaturmien tunnuslukuja ovat:
• työtapaturmien määrä
• kuolemaan johtaneiden
työtapaturmien määrä
• työtapaturmien esiintyvyys
(tapaturmasuhde)
• tapaturmataajuus
• tapaturmien vaikeusaste.
Työtapaturma- ja ammattitautitiedot
kannattaa tallentaa tilastoja varten samalla, kun vakuutuslaitokselle tehdään
ilmoitus sattuneista työtapaturmista.
Tätä varten on kehitetty omia tietokoneohjelmia.
Yritysten työtapaturmatietoja julkaistaan mm. vuosikertomuksissa sekä yhteiskuntavastuu- ja henkilöstöraporteissa.
Tunnuslukuja eri tarpeisiin
Työtapaturmien määrällä tarkoitetaan
tapaturmavakuutuskorvaukseen johtaneiden työtapaturmien määrää.Työtapaturmat voidaan luokitella esimerkiksi
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työpaikkatapaturmiin, työliikennetapaturmiin ja työmatkatapaturmiin.
Työtapaturmien esiintyvyydellä tarkoitetaan työtapaturmien lukumäärää jaettuna henkilöstön määrällä ja kerrottuna
100 000:lla. Tarkasteluun voidaan ottaa
joko kaikki työpaikkatapaturmat, yhden
päivän tai vain yli kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työpaikkatapaturmat.
Tapaturmataajuus tarkoittaa työtapaturmien lukumäärää jaettuna tehdyillä
työtunneilla ja kerrottuna 1 000 000:
lla. Tarkastelussa voivat olla joko kaikki
työpaikkatapaturmat, yhden päivän tai
yli kolmen päivän työkyvyttömyyteen
johtaneet työpaikkatapaturmat.
Tapaturman vaikeusasteella tarkoitetaan työtapaturmien aiheuttamien poissaolopäivien määrää jaettuna työtapaturmien määrällä. Tarkasteluun voidaan
ottaa joko kaikki työpaikkatapaturmat,
yhden päivän tai vain yli kolmen päivän

työkyvyttömyyteen johtaneet työpaikkatapaturmat.
Vertailussa oltava varovainen
Yritykset voivat verrata tapaturmatilastojen avulla työturvallisuuden kehitystä
omilla tuotantolaitoksillaan ja työpaikoillaan. Edellytys kuitenkin on, että
tapaturmat tilastoidaan kaikissa kohteissa yhtenäisin perustein
Eri yritysten välisiä tilastoja vertailtaessa on oltava varovainen, etenkin jos
tehdään kansainvälisiä vertailuja.
Ongelmia syntyy jo siitä, että eri
maissa tapaturmakäsite voi olla hyvin
erilainen. Työtapaturmien ja ammattitautien korvausjärjestelmät eri maissa
ovat myös erilaisia. Tilastohankaluuksia
aiheuttavat myös mm. työajan erilainen
seuranta ja myös erilainen työntekijäkäsite. Lisäksi toimialoja verrattaessa
taajuuteen vaikuttaa ratkaisevasti toimihenkilöiden ja työntekijöiden suhde.

Esimerkkinä Stora Enson tapaturmatilastot:

Tilastot mittaavat työturvallisuustasoa
Stora Enso on antanut tuotantolaitoksilleen
tehtäväksi raportoida yhteneväisesti kaikki
työpaikoilla sattuneet työtapaturmat.
Stora Enso mittaa työturvallisuutta muun
muassa seuraavilla indikaattoreilla:
• kuolemaan johtaneet työtapaturmat
( vuonna 2003 sattui yksi työpaikkakuolema urakoitsijan työntekijälle)
• poissaoloa aiheuttaneet työtapaturmat
( 19,9 työtapaturmaa miljoonaa työtun-

tia kohden ja 3,4 sataa työntekijää kohden).
• kaikki työpaikalla sattuneet työtapaturmat
( 45,1 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia
kohden ja 7,6 sataa työntekijää kohden)
• sairaudesta ja tapaturmista johtuneet poissaolot ( 4,8 prosenttia teoreettisesta työajasta).
Stora Ensolla on käytössään myös tuotantolaitoskohtaiset samoin perustein laaditut
vertailutiedot työtapaturmakehityksestä.
Lähde: Yritysvastuu 2003. Stora Enso 2004.

Tapaturmatiheys ja poissaolot vuonna 2003

Tapaturmatiheys
Poissaoloa aiheuttaneet työtapaturmat
– miljoonaa työtuntia kohti
– 100 työntekijää kohti
Kaikki työpaikalla sattuneet työtapaturmat
– miljoonaa työtuntia kohti
– 100 työntekijää kohti
Poissaolot
Sairaudesta ja tapaturmista johtuneet poissaolot
(% teoreettisesta työajasta)
* Mukana ainoastaan Stora Enson työntekijät.

2001

2002

2003

26,5
4,5

24,0
4,0

19,9
3,4

53,6
9,1

52,5
8,7

45,1
7,6

5,0%

4,9%

4,85%

Euroopan unionin tapaturmatilasto:

Eurostat tilastoi vain
vähintään neljän päivän poissaolot

E

uroopan unionin julkaisee vuosittain tilaston jäsenvaltioissa sattuneista työtapaturmista. Tilaston kokoaan EU:n tilastotoimisto Eurostat.
EU tilastoi vain työpaikkakuolemat ja
vähintään neljän päivän työstä poissaolon aiheuttaneet työpaikkatapaturmat.
Eurostat saa pääosan tilastoista EuEurostat-tilasto 2001:

Euroopassa sattuu
vuosittain 7,6 miljoonaa
työtapaturmaa
Euroopan unionin alueella sattui vuonna
2001 noin 7,6 miljoonaa työtapaturmaa, niistä 4,7 miljoonaa johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon.
Tapaturmakehitys on ollut Euroopassa
viime vuodet myönteinen. Vuodesta 1994
työtapaturmien määrä väheni vuoteen 2001
noin neljä prosenttia.
Työntekijämäärään suhteutettuna työtapaturmien määrässä on tapahtunut myös selvää vähenemistä. Vuonna 1994 työtapaturmia sattui sataatuhatta työntekijää kohden
päätoimialoilla noin 4 700 ja vuonna 1996
enää noin 3 900.
Myös kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä on merkittävästi vähentynyt.

roopan eri maiden tapaturmavakuutuslaitoksilta. Niiden tilastot perustuvat
pääasiassa korvattuihin työtapaturmiin.
Eräiden maiden tapaturmatilastot perustuvat työsuojeluviranomaisten ilmoitustietoihin.
Euroopan unioni teki periaatepäätöksen tapaturmatilastojen kehittämisestä
ja yhtenäistämisestä jo vuonna 1989.
Uutta luokittelumenetelmää ESAW
(European Statistics on Accident at
Work) ryhdytty käyttämään vuoden
2001 alusta lähtien. Myös Suomessa
siirryttiin vuoden 2003 alussa luokittelemaan tapaturmatiedot Euroopan unionin suositusten mukaisesti.
Eurostat on laatinut tilastonpitäjille ja
luokittelijoille tarkat ohjeet siitä, miten
tilastot on kerättävä. Pyrkimys on, että
lähivuosina kaikissa EU-maissa siirrytään samantyyppiseen tapaturmatietojen keräämiseen ja luokitteluun. Näin
tilastot saadaan vähitellen luotettavasti
vertailukelpoisiksi.
Eurostat tarkastelee tilastoissaan työtapaturmien määrää ja esiintyvyyttä (tapaturmasuhde). Esiintyvyys on vuosittaisten työtapaturmien määrä 100 000
työssä olevaa henkilöä kohden.

Tilaston sisältö
ESAW-järjestelmän suosituksen mukaan Euroopan unionissa kerätään seuraavia tietoja työtapaturmista sekä niiden syistä ja sattumisolosuhteista:
• perustiedot tapaturmassa vammautuneesta työnantajasta
(toimiala, koko)
• perustiedot (ammatti, ikä, sukupuoli,
työllisyysasema, kansalaisuus)
• tapaturman sattumisaika
ja alueellinen paikka
• vamman tyyppi
• vahingoittunut kehon osa
• menetetyt työpäivät
• työpiste
• työympäristö
• työtehtävä
• työsuoritus
• työsuoritukseen liityvä aineellinen
tekijä
• poikkeama (viimeinen tavallisesta
poikkeava tapahtuma, joka
johti tapaturmaan)
• poikkeamaan liittyvä
aineellinen tekijä
• vahingoittumistapa
• vahingoittumistapaan liittyvä
aineellinen tekijä.

Standardised incidence rate of fatal
accidents at work. 1994 and 2001
Standardised incidence rate per 100 00 workers

Vuonna 1994 työtapaturmissa kuoli EU:n
alueella noin 6 400 ihmistä, mutta vuonna
2001 enää noin 4 900 ihmistä.
Valtaosa Euroopan unionin alueella sattuvista tapaturmista johtaa vain ohimenevään
vammaan. Vain viisi prosenttia työtapaturmista on sellaisia, joiden vuoksi työntekijä
joutuu olemaan yli kolme kuukautta poissa
työstä tai saa pysyvän vamman.
Selvästi tapaturmavaarallisimpia toimialoja Euroopan unionin alueella ovat maatalous, rakentaminen ja kuljetus.
Kuolemantapauksilla mitattuna työturvallisuus on Eurostatin mukaan parhaiten hoidettu Ruotsissa, Englannissa, Tanskassa, Luxemburgissa ja Hollannissa. Suomi sijoittuu
tässä vertailussa seitsemänneksi.
Lähde: Work and health in the EU. A statistical portrait. EU 2004.
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Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastot:

ILO laatii maailmanlaajuisen
työtapaturmatilaston
lastokirjassa Yearbook of Labour Statistics on tietoa yli 190 maan tilanteesta.
Työtapaturmien lisäksi tilastokirjassa
on runsaasti muutakin tietoa maailman
työoloista ja niiden kehityksestä.

M

aailmanlaajuista tapaturmatilastoa pitää Kansainvälinen työjärjestö ILO.
ILO julkaisee vuosittain yhteenvedon
maailman työtapaturmien määrästä. Ti-

Tilastojen tausta
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n maailmanlaajuinen tapaturmatilasto pohjautuu eri maiden kansallisiin tilastoihin.
ILO:n laaja tilasto on eräin osin arvio,
sillä tapaturmatilastoinnin taso vaihtelee
suuresti eri puolilla maapalloa.
Suomesta tapaturmatiedot ILO:n
käyttöön toimittaa Tilastokeskus Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta saamiensa tietojen pohjalta.
Tällä hetkellä ILO:n mukaan vain runsaat 50 maata kerää melko luotettavat
tiedot työtapaturmien määrästä, 30–40
maalla on ”jonkinlainen” tapaturmatilasto ja lopuilta se puuttuu lähes tyystin.
Osa tapaturmatiedoista pohjautuu vakuutuslaitosten korvaustietoihin, osa
työsuojeluviranomaisten keräämiin tietoihin.

ILO joutuu hankkimaan tietoa työtapaturmista – etenkin köyhistä kehitysmaista – myös otoksiin perustuvilla kyselyillä ja haastatteluilla.
Tilaston sisältö
ILO:n tilastoihin on koottu maakohtaisesti tietoja kuolemaan johtaneista ja
yli kolmen päivän työstä poissaolon aiheuttaneista työtapaturmista sekä työperäisistä sairauksista.
Kansainvälisen työjärjestön tilastoissa ovat mukana työpaikkatapaturmat
sekä työliikennetapaturmat. Työmatkatapaturmat on rajattu pois.
Työtapaturmien ja kuolemantapausten määrät on suhteutettu työntekijämääriin, yleensä 1 00 000 työntekijää
kohden.
ILO:n tilastoissa on myös vertailuja
eri maanosien työtapaturmien ja työperäisten sairauksien määrän ja taajuuden suhteen.
Vertailut eri maiden välillä ovat tilastopohjan erilaisuudesta ja epäluotettavuudesta johtuen vain suuntaa-antavia.

ILO:n tapaturmatilastot 2003:

Maailmassa sattuu 270 miljoonaa työtapaturmaa vuodessa
Työtapaturmia sattuu maailmassa Kansainvälisen työjärjestön ILO:n arvion mukaan vuosittain yhteensä noin 270 miljoonaa. Uusia
työperäisiä sairauksia ilmenee noin 160 miljoonaa vuodessa.
Hiljainen kuolema – työtapaturma – tappaa vuosittain eri puolilla maailmaa yhteensä
noin 350 000 ihmistä. Työperäisiin sairauksiin kuolee vuosittain 992 000 ihmistä. Tällä
hetkellä tapaturmat ja työperäiset sairaudet
tappavat enemmän ihmisiä kuin liikenne,
malaria, väkivalta tai sodat.
Köyhissä maissa riski kuolla työtapaturmassa on yli viisi kertaa suurempi kuin rikkaissa teollisuusmaissa.
ILO ennakoi, että työtapaturmien ja työperäisten sairauksien määrä nousee vielä ainakin 20 vuoden ajan erityisesti teollistumisen
alkutaipaleelle päässeissä kehitysmaissa. Tällä hetkellä kaksi kolmasosaa työtapaturmista
sattuu edelleen maataloustöissä, yleensä kehitysmaissa.
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Työtapaturmia sattuu määrällisesti eniten
Aasian maissa, Kiinassa ja Latinalaisessa-Amerikassa, joissa työturvallisuusasioiden painoarvo ja hoito ovat työpaikoilla heikolla tasolla.
Turvallisinta työnteko on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Työtapaturmat ja työperäiset sairaudet
syövät koko ajan rajusti ihmiskunnan voimavaroja. ILO:n arvion mukaan menetykset
ovat noin neljä prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.
Lähde: Safe Work ILO 2003.

Työtapaturmat ja kuolemat maailmassa 2002
Kuolemia kpl

Tapaturmia kpl

Markkinatalousmaat

16 170

12 340 216

Entiset sosialistiset maat

21 425

16 350 868

Intia

48 176

36 765 877

Kiina

73 615

56 179 742

Muu Aasia

83 048

63 378 830

Saharan et. Afrikka

54 705

41 748 723

Etelä- ja Keski Amerikka

29 594

22 584 726

Lähi-Itä ja P-Afrikka

28 019

21 383 071

Maailma

354 753

270 732 052

Erilaisia kyselytutkimuksia:

Kyselytutkimuksilla saadaan
kaikki työtapaturmat esille
S

uomessa kerätään työtapaturmatietoja myös kysely- ja haastattelututkimuksilla.
Näin työtapaturmatietoja ovat viime
vuosina keränneet mm. Tilastokeskus,
Työterveyslaitos ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.
Kyselytutkimuksien mukaan Suomessa
sattuu yli 200 000 työtapaturmaa. Määrä on selvästi enemmän kuin mitä on

virallisissa työtapaturmatilastoissa, jotka
perustuvat vakuutuslaitosten korvaamiin
tapauksiin. Ero johtuu siitä, että kaikista
pikkutapaturmista ei hakeuduta hoitoon
eikä haeta vakuutuskorvauksia. Myös
suurin osa omaa työtään tekevistä yrittäjistä ja ammatinharjoittajista on lakisääteisen vakuutusturvan ulkopuolella.
Tilastokeskuksen työolotutkimuksessa
on myös kysytty yleisesti myös mm. työ-

tapaturman ja työperäisten sairauksien
vaarojen kokemista.
Kyselytutkimukset perustuvat haastateltavien henkilöiden omiin kokemuksiin
ja näkemyksiin. Tästä syystä työtapaturmiksi on voitu luokitella myös sellaisia
tapaturmia, jotka eivät tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaan ole sattuneet
työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa.

Työolotutkimus 2003 osoittaa:

Tapaturmavaaraa kokee Suomessa yli 50 % palkansaajista
Tilastokeskuksen Työolotutkimus osoittaa,
että suomalaisista palkansaajista yli 50 prosenttia koki työssään vuonna 2003 tapaturmavaaraa.
Miehille ylivoimaisesti yleisin pelon aihe
työelämässä on työtapaturman uhka. Sen
kokee selväksi vaaraksi 18 prosenttia miehistä ja lisäksi 44 prosenttia ajattelee tätä
uhkaa ainakin silloin tällöin.

Naiset sen sijaan pitävät työnsä suurimpana vaarana sitä, että he voivat saada rasitusvamman – 21 naisista pitää uhkaa selvänä ja 43 prosenttia ajattelee uhkaa silloin
tällöin.
Melua ja kuumuutta kertoo työpaikallaan
kokevansa jopa 40 prosenttia, kylmyyttä ja
vetoa sekä pölyisyyttä yli 30 prosenttia palkansaajista.

Kokee vaarana työssään
Kokee selvänä vaarana tai ajattelee silloin tällöin,
Työolotutkimukset 1984,1990,1997 ja 2003
60

%

Rasitusvamma
Tapaturmavaara
50

Vakava työuupumus

40

Turmelee laitteen
tai työtuloksen
Sairauksien
tartuntavaara
Aiheuttaa tapaturman

30

Väkivallan kohteeksi
joutuminen
Ihotautiin sairastuminen
Kemialliset vaarat
Mielenterveyden
järkkyminen

20

10

1984

1990

1997

2003

Työntekijät havaitsivat vuonna 2003 työympäristössään jopa selvästi enemmän fyysisiä haittoja kuin neljännesvuosisata aikaisemmin. Ainoastaan vetoa ja tärinää esiintyi
vähemmän kuin vuonna 1977.
Lähde: Työolotutkimus 2003.
Tilastokeskus 2004.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kyselytutkimus 2003:

Työtapaturmia 208 401
Työtapaturmien kokonaismäärä oli vuonna
2003 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen
Suomalaisten turvallisuus 2003 -kyselytutkimuksen mukaan 208 401. Tapaturmia sattui
184 999 henkilölle.
Tämä kyselytutkimus osoittaa, että Suomessa sattuu selvästi enemmän työtapaturmia kuin mitä vakuutuslaitoksille ilmoitetaan. Syynä on, että kaikista pikkutapaturmista ei hakeuduta hoitoon eikä haeta
vakuutuskorvauksia. Kysely kohdistetaan yli
15 -vuotiaaseen väestöön, mikä on laajempi
ryhmä kuin palkansaajat.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan yleisimpiä työtapaturman aiheuttamia vahinkoja olivat nyrjähdys ja venähdys
(64 000, mustelmia (42 000) ja haavoja
(36 000 tapaturmaa).
Tutkimuksen mukaan runsaat kaksi kolmasosaa työtapaturmista sattui miehille.
Työtapaturman uhri oli tavallisesti 25–54vuotias mies.
Lähde: Suomalaisten turvallisuus 2003.
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2004.
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