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ämä opas kertoo, miten työpaikkatapaturmien syyt
ja olosuhteet voidaan luokitella ja kirjata tapa-

turmailmoituslomakkeeseen. Hyvin täytetty tapaturmailmoituslomake edistää tapaturmien tutkintaa ja
torjuntatoimenpiteiden suunnittelua.
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Uusi lomake ja luokittelu

V

uoden 2003 alusta Suomessa on käytössä uusi työpaikkatapaturmien luokittelumenetelmä ESAW (European Statistics on Accidents at Work). Tämä EU:n tilastotoimiston Eurostatin laatima menetelmä otetaan lähivuosina soveltuvin osin käyttöön kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa.
Uuden luokittelun tavoitteena on tapaturmien torjuntatyön tehostaminen ja sen entistä parempi kohdistaminen
ongelma-alueille.
Näkyvin muutos on työtapaturma- ja ammattitauti-ilmoituslomakkeen uudistuminen. Uuteen ESAW-luokitteluun
perustuvan lomakkeen avulla pyritään keräämään aiempaa
tarkempaa tietoa työpaikkatapaturmiin johtaneista syistä
ja olosuhteista.

Tilastotiedon taso
paranee
Uudella tapaturmailmoituslomakkeella ja työpaikkatapaturmien luokittelulla pyritään parantamaan tilastoinnin luotettavuutta ja saamaan uutta käyttökelpoista tietoa työturvallisuustoiminnan tehostamiseen.
ESAW-menetelmä tukee ja kehittää erityisesti työpaikoilla tehtävää tapaturmatutkintaa. Tapaturmailmoitukseen

kirjataan vahinkotietojen lisäksi nyt aiempaa enemmän
tapaturman syitä, olosuhteita ja myös tapaturmaa edeltäviä vaiheita. Menetelmä sopii myös työpaikkojen vaara- ja
läheltä piti-tilanteiden tutkintaan ja luokitteluun.

Uutta potkua torjuntaan
Onnistunut tapaturmien torjunta edellyttää, että sattuneet
tapaturmat tutkitaan ja niiden pohjalta ryhdytään torjuntatoimenpiteisiin. Uuden tapaturmailmoituslomakkeen
avulla on mahdollista kerätä entistä tarkempaa tietoa tapaturmien syistä ja olosuhteista. Tämä selkeyttää torjuntatoimenpiteiden kohdentamista. Kerätty tieto tukee samalla myös torjuntatoimenpiteitä koskevaa päätöksentekoa.
Työpaikoilta saadut tarkat tiedot työtapaturmista ja niiden syistä jouduttavat myös korvauskäsittelijöiden työtä,
koska lisäselvityspyyntöjen tarve vähenee. Tämä nopeuttaa korvauksien maksamista.
ESAW-menetelmän ansiosta yritykset voivat verrata omia
tapaturmatilastojaan saman toimialan kansallisiin tilastoihin. Niin ikään eurooppalainen tilastovertailu on mahdollista tulevaisuudessa. Eri maissa siirrytään yhdenmukaiseen
järjestelmään porrastetusti siten, että kaikissa EU:n jäsenmaissa järjestelmä on käytössä vuonna 2005.
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Työpaikkatapaturmien
luokittelu työpaikoilla
T

iedot sattuneista työtapaturmista ja ammattitaudeista kerätään vuoden 2003 alusta käyttöön otetulla uudella tapaturmailmoituslomakkeella.
Keskeistä tapaturmatietojen kirjaamisessa on mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus vahinkotapahtumasta.
Hyvin laadittu vahinkokuvaus helpottaa tapaturmatietojen luokittelua ja vaikuttaa siten suuresti niistä tehtävien tilastojen laatuun.
Tapaturmatekijöiden kirjaaminen kannattaa tehdä työpaikoilla, koska siellä on useimmiten tarkempaa tietoa tapaturman syistä ja sattumisolosuhteista kuin vakuutuslaitoksissa. Tilastojen laadun paraneminen on myös työpaikkojen etu.

Luokittelumuuttujat
ESAW-menetelmän mukaan työpaikkatapaturmien syyt,
olosuhteet ja seuraukset luokitellaan kahdeksan eri
muuttujan avulla:

4

A. Työtehtävä (vahingoittuneen tapaturmahetkellä tekemän
työn pääasiallinen luonne).
B. Työsuoritus (vahingoittuneen työsuoritus täsmällisesti juuri
tapahtumahetkellä).
C. Poikkeama (viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma).
D. Vahingoittumistapa (miten vahingoittunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa).
E. Vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja (aineellinen tekijä, esimerkiksi esine tai työkalu, jonka kanssa
vahingoittunut ruumiinosa joutui tekemisiin).
F. Työpiste (työskentelikö tapaturmaan joutunut henkilö omalla vai toisen työnantajan omistamalla tai johtamalla työpaikalla).
G. Vamman laatu.
H. Vahingoittunut ruumiinosa.
Tapaturmailmoituslomakkeessa on etusivun alareunassa
tila, johon työpaikalla voidaan merkitä työpaikkatapaturmien osalta valmiiksi ESAW-luokituskoodit kohtiin A-E.

EU:n tilastotoimisto Eurostat on laatinut useista syy- ja
olosuhdetekijöistä (muuttujat B, C, D ja E) myös yksityiskohtaisempia luokittelumuuttujia kuin mitä vuoden 2003
alussa Suomessa on päätetty ottaa käyttöön. Niitä voidaan
tietenkin käyttää työpaikkatasolla, mikäli halutaan tarkempaa luokittelua. Ohjeita saa vakuutuslaitoksista.
Uudet muuttujat korvaavat vanhassa luokittelussa olleet kohdat ”Aiheuttaja” ja ”Tapaturmatyyppi”. Niitä ei enää
jatkossa koodata.
Tapaturmailmoituslomakkeessa tulee aina myös ilmoittaa, sattuiko tapaturma työpaikalla vai työpaikkaan kuuluvalla alueella vai työpaikan ulkopuolella sekä tiedot vamman laadusta ja vahingoittuneesta ruumiinosasta. Tietojen perusteella vakuutuslaitoksessa koodataan ESAWluokittelun mukainen työpiste, vamman laatu ja vahingoittunut ruumiinosa (muuttujat F-H).
Luokittelumuuttujia sovelletaan kaikkiin työpaikkatapaturmiin. Työmatkatapaturmien osalta kirjataan ainoastaan vamman laatu ja vahingoittunut ruumiinosa. Menetelmä ei koske ammattitauteja eikä vapaa-ajan tapaturmia.

Sanallinen vahinkokuvaus
Tapaturmailmoituslomakkeessa on varattu tilaa myös työtapaturman ja ammattitaudin vapaamuotoiseen sanalliseen
vahinkokuvaukseen.

Vahinkokuvaukset antavat mahdollisuuksia nykyistä parempaan työtapaturmien syiden selvittelyyn ja turvallisuustyön tehostamiseen.
Työtapaturmailmoituslomakkeeseen suositellaan tehtäväksi vähintään 20 sanan vahinkokuvaus. Seuraavien
kysymysten avulla ohjataan työpaikkatapaturman vahinkokuvauksen kirjoittamista:
• Mitä työtä ja työsuoritusta henkilö teki,
kun tapaturma sattui?
• Mitkä poikkeamat normaalitoiminnasta johtivat
vahingoittumiseen?
• Miten vamma syntyi?
• Mikä aiheutti vamman?
Työmatkatapaturman vahinkokuvauksesta on ilmettävä:
• Mikä aiheutti tapaturman?
• Mikä oli henkilön liikkumistapa?
• Mahdollinen poikkeama säännöllisestä
työmatkareitistä ja poikkeaman syy?
Ammattitaudin osalta vahinkokuvauksessa on kerrottava,
mistä ammattitaudin arvellaan aiheutuneen.
Vahinkokuvaukset kootaan keskitetysti ilman tunnistetietoja Suomen Vakuutusdata Oy SVD:n tietokannaksi. Siinä olevia kuvauksia on mahdollista lajitella työtapaturmakoodeilla ja muilla vakuutusjärjestelmän tuottamilla tiedoilla. Näin syntyvää tietokantaa voivat hyödyntää mm.
vakuutuslaitokset, työsuojeluviranomaiset ja tutkijat.

Tapaturmailmoituslomake, kohta 5.

Vahinkokuvauksen ja luokittelukoodien paikka tapaturmailmoituslomakkeessa.
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Kuinka työpaikkatapaturma
luokitellaan?
S

euraavassa näytetään miten tapaturmien luokittelu tapahtuu käytännössä. Esittelyn havainnollistamiseksi
käytetään sanallista vahinkokuvausesimerkkiä:
”Tuotantotyöntekijä oli lopettanut työvuoronsa ja oli kävelemässä sosiaalitiloihin tehdasalueen läpi. Hän oli kiireinen ja ohitti mennessään kaksi henkilöä. Nämä huusivat
hänelle varoituksen lähestyvästä senkkavaunusta ja veturista, jota työntekijä ei huomannut. Hän pysähtyi kiskojen välissä, ehti säpsähtää ja jäi junan alle. Vaunu esti myös veturinkuljettajan näkyvyyden.”
Vahinkokuvauksesta ilmenevät syyt ja olosuhteet kirjataan tapaturmailmoitukseen järjestyksessä A-E kunkin luokittelukoodin mukaisesti.

Työtehtävä
Työtehtävällä tarkoitetaan tapaturmaan joutuneen henkilön tekemän työvaiheen luonnetta vahingoittumishetkellä. Tähän kohtaan ei siis kirjata ammattia.
Esimerkki: ”Tuotantotyöntekijä oli lopettanut työvuoronsa
ja oli kävelemässä sosiaalitiloihin…”.
Työtehtäväksi kirjataan 61 kuljettaminen, kulkeminen
eikä 11 tuotanto.

Työsuoritus
Työsuorituksella tarkoitetaan henkilön täsmällistä toimintaa juuri ennen vahingoittumista. Muuttuja tarkentaa työtehtävään liittyvää kuvausta.
Esimerkki: ”… oli kävelemässä sosiaalitiloihin tehdas
alueen läpi. Hän oli kiireinen ja ohitti mennessään kaksi
henkilöä. …”
Työsuoritukseksi kirjataan 60 henkilön liikkuminen.

Poikkeama
Poikkeamalla tarkoitetaan viimeisintä vahingoittumista
edeltänyttä poikkeavaa tapahtumaa.
Esimerkki: ”… Nämä huusivat hänelle varoituksen lähestyvästä senkkavaunusta ja veturista, jota työntekijä ei
huomannut. Hän pysähtyi kiskojen välissä, ehti säpsähtää
ja jäi junan alle. Vaunu esti myös veturinkuljettajan näkyvyyden.”
Poikkeamaksi kirjataan 80 poikkeava läsnäolo.
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Vahingoittumistapa
Vahingoittumistavalla tarkoitetaan tietoa siitä, miten vahingoittunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa.
Esimerkki: ”…, ehti säpsähtää ja jäi junan alle.”
Vahingoittumistavaksi kirjataan 40 liikkuvan aiheuttajan osuma.

Vahingoittumistapaan
liittyvä välitön aiheuttaja
Vahingoittumistapaan liittyvällä välittömällä aiheuttajalla
tarkoitetaan sitä aineellista tekijää, jonka kanssa vahingoittunut ruumiinosa joutui tekemisiin.
Esimerkki: ”… ja jäi junan alle.”
Vahingoittumistapaan liittyväksi välittömäksi aiheuttajaksi kirjataan 3200 muut kulkuneuvot Kiskoajoneuvot luetaan muihin kulkuneuvoihin.

Esimerkkejä
luokittelusta:

Asentaja putosi tikkailta
”Asennettaessa pilareita ja välimittaa mitatessa vahingoittunut putosi tikkailta noin yhden metrin korkeudesta.”
Koodaus:
Työtehtävä (A): 52 Kunnossapitotyö
Työsuoritus (B): 20 Käsikäyttöisillä työkaluilla
työskenteleminen
Poikkeama (C): 50 Henkilön putoaminen
Vahingoittumistapa (D): 30 Iskeytyminen kiinteää
pintaa vasten
Välitön aiheuttaja (E): 1221 Siirrettävät tikkaat

Selkä venähti
”Postinjakajan nostaessa laatikkoa pöydältä alas selkä
venähti.”
Koodaus:
Työtehtävä (A): 11 Käsittelytyö
Työsuoritus (B): 50 Taakan käsivoimin siirtäminen
Poikkeama (C): 70 Äkillinen fyysinen kuormittuminen
Vahingoittumistapa (D): 70 Äkillinen fyysinen
kuormittuminen
Välitön aiheuttaja (E): 4100 Esineet (taakka)
Lisäesimerkkejä erilaisten työpaikkatapaturmien luokittelusta saat omasta vakuutuslaitoksestasi tai Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Internet-sivuilta osoitteesta:
www.tvl.fi

Puukko lipsahti sormeen
”Muoviputkea rakennustyömaalla veistettäessä puukko
luiskahti ja osui sormeen.”
Koodaus:
Työtehtävä (A): 29 Muu rakentaminen (ei tarkkaa tietoa)
Työsuoritus (B): 20 Työskentely käsityökalulla
Poikkeama (C): 40 Esineiden käsittely
Vahingoittumistapa (D): 50 Terävän esineen aiheuttama
Välitön aiheuttaja (E): 2300 Käsityökalu

Lehdenjakaja kompastui rapuissa
”Lehdenjakaja kompastui rapuissa. Hän löi vasemman
isovarpaansa.”
Koodaus:
Työtehtävä (A): 61 Kuljettaminen, kulkeminen
Työsuoritus (B): 60 Henkilön liikkuminen
Poikkeama (C): 60 Itsensä kolhiminen
Vahingoittumistapa (D): 30 Iskeytyminen kiinteä
pintaa vasten
Välitön aiheuttaja (E): 1201Kiinteät portaat
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Usein esitettyjä kysymyksiä
ja vastauksia niihin
K: Mikä on ESAW-menetelmä?
V: ESAW tarkoittaa Euroopan unionin tilastotoimiston
Eurostatin laatimaa uutta yhtenäistä työtapaturmatilastojen luokitusmenetelmää.
K: Mitä ESAW-menetelmällä luokitellaan?
V: Uudella järjestelmällä luokitellaan vuoden 2003 alusta
lähtien kaikki työpaikkatapaturmat. Työmatkatapaturman
osalta luokitellaan ainoastaan vamman laatu ja vahingoittunut ruumiinosa. ESAW-menetelmä ei koske ammattitauteja ja vapaa-ajan tapaturmia.
K: Käytetäänkö työmatkatapaturmien luokittelussa
ESAW- syy- ja olosuhdemuuttujia A-E?
V: Ei käytetä. Työmatkatapaturmatapauksissa (kun tapaturma on sattunut matkalla töistä kotiin tai päinvastoin) ei työpaikalla koodata luokittelumuuttujia. Tällöin
jätetään tapaturmailmoituslomakkeen ensimmäisen sivun
alaosan koodirivi tyhjäksi. Vakuutuslaitos luokittelee työmatkatapaturmassa vamman laadun ja vahingoittuneen
ruumiinosan ESAW-menetelmän avulla.
K: Täytetäänkö luokittelumuuttujien koodit tapaturmailmoituslomakkeeseen, jos tapaturma sattuu työntekijälle hänen ollessa oman työpaikan ulkopuolella kokouksessa tai muulla komennuksella?
V: Kyllä. Nämä ovat myös työpaikkatapaturmia (tarkemmin työliikennetapaturmia). Ne koodataan ESAW-muuttujilla.
K: Mihin työtehtävän kohtaan kuuluu tuotantotyöntekijän suorittama lyhytaikainen kunnossapitotyö?
V: Lyhytaikainen kunnossapitotyö koodataan työtehtävä-muuttujan koodilla 52.
K: Voiko valita usean koodin samaan muuttujaan?
V: Ei voi. Kunkin muuttujan osalta on koodattava vain
yksi paras vaihtoehto. Mikäli vaihtoehtoa ei löydy listalta,
merkitään vaihtoehto ”muu” (loppuu aina numeroon 9).
Mikäli ei ole tietoa tekijästä, käytetään koodia 00.
K: Kannattaako muuttujien valinta aloittaa työtehtävästä (A) vai välittömästä aiheuttajasta (E)?
V: Kannattaa toimia tapauskohtaisesti. Mikäli koodaa-
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minen ei onnistu helposti järjestyksessä A:sta E:hen, voidaan koodausta yrittää käänteisessä tai muussa järjestyksessä.
K: Miten hyödynnän luokittelumuuttujia vaaratilanteiden luokittelussa?
V: Periaatteessa tapaturmien ja vaaratilanteiden luokittelussa ei ole mitään eroa. Tapaturmat ovat itse asiassa
alun perin vaaratilanteita, jotka ovat johtaneet tapaturmaan. Tieto vaaratilanteissa vallinneista olosuhteista auttaa kohdentamaan työpaikan työturvallisuustyötä.
K: Samaan yritysryhmään kuuluvat suomalaisyrityksen
lisäksi myös tytäryritykset Saksassa ja Ruotsissa. Voinko verrata suoraan eri maiden työtapaturmatilastoja keskenään?
V: Kyllä, ainakin osittain. On kuitenkin huomattava,
että kaikki muuttujat eivät ole pakollisia eri maissa. Järjestelmän käyttöönoton laajuus ja aloitusajankohta on hieman erilainen myös eri maissa. Pakollisten muuttujien osalta
vertailu on kuitenkin käytännössä mahdollista. On kuitenkin muistettava, että eri maiden erilaiset tapaturmien korvaus- ja tilastointijärjestelmät hankaloittavat vertailun
tekoa.
K: Valtakunnallinen koodilista on yleinen. Onko olemassa laajempaa listaa, josta meidän työpaikka voi valita
tarkemmin erityisiä koodeja työturvallisuustyötä ajatellen?
V: Kyllä tällainen koodilista on olemassa. Laajempaa
muuttujalistaa voi kysellä omasta vakuutuslaitoksesta tai
Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.
K: Onko sanalliseen selostukseen parempi kirjoittaa lauseita vai merkitä vain tapaturmatekijät lyhyesti esimerkiksi listan muotoon?
V: Tärkeintä on, että vastataan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, koska vahinkokuvausta käytetään erityisesti
korvaamisperusteena. Vastattaessa on hyvä käyttää apuna
täyttöohjeen liitteenä olevaa muuttujalistaa. Paras vaihtoehto on käyttää lyhyitä lauseita. Pelkkä tapaturmatekijöiden luetteleminen hävittää osan tärkeästä informaatiosta. Toisaalta olisi suositeltavaa, että selostus mahtuisi
sille varattuun tilaan.

Muuttujaluettelo
A. TYÖTEHTÄVÄ
Työtehtävä kuvaa henkilön tekemän työvaiheen luonnetta vahingoittumishetkellä. Henkilöllä voi olla useita
työtehtäviä eri hetkinä.
Esimerkiksi tarkastajan ammatissa toimiva voi saman päivän eri hetkinä tehdä toimistotyötä (42), matkustamista (61)
ja tarkastustyötä (55). Työtehtävällä ei tarkoiteta henkilön ammattia.
Tuotanto, jalostus, käsittely, varastointi
11
Tuotanto, jalostus, käsittely
12
Varastointi, lastaaminen, kuorman purkaminen
19
Muut tuotantoon, jalostukseen, käsittelyyn ja
varastointiin kuuluvat tehtävät
Maarakentaminen, rakentaminen, purkaminen
21
Maarakentaminen
22
Uudisrakentaminen – rakennukset
23
Uudisrakentaminen – kadut, tiet, sillat, padot,
satamat, energianjakeluverkosto
24
Saneeraaminen, rakenteiden korjaaminen
25
Purkaminen – kaikenlaiset rakenteet
29
Muut maarakentamiseen, rakentamiseen ja
purkamiseen kuuluvat tehtävät
Maa- ja metsätalous, puutarhanhoito,
kalankasvatus, eläinten hoito
31
Maanviljeleminen
32
Puutarhatyö
33
Eläintenhoitaminen
34
Metsätaloustyö
35
Kalankasvatus, kalastus
39
Muut maa- ja metsätalouteen, puutarhanhoitoon,
kalankasvatukseen tai eläinten hoitoon kuuluvat työt

Julkiset ja yksityiset palvelut
41 Palvelu- ja hoitoalantyö
42 Opetus-, tutkimus-, ATK-, toimisto- tai
hallinnointityö
43 Kaupanalantyö
49 Muut julkiset ja yksityiset palvelut
Tukitoiminnot
51 Asennustyö, valmistelutyö
52 Kunnossapito, korjaus, huolto, säätö
53 Puhtaanapitotyö
54 Jätteiden käsitteleminen
55 Esimiestyö, vartiointi, tarkastaminen
59 Muut tukitoiminnot
Kuljettaminen, kulkeminen, urheilu, taiteet
61 Kuljettaminen, kulkeminen , siirtäminen
62 Urheilu, taidealan työ
63 Merimiestyö
69 Muut kuljettamiseen, kulkemiseen, urheiluun ja
taiteeseen kuuluvat tehtävät
99
00

Muut työpaikalla suoritetut tehtävät
Työtehtävästä ei tietoja vahinkoselvityksessä

B. TYÖSUORITUS
Työsuoritus kuvaa henkilön täsmällistä toimintaa juuri ennen vahingoittumista.
Kyse on tarkoituksellisesta ja vapaaehtoisesta liikkeestä. Toiminta saattoi olla lyhytaikaista.
10
20
30
40
50
60
70
99
00

Koneen käyttäminen (käynnistäminen, syöttäminen, hallinta yms.)
Käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen (porakoneella, vasaralla yms.)
Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisessa matkustaminen
Esineiden käsitteleminen (ottaa kiinni, avata, sulkea, yhdistää, heittää, asettaa, kaataa yms.)
Taakan käsivoimin siirtäminen (nostaa, laskea, vetää, työntää, kantaa yms.)
Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan, kuten pukeutuminen, peseytyminen)
Paikallaan oleminen työpisteessä (istuminen, seisominen, keskusteleminen näyttöpääte- ja valvomotyö yms.)
Muut luettelemattomat työsuoritukset (täsmällinen suoritus ilmenee selvityksestä, mutta ei ole luetteloitu)
Työsuorituksesta ei tietoja vahinkoselvityksessä
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C. POIKKEAMA
Poikkeama on viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma. Putoamistapauksissa poikkeamaksi siis kirjataan
aina kohta 50. Poikkeama voi myös olla joko vahingoittuneen itsensä tai ulkopuolisen henkilön toiminnan seurausta.
10
20
30
40
50
60
70
80
99
00

Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo
Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, höyrystyminen, pölyäminen
Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, liukuminen, törmääminen (henkilön alta tai päälle)
Laitteen (odottamaton käynnistyminen, häiriönpoisto), työkalun, esineen, eläimen hallinnan menettäminen
Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen
Terävään esineeseen astuminen, takertuminen, itsensä kolhiminen, polvistuminen, istuutuminen
Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen (nostaessa, työntäessä, vääntäessä, horjahtaessa yms.)
Väkivalta (ihmisen tai eläimen aiheuttama), järkyttävä tilanne, poikkeava läsnäolo (esim. suojauksen ohitus)
Muut luettelemattomat poikkeamat
Poikkeamasta ei tietoja vahinkoselvityksessä

D. VAHINGOITTUMISTAPA
Tapa, jolla vahingoittunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa.
Mikäli vahingoittumistapoja on useita, merkitään vakavimman vamman aiheuttanut.
Sähkön, lämpötilan tai vaaralliseen aineen aiheuttama vahingoittuminen
11
Valokaari, salama
12
Sähköisku
13
Kuumuus (aineen, esineen tai ympäristön lämpötila aiheuttanut vahingoittumisen)
14
Kylmyys
15
Vaaralliset aineet – hengittämällä (seurauksena myrkytysoireet tai sisäelinvauriot)
16
Vaaralliset aineet - iholle tai silmiin
17
Vaaralliset aineet – nielemällä
19
Muut sähkön, lämpötilan tai vaaralliseen aineen aiheuttamat vahingoittumiset
20 Hapensaannin estyminen (hukkuminen, hautautuminen, tukehduttavat kaasut ja höyryt)
30 Iskeytyminen kiinteää pintaa tai liikkumatonta aiheuttajaa vasten (putoaminen, kaatuminen yms.)
40 Liikkuvan aiheuttajan osuma tai siihen törmääminen (myös paineenalaiset nesteet ja kaasut)
50 Leikkaavan, terävän, karhean esineen aiheuttama vahingoittuminen
60 Puristuminen, ruhjoutuminen
70 Henkilön äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen (myös melu ja säteily)
80 Eläimen tai ihmisen purema, potku jne.
99
Muut luettelemattomat vahingoittumistavat
00
Vahingoittumistavasta ei tietoja vahinkoselvityksessä

E. VAHINGOITTUMISTAPAAN LIITTYVÄ VÄLITÖN AIHEUTTAJA
(aineellinen tekijä)
Vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja eli vamman aiheuttaja kuvaa fyysistä tekijää, jonka kanssa vahingoittunut ruumiinosa
joutui kosketuksiin. Jos vahingoittumistapaan liittyviä aiheuttajia on useita merkitään vakavimpaan vammaan liittyvä.
POIKKEUKSIA:
1. Putoamistapauksista välittömäksi aiheuttajaksi merkitään, se mistä putoaminen tapahtui (teline, pylväs, katto yms.)
2. Saatavan tiedon pohjalta valitaan vamman aiheuttajaa parhaiten kuvaava kokonaisuus (kone, väline yms.). Esimerkiksi pelkkä koneen osa
merkitään välittömäksi aiheuttajaksi vain, kun se on kokonaisuudesta selkeästi irrallaan.
3. Turvalaitteen tai suojaimen vikaantumisesta johtuneen vahingoittumisen välittömäksi aiheuttajaksi merkitään kohta 4300

TELINEET, TASOT JA PINNAT
1100 Kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat, esteet
(myös liukkaat alustat ja alustat,
joissa on pieniä esineitä)
Maanpinnan yläpuoliset rakenteet
1201 Kiinteät portaat, katot, aukot, parvekkeet,
lastauslaiturit
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Kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitteet
2801 Kuljettimet, köysiradat
2802 Alta nostavat laitteet (hissit, nostolavat ja -korit,
rullaportaat,tunkit yms.)
2803 Ylhäältä nostavat laitteet (nosturit, vinssit,
vintturit, taljat yms.)

Kiinteät tikkaat, kulkusillat, pylväät
1210 Kiinteät tikkaat
1211 Pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat, mastot
1219 Muut maan pinnan yläpuoliset kiinteät rakenteet
Siirrettävät tikkaat, tuet, rakennustelineet
1221 Siirrettävät tikkaat
1222 Tilapäiset tuet
1223 Pyörillä siirrettävät rakennustelineet
1229 Muut maanpinnan yläpuoliset siirrettävät rakenteet
1230 Tilapäiset rakenteet, rakennustelineet, riipputelineet
1240 Porauslautat, proomun telinerakenteet
1299 Muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet
Maanpinnan alapuoliset rakenteet tai syvänteet
1310 Kaivannot, ojat, kuopat, syvennykset, jyrkänteet
1320 Maanalaiset rakenteet, tunnelit
1330 Vedenalaiset rakenteet
1399 Muut maanpinnan alapuoliset rakenteet tai syvänteet

TYÖKALUT, KONEET JA LAITTEISTOT
2100 Putket, letkut, venttiilit, liitoskappaleet, kanavat
2200 Moottorit, voimansiirtolaitteet, energian muuntoja varastointilaitteistot
2300 Käsityökalut
2400 Käsikäyttöiset konetyökalut
2500 Käsikäyttöiset työkalut (ei tietoja
konevoimaisuudesta)
Liikkuvat tai siirrettävät koneet ja laitteet
2601 Maa-, kallio- ja tienrakennustöihin
2602 Maatalous- ja puutarhanhoitotöihin
2603 Rakennustyömaan töihin (ei maanrakennustöihin)
2604 Pintojen puhdistukseen (lakaisukone,
lattianpesukone yms.)
2699 Muut liikkuvat tai siirrettävät koneet ja laitteet
Kiinteät koneet ja laitteet
2701 Maan ja kallioperän muokkaamiseen
ja siirtämiseen
2702 Jauhamiseen, murskaamiseen, erottamiseen,
sekoittamiseen, hienontamiseen, kuorimiseen
2703 Kemialliseen käsittelemiseen
2704 Kuumennukseen, lämmitykseen, kuivatukseen
2705 Jäähdyttämiseen, kylmäkäsittelyyn
2706 Muut koneet ja laitteet raaka-aineen käsittelyyn
2707 Puristimet, avartimet, prässit
2708 Paperikoneet, mankelit, valssit
2709 Muotoonpuristamiseen, muotoiluun, valamiseen
2710 Sorvit, jyrsimet, hiomakoneet, höylät, porat
2711 Sahat, sirkkelit
2712 Katkaisuun, leikkaamiseen, pilkkomiseen (ei sahat)
2713 Pintakäsittelyyn (painamiseen, puhdistamiseen,
kuivaamiseen, maalaamiseen)
2714 Pintakäsittelyyn (galvanointiin, elektrolyyttikäsittelyyn)
2715 Hitsaus-, nidonta-, ompelu- ja muut kokoamislaitteet
2716 Pakkaus- ja täyttökoneet
2717 Tarkastukseen, koestamiseen, mittaamiseen
2718 Erityiset maatalouskoneet (lypsykoneet yms.)
2799 Muut kiinteät koneet ja laitteet

Liikkuvat tavaransiirtolaitteet
2811 Tavaransiirtolaitteet, ei nostamista varten
2812 Työntökärryt (rullakot, kottikärryt yms.)
2813 Käsikärryt, säkkikärryt
2814 Vetolavat, pyörillä kulkevat kontit, matkatavaratai muut vaunut
2815 Haarukkavaunut (pumppukärryt yms.)
2816 Haarukkatrukit, muut laitteet kuljettamiseen ja
pinoamiseen
2819 Muut liikkuvat tavaransiirtolaitteet (vihivaunut yms.)
2820 Nostoapuvälineet, raksit, koukut, köydet,
nostoliinat ja- hihnat
2830 Siilot, säiliöt, altaat, sammiot, tankit jne.
2840 Liikuteltavat säiliöt, kuljetusvaunut,kippivaunut
2850 Säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt
2860 Pienet säiliöt, sangot, laatikot yms.
2899 Muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitteet

KULKUVÄLINEET
3100 Maakulkuneuvot
3200 Muut kulkuneuvot

AINEET, TARVIKKEET JA VARUSTEET
4100 Materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet,
koneen osat (myös naulat, ruuvit, rullat,
kelat, taakat, kuormat yms.)
4200 Kemialliset, radioaktiiviset, biologiset
aineet, nesteet
4300 Turvalaitteet ja –varusteet, suojaimet
4400 Toimiston tai kodin tavarat ja laitteet,
harrastusvälineet, henkilökohtaiset
tavarat

MUUT
5100 Ihmiset, eläimet, kasvit
5200 Irtojätteet
5300 Melu, paine, tulipalo, valokaari, valo,
lumi, jää, vesistöt,muut fysikaaliset vaikutukset
ja luonnonilmiöt
9999 Muut luettelemattomat aiheuttajat
0000 Välittömästä aiheuttajasta ei tietoja
vahinkoselvityksessä

11

F. VAMMAN LAATU
- Myös työmatkatapaturmien osalta käytetään näitä uusia koodeja!
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
999
000

Haavat ja pinnalliset vammat
Luunmurtumat
Sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja venähdykset
Amputoitumiset ja irti repeämiset (ruumiinosan menetys)
Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat
Palovammat, syöpymät ja paleltumat
Myrkytykset ja tulehdukset
Hukkuminen ja tukehtuminen
Äänen ja värähtelyn vaikutukset
Äärilämpötilojen, valon ja säteilyn vaikutukset
Sokki
Useita samantasoisia vammoja
Muut, yllä luokittelemattomat vammat
Ei tietoa

G. VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA
- Myös työmatkatapaturmien osalta käytetään näitä uusia koodeja!
11
12
13
14
15
18
19

21
29

31
39

41
42
43
48
49

Pää
Pää, aivot ja selkäydinhermot ja –verisuonet
Kasvot
Silmä(t)
Korva(t)
Hampaat
Pää, useita vahingoittuneita alueita
Pää, muut kuin edellä mainitut alueet
Niska ja kaula
Niska ja kaula, mukaan lukien niskan alueen
selkäranka ja nikamat
Niska ja kaula, muut kuin edellä mainitut alueet
Selkä
Selkä, mukaan lukien selän alueen
selkäranka ja nikamat
Selkä, muut kuin edellä mainitut alueet
Vartalo ja sisäelimet
Rintakehä ja kylkiluut, nivelet ja lapaluut
mukaan lukien
Rintakehä, sisäelimet mukaan lukien
Lantion ja vatsan alue, sisäelimet
mukaan lukien
Vartalo, useita vahingoittuneita alueita
Vartalo, muut kuin edellä mainitut alueet

H. TYÖPISTE
1
2
9
0
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Oman työnantajan hallinnoima työpiste
Työpiste, jota hallinnoi joku muu kuin oma työnantaja
Muu työpiste
Ei tietoa

51
52
53
54
55
58
59

Yläraajat
Olkapää ja olkanivel
Käsivarsi, kyynärpää mukaan lukien
Käsi
Sormi (sormet)
Ranne
Yläraajat useita vahingoittuneita alueita
Yläraajat, muut kuin edellä mainitut alueet

61
62
63
64
65
68
69

Alaraajat
Lonkka ja lonkkanivel
Jalat, mukaan lukien polvet
Nilkka
Jalkaterä
Varvas (varpaat)
Alaraajat, useita vahingoittuneita alueita
Alaraajat, muut kuin edellä mainitut alueet

71
78

Koko keho ja useat sen alueet
Koko keho (laajamittainen vaikutus)
Useat kehon alueet

99
00

Muu, yllä luokittelematon ruumiinosa
Ei tietoa
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Toimi näin,
kun sattuu tapaturma
• Järjestä vahingoittuneelle ensiapu ja kuljetus hoitoon
mahdollisimman nopeasti.
• Anna vahingoittuneelle mukaan kaksi vakuutustodistusta, jos
mahdollista tai lähetä ne hoitopaikkaan mahdollisimman pian.
• Ilmoita vakavista tapauksista poliisille ja työsuojelupiiriin.
• Käy viipymättä tapahtumapaikalla toteamassa tilanne.
Haastattele silminnäkijöitä.
• Aloita tapaturman syiden ja olosuhteiden tutkinta.
• Täytä tapaturmailmoitus mahdollisimman nopeasti tapaturman
satuttua. Tekstaa selvästi ja paina kynää riittävästi tai käytä
kirjoituskonetta.
• Tee noin 20 sanan kirjallinen kuvaus tapaturmasta.
Tapaturmailmoituslomakkeessa olevat kysymykset ohjaavat
kuvauksen tekoa.
• Täytä tapaturmatiedot huolellisesti. Käytä apuna ESAWmenetelmää.
• Koodaa työpaikkatapaturmien syyt ja olosuhteet viiden muuttujan
avulla tapaturmailmoituslomakkeen etusivulle.
• Lähetä täytetty tapaturmailmoituslomake allekirjoitusten jälkeen
joko työpaikan tapaturma-asioiden hoitajalle tai suoraan
vakuutusyhtiöön.
• Tutki tapaturmaan johtaneet syyt ja olosuhteet sekä selvitä
toimenpiteet vastaavanlaisten tapaturmien ehkäisemiseksi.
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SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
Työsuojeluosasto
PL 536
33101 Tampere
Puh (03) 260 8158, (03) 260 8535
Fax (03) 260 81 50
www@stm.fi

TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO
Bulevardi 28, 00120 Helsinki, Puh (09) 680 401
Fax (09) 680 40389, www.tvl.fi
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