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Palkansaajien työpaikkatapaturmien
taajuus 3-numeroisella toimialakoodilla
Yleensä palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet lasketaan
päätoimialoittain tai 2-numeroisella toimialakoodilla. Tässä analyysissä esitellään 3-numeroisella toimialakoodilla tehdyn taajuuslaskennan tuloksia. Tuloksia voidaan hyödyntää mm. työturvallisuustyön kohdentamisessa ja vertailuaineistona.
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JOHDANTO
Toimialatarkastelua voidaan tehdä päätoimialan tasolla tai
tarkemmilla useamman numeron mittaisilla kooditasoilla,
jolloin yksittäiset taajuushuiput erottuvat selvemmin.
Esimerkiksi päätoimialan tasolla teollisuuden (C) työpaikkatapaturmien taajuus vuonna 2015 on 31,6, mutta yksittäisellä sen alatoimialalla Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (16) samana vuonna jopa 50,1
työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia. Eroja
selittää se, että samalla päätoimialallakin sen eri alitoimialojen työn sisältö ja siten tapaturmariskit ovat verraten hyvin
erilaisia.

TAAJUUSLASKENTA

Normaalin työtapaturmatilaston julkaisun yhteydessä
pystytään laskemaan palkansaajien työpaikkatapaturmien
taajuudet järjestelmällisesti päätoimialoittain sekä 2-numeroisella toimialakoodilla. Tiedot tehdyistä työtunneista ovat
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työvoimatutkimuksen ja työtapaturmatilastojen tietojen yhdistäminen
edellyttää muutaman taustamuuttujan, jotta mm. kuntasektori ja vuokratyö saadaan kohdistumaan oikein taajuuslaskennassa. Lisäksi julkaisuihin tarvitaan tiedot tehdyistä
työtunneista maakunnittain. Tämän seurauksena työvoimatutkimuksesta saatavien tietojen tarkkuudet eivät riitä
kattavina 3-numeroisen toimialakoodin (TOL 3) tasolle. Jos
kaikkia taustamuuttujia ei tarvita, saadaan Tilastokeskukselta erillistoimituksena tarkemmatkin tiedot. Tätä erillisaineistoa käytettiin analyysissä TOL 3 –tasoisten tapaturmataajuuksien laskentaan.
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Kun laskennan toimialatarkkuutta lisätään, osa toimialoista
jää niin pieniksi ettei laskenta ole mahdollista tai mielekästä.
Tilastokeskuksen ohjeen mukaan toimialan työpaikkatapaturmien taajuutta ei saa laskettua, jos toimialalla on alle
1000000 tehtyä työtuntia. Toisaalta laskennan tulostaso
vaihtelee suuresti, jos toimialalla on alle 100 työpaikkatapaturmaa. Nämä rajat on huomioitu laskennassa ja liian pienet
toimialat on tuloksista poistettu. Myös julkishallinnon
toimialat (yleishallinto, kunnat, koulutus) on poistettu,
koska tällä aineistolla laskennan tulos ei välttämättä
kohdennu tarkasti ja vertailukelpoisesti näille toimialoille.
Laskennassa ei ole huomioitu palkattomien ryhmien
työpaikkatapaturmia eikä heidän tekemiään työtunteja
(oppilaat, opiskelijat, hoitolaitoshoidokit ym.).

TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Taajuudet saatiin edellä mainituilla rajauksilla laskettua
yhteensä 92 toimialalle. Tulokset on esitetty taulukossa 1.
Näillä toimialaloilla sattui palkansaajille yhteensä 57864
työpaikkatapaturmaa vuonna 2015. Kaikista palkansaajien
korvatuista työpaikkatapaturmista määrä on yli puolet
(vuonna 2015 yhteensä 94777, ilman palkattomien ryhmien
työpaikkatapaturmia). Näin lasketut taajuusluvut ovat
vertailukelpoisia vuositilastoissa ilmoitettujen taajuuslukujen kanssa.

TOL 3 –tason taajuudet tuovat esiin taajuushuippuja ja eroja
ylemmän tason toimialojen sisällä. Laskenta osoittaa mm.
kiinteistökiinteistöhoidon (811) ja siivouspalvelujen (812)
taajuuksien tasoeron kiinteistöalan päätoimialan sisällä.
Tuloksista ilmenee myös tieliikenteen tavarankuljetuksen ja

muuttopalveluiden (494) korkea taajuus kuljetuksen ja
varastoinnin päätoimialan sisällä ja ateriapalveluiden ja
muiden ravitsemuspalveluiden (562) korkea taajuus
verrattuna esim. ravintoloiden ja vastaavan ravitsemistoiminnan (561) taajuuteen. Tuloksia kannattaakin käydä
tarkemmin läpi lukijaa kiinnostavan päätoimialan osalta ja
tutkia myös trendimuutoksia.

Tuloksia arvioitaessa on toki huomioitava, että vaikka
laskennassa on rajattu ns. liian pienet toimialat pois, voi
tapaturmien määrä ja työtuntien määrä TOL 3 tasolla olla
kuitenkin sen verran alhainen, että taajuuksissa on helposti
huojuntaa eri vuosien välillä. Huomattavaa on myös, että
yritykset voivat, varsinkin ohimenevästi, kirjautua eri
toimialoille työtapaturmatilastossa ja työvoimatutkimuksessa esim. toimialan muuttuessa tai vakuutusyhtiön
vaihtuessa. Tämä saattaa aiheuttaa virhettä toimialojen
taajuuksien laskennassa. Mikäli tällainen virhe tulee pienelle
toimialalle tai kyseessä on suuri yritys niin yksittäinenkin
siirtymä voi aiheuttaa suuren tasomuutoksen näiden
toimialojen taajuuksissa.
3 numeroisella toimialakoodilla laskettuja taajuuksia
voidaan hyödyntää mm. työturvallisuustyön kohdentamisessa, eri toimialojen vertailuissa ja työpaikan oman
työpaikkatapaturmataajuuden vertailussa toimialan
keskimääräiseen taajuustasoon.
Lisätietoja:
Janne Sysi-Aho, Tapaturmavakuutuskeskus TVK, janne.
sysi-aho@tvk.fi.
Marja Kaari, Tapaturmavakuutuskeskus TVK,
marja.kaari@tvk.fi.

Tässä analyysiraportissa esitetään analyysin laatijoiden
näkemys aiheesta.
Analyysi on laadittu heinäkuussa 2017.
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Taulukko 1. Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus (3-nro toimialakoodi)

Yksikkö: työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia. Työtuntitiedon lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Aineistossa vuokratyönä tehdyn työn työtunnit on siirretty toimialalle 782. Laskennassa palkansaajille korvatut työpaikkatapaturmat, ilman yrittäjien ja
maatalousyrittäjien työpaikkatapaturmia. Laskentaan liian pienet ja laskennassa virheelliset toimialarivit on poistettu.
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