
Nuorten työtapaturmat 

Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten 

liitto ja Tilastokeskuksen 

työssäkäyntitilasto 



Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 
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*Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0 työmatkatapaturmaa 



Alle 25-vuotiaiden työtapaturmat vuonna 2011 

• Vuonna 2011 Suomessa korvattiin lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen 

kautta yhteensä 107817 työpaikkatapaturmaa ja 22683 

työmatkatapaturmaa 

• Työpaikkatapaturmista 16 % ja työmatkatapaturmista 9 % alle 25-vuotiaille  
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Työpaikkatapaturmien tapaturmasuhde 

ikäluokittain vuonna 2003 
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Työpaikkatapaturmat ikäluokan ja sukupuolen 

mukaan vuonna 2011 
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*Alle 15-vuotiaille miehille 45 ja naisille 14 työpaikkatapaturmaa 



Työpaikkatapaturmien tapaturmasuhde ikäluokan 

ja sukupuolen mukaan vuonna 2004 
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*Tapaturmasuhde laskettu 1000 työllistä kohden 



Työtapaturmien tapaturmasuhde sukupuolen 

mukaan vuosina 1996-2004 
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*Työpaikka- ja työmatkatapaturmat yhteensä 



Alle 25–vuotiaiden miesten työpaikkatapaturmat 

ammattiluokan mukaan vuonna 2011 
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*Muut ammattiluokat 22 % 



Alle 25–vuotiaiden naisten työpaikkatapaturmat 

ammattiluokan mukaan vuonna 2011 
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*Muut ammattiluokat 19 % 



Alle 25–vuotiaille sattuneiden työpaikkatapaturmien 

yleisimmät työtehtävät ja työsuoritukset 2011 
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• Työtehtävät 

– Tuotanto, jalostus, käsittely (20,0 % työpaikkatapaturmista) 

– Palvelu- ja hoitoalantyö (11,5 %) 

– Asennustyö, valmistelutyö (11,0 %) 

– Kuljettaminen, kulkeminen, siirtäminen (7,7 %) 

– Varastointi, lastaaminen, kuorman purku (7,0 %) 

 

• Työsuoritukset 

– Henkilön liikkuminen (25,4 % työpaikkatapaturmista) 

– Esineiden käsitteleminen (25,0 %) 

– Käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen (18,6 %) 

– Taakan käsivoimin siirtäminen (13,6 %) 

 



Alle 25–vuotiaille sattuneet työpaikkatapaturmat 

työsuorituksen ja poikkeaman mukaan vuonna 2011 
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POIKKEAMA 
TYÖSUORITUS 

20 40 50 60 

poikkeamasta ei tietoja vah.selvityksessä 36 47 37 41 

sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo 29 77 5 14 

aineen valuminen, purkaut. vuotaminen, ym. 582 572 43 114 

aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, ym. 265 759 382 275 

lait., työk. tai eläimen hallinnan menett. 1059 766 202 103 

putoaminen, hyppääminen, kaatum., liukast. 57 152 189 2120 

terävään esineeseen astum., kolhiminen, ym 1014 1441 252 731 

henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen 75 284 1151 533 

väkivalta, järkyt. tilanne, poik. läsnäolo 5 57 16 276 

muut luettelemattomat poikkeamat 85 153 57 173 

Työsuoritus 

20:Käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen 

40: Esineiden käsitteleminen 

50: Taakan käsivoimin siirtäminen 

60: Henkilön liikkuminen 



Alle 25-vuotiaille sattuneiden työpaikkatapaturmien 

yleisimmät poikkeamat ja vahingoittumistavat 2011 
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• Poikkeamat 

– Terävään esineeseen astuminen, kolhiminen, ym. (22,3 % tapaturmista) 

– Putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen (15,9 %) 

– Laitteen, työkalun tai eläimen hallinnan menettäminen (14,8 %) 

– Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen (13,0 %) 

– Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, ym. (12,4 %) 

– Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, ym. (10,3 %) 

 

• Vahingoittumistavat 

– Leikkaavan, terävän ym. esineen aiheuttama vahingoittuminen (25,4%) 

– Iskeytyminen kiinteää pintaa vasten (16,5 %) 

– Liikkuvan aiheuttajan osuma tai törmääminen (15,5 %) 

– Äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen (14,8 %) 

– Puristuminen, ruhjoutuminen (10,5 %) 

 



Alle 25-vuotiaille sattuneiden työpaikkatapaturmien 

yleisimmät vamman laadut ja vahingoittuneet 

kehonosat 2011 
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• Vamman laadut 

– Haavat ja pinnalliset vammat (48,4 % tapaturmista) 

– Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset, venähdykset (25,0 %) 

– Tärähdykset ja sisäiset vammat (14,1 %) 

 

• Vahingoittuneet kehonosat 

– Sormi (sormet) (27,0 %) 

– Silmä(t) (11,2 %) 

– Käsi (9,3 %) 

– Jalat, mukaan lukien polvet (8,4 %) 

– Nilkka (6,7 %) 

– Selkä, ml. selän alueen selkäranka ja nikamat (6,4 %) 

 



Työpaikkatapaturmat työkyvyttömyyden keston mukaan 

vuonna 2011 
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Alle 25-vuotiaiden kuolemaan johtaneet työtapaturmat 
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*Keskimäärin 7 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa vuosittain 



Esimerkkejä nuorille sattuneista työtapaturmista 

• 19-vuotias         ammattikoulun         oppilas         työskenteli         

rakennusten uudisrakentamisessa.  Mies  oli  käyttämässä  jyrsintä.  

Miehen  ote  jyrsimestä lipesi ja toisen käden osuivat terään leikaten 

sormet. Mies joutui olemaan yli puoli vuotta poissa töistä.  

 

• Metallituotteiden  valmistuksessa  työskenteli  noin  17-vuotias  

nainen.  Hän  oli työskentelemässä  puristinkoneella.  Konetta  

puhdistaessa  kone  alkoi  toimia, jolloin  työntekijän  vasemmasta  

kädestä  katkesi  sormia.  Työntekijä  joutui olemaan reilun 

kuukauden poissa töistä.  

 

• Kaupan  varastotyöntekijä  oli  siirtämässä  käsin  gyproc-levyjä.  

Työntekijän sormi jäi seinän ja levyjen väliin puristuksiin. Sormi 

murtui ja 15-vuotias mies joutui olemaan kuukauden sairaslomalla.  
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Esimerkkejä nuorille sattuneista työtapaturmista 

• Ammattikoulun oppilas oli asennustyössä. 17 -vuotiaan oppilaan 

vasemman käden peukalo ja etusormi joutuivat sirkkeliin ja 

vahingoittuivat. Tapaturma aiheutti miehelle yli 30 päivän 

sairauspoissaolon.  

 

• Noin 16-vuotias keittäjä oli valmistamassa ruokaa. Leikkuri tippui 

naistyöntekijän käteen aiheuttaen kuukauden työstä poissaolon.  

•   

• Noin 20-vuotias koneistaja oli tuotantotöissä. Nojatikkaita käyttäessä 

tikkaat luistivat pois alta. Mies putosi maahan murtaen jalkateränsä. 

Tapaturma aiheutti parin viikon työstä poissaolon.  
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Esimerkkejä nuorille sattuneista työtapaturmista 

• Talonrakennustyömaalla työskentelevä 24-vuotias mies oli 

rakennustelineen alla työssä. Rakennustelineeltä putosi 

rakennuspölyä, joka meni miehen silmiin. Tapaturma aiheutti alle 

kolmen päivän työstä poissaolon.  

 

• Alle 25-vuotias varastotyöntekijä putosi rekkaa lastatessa lavan 

päältä lattialle. Mies satutti nilkkansa ja joutui olemaan viikon poissa 

töistä.  

 

• Nuori kuorma-autonkuljettaja oli purkamassa kuormaa. Miehen jalka 

jäi kaatuneen rullakon alle. Jalka murtui ja mies joutui olemaan 

kuukauden poissa töistä.  

29.4.2013 Noora Nenonen 18 



Lisätietoja 

• Tapaturmavakuutus-lehden teemanumero nuorten tapaturmista 

 

• THL: Piste tapaturmille –sivusto 

• http://www.thl.fi/fi_FI/web/pistetapaturmille-fi/lapset-ja-

nuoret/nuoret/nuorten-tyotapaturmat 
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