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Tutkimuksen tausta ja tavoite 
Työpaikkatapaturmat ja työperäiset sairaudet on työvoimatutkimuksen 
yhteydessä tehtävä ns. ad hoc -lisätutkimus, joka tehdään kaikissa Euroopan 
Unionin jäsenmaissa. Ad hoc -tutkimukset ovat aiheeltaan vuosittain 
vaihtuvia, ja niiden tarkoituksena on kerätä kansainvälisesti vertailukelpoista 
tietoa ajankohtaisista ja poliittisesti kiinnostavista aiheista. Tutkimusaiheet 
päätetään Euroopan komissiossa ja tutkimusten tietosisältö määritellään 
asetuksella sen jälkeen, kun eri maiden edustajista koottu työryhmä on 
päässyt sopimukseen tutkimuksessa kysyttävistä tiedoista. Tutkimuksen 
tuloksia käytetään sekä Suomessa että EU:ssa työelämää koskevan 
päätöksenteon tukena. 

Työpaikkatapaturmista ja työperäisistä sairauksista tehtiin lisätutkimus myös 
vuonna 1999. Vuoden 2007 tutkimuksen aiheet ovat melko pitkälle samoja, 
mutta joitakin muutoksiakin on tehty. Tavoitteena on kuitenkin saada 1999 
kerätyn aineiston kanssa vertailukelpoista tietoa, jonka avulla voidaan tutkia 
tapahtunutta kehitystä. 

Tutkimus selvittää työtapaturmien ja työperäisten sairauksien yleisyyttä. 
Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti: 
– työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista johtuvat poissaolot ja niiden 

pituus 
– eri työntekijäryhmien ja työnantajatyyppien väliset erot työtapaturmien 

ja työperäisten sairauksien esiintyvyydessä 
– erilaiset työhön liittyvät riskitekijät, jotka voivat olla uhka työntekijän 

terveydelle tai hyvinvoinnille. 

Tutkimuksessa on myös muutama kysymys työpaikalla koetusta 
väkivallasta. Nämä perustuvat kotimaisiin tietotarpeisiin ja toteutetaan 
samanlaisina kuin vuoden 1999 lisätutkimuksessa. 

Perustiedot tutkimuksesta 

Tutkimuksen ajankohta ja kohteet 
Tutkimuksen tiedonkeruu jatkuu koko vuoden 2007 ajan. Kohteina ovat 
kaikki 5. rotaatioryhmään kuuluvat työlliset sekä ne ei-työlliset, jotka ovat 
aiemmin olleet työssä. Kohderyhmät kuitenkin vaihtelevat osioittain, ja 
pääosa kysymyksistä esitetään työllisille sekä vuoden aikana työssä olleille. 

Yhteyshenkilöt Tilastokeskuksessa 
Tutkimuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä yhteyshenkilöitä ovat  
Laura Hulkko, puh. 09-1734 2611, laura.hulkko@tilastokeskus.fi  
(sekä Mirja Tiisanoja, puh. 09-1734 3226, mirja.tiisanoja@tilastokeskus.fi.) 

Tutkimuksen tietosisältö lyhyesti 
TT1–TT10: Työpaikkatapaturmat 12 kuukauden aikana 
Kysymykset kysytään kaikilta työllisiltä sekä vuoden aikana työssä olleilta. 
Kysymyksissä selvitetään, onko henkilölle sattunut työtapaturmia vuoden 
aikana. Jos työtapaturmia on sattunut yksi tai useampia, kysytään 
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tarkemmin, missä työssä viimeisin tapaturma sattui sekä siihen liittyvistä 
poissaoloista. 

TT11–TT23: Työperäiset sairaudet 
Kysymykset kysytään kaikilta työllisiltä ja aiemmin työssä olleilta. Ne ovat 
pitkälti samansisältöisiä kuin tapaturmia koskevat kysymykset, mutta lisäksi 
selvitetään, millainen sairaus on kyseessä ja kuinka paljon se rajoittaa 
päivittäistä toimintaa. 

TT24–TT32: Hyvinvointia uhkaavat tekijät työpaikalla 
Kysymykset kysytään vain työllisiltä. Tässä osassa selvitetään erilaisten 
työympäristöön liittyvien riskitekijöiden yleisyyttä henkilön työpaikalla. 
Kysymykset kysytään työllisiltä, ja ne jakautuvat kahteen teemaan: TT24–
TT26 liittyvät henkistä hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin ja TT28–TT31 
fyysistä terveyttä uhkaaviin tekijöihin. 

TT33–TT36: Työpaikkaväkivalta 
Kysymykset kysytään työllisiltä sekä vuoden aikana työssä olleilta. Niissä 
selvitetään, onko henkilö joutunut vuoden aikana työssään tai työmatkalla 
väkivallan tai uhkauksen kohteeksi. Mikäli näin on tapahtunut, kysytään pari 
tarkentavaa jatkokysymystä. 

Haastattelun yleisohjeet 
Kysymykset ovat pääosin tyypiltään tosiasiakysymyksiä, joissa 
haastateltavaa tarvittaessa autetaan näytössä näkyvää ohjeistusta ja 
haastatteluohjeita hyväksi käyttäen. Kysymysten tarkoitusta saa selventää 
vastaajalle ohjeistuksen avulla, mutta lopullisen vastauksen valinnan tekee 
vastaaja itse henkilökohtaisen näkemyksensä perusteella.  

Hyvinvointia uhkaavia tekijöitä työpaikalla selvittävät kysymykset TT24–
TT32 ovat mielipidekysymyksiä, joissa ei käytetä lisäohjeistusta. 

Tavoitteena on esittää kaikki kysymykset. Jos joudutaan käyttämään 
sijaisvastaajaa, voi joihinkin kysymyksiin olla vaikea löytää vastausta. 
Tällaisissa tapauksissa voidaan tarvittaessa käyttää EOS-koodia. 

Toisin kuin työvoimatutkimuksen perusosassa, ad hoc -lisätutkimuksissa 
myös kysymyskohtaisten huomautusten käyttö on sallittua. Huomautukset 
luetaan jälkikäteen ja niistä voi olla hyötyä seuraavan vastaavan tutkimuksen 
suunnittelussa. Palautetta tutkimuksesta ja kysymyksistä voi myös 
mielellään antaa suoraan Laura Hulkolle, etenkin silloin, jos arvelet, että 
lisäohjeet olisivat jonkun kysymyksen kohdalla yleisestikin tarpeen. 

Kysymyskohtaiset ohjeet 

Työpaikkatapaturmat 12 kuukauden aikana 
Työpaikkatapaturman määritelmä: 

Tapaturma on jonkinasteiseen loukkaantumiseen johtava äkillinen 
tapahtuma. Pidemmän ajan kuluessa kehittyneet terveysongelmat eivät 
kuulu tähän, ne huomioidaan työperäisiä sairauksia koskevassa osiossa. 
Joskus voi olla vaikea erottaa, onko kyseessä ollut äkillinen tapaturma vai 
vähitellen kehittynyt sairaus. Jos esimerkiksi sairaanhoitaja pistää 
vahingossa itseään neulalla, minkä seurauksena hän sairastuu infektioon, 
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kyseessä on tapaturma, koska sairaus on saanut alkunsa äkillisen tapahtuman 
yhteydessä. 

Tapaturmista otetaan huomioon vain ne, jotka ovat sattuneet työpaikalla, 
työajalla tai työtä tehdessä. Työpaikan ja kodin tai lounaspaikan välisillä 
matkoilla sattuneita tapaturmia ei lasketa työpaikkatapaturmiksi. Tässä 
mielessä tutkimuksen työpaikkatapaturma-käsite eroaa usein käytetystä 
työtapaturma-käsitteestä, jossa huomioidaan myös työmatkoilla sattuneet 
tapaturmat. 

TT1, TT2. Onko henkilölle sattunut työpaikkatapaturmia 12 kuukauden aikana 
Kysymysten tarkoitus on selvittää tapaturmien yleisyyttä sekä toimia 
filtterinä työpaikkatapaturmia koskeville jatkokysymyksille. Viiteajankohta 
12 kuukautta lasketaan haastattelupäivästä taaksepäin.  

Liikenteessä sattuneet tapaturmat otetaan huomioon, jos työtä tehdään 
jossain liikennevälineessä (esim. bussinkuljettaja, taksikuski), tai jos henkilö 
on ollut tapaturman sattuessa työhön liittyvällä ja työaikana tehtävällä 
matkalla. 

Lounastauolla tai muun tauon aikana sattunut tapaturma otetaan 
huomioon, jos se on sattunut työpaikan tiloissa. 

Jos henkilölle on sattunut tapaturmia, mutta hän ei osaa sanoa lukumäärää, 
merkitään kysymykseen TT2 vastaukseksi EOS. Henkilö ohjautuu tästä 
huolimatta viimeisintä tapaturmaa koskeviin lisäkysymyksiin. 

TT3. Sattuiko tapaturma liikenteessä vai työpaikalla 
Kysymyksen tarkoituksena on täsmentää, minkä tyyppisestä tapaturmasta on 
ollut kyse. Erottelua liikenteessä sattuneiden ja muiden työtapaturmien 
välillä tarvitaan, jotta tuloksia voidaan verrata hallinnollisista rekistereistä 
saatuihin tapaturmatietoihin. 

Koodi 1: Liikenteessä sattuneiksi työpaikkatapaturmiksi luetaan yleisillä 
teillä tai yleisillä tai yksityisillä parkkialueilla  sattuneet tapaturmat. Uhri on 
voinut olla kulkuneuvon kyydissä (joko kuljettajana tai matkustajana) tai 
jalankulkijana. Tapauksia voi olla kahdenlaisia: tapaturman uhrin 
varsinainen työ voi liittyä kuljetusalaan tai liikenteeseen (esim. 
bussinkuljettaja tai rekkakuski), tai tapaturma on voinut sattua työhön 
liittyvällä matkalla, kuten mennessä kokoukseen oman työpaikan 
ulkopuolelle. 

Koodi 2: Tähän koodataan kaikki muut  kuin liikenteessä sattuneet 
työtapaturmat. Jos tapaturma on sattunut yleisten teiden ulkopuolella 
jonkin  työkoneen (esim. trukki, traktori, metsäkone) kyydissä tai 
aiheuttamana, käytetään myös koodia 2. Sen sijaan jos uhri on tapaturman 
aikaan ajanut yleisellä tiellä esimerkiksi traktorilla, käytetään koodia 1. 
Myös tapaturmissa, jotka ovat sattuneet yksityisillä kulkuteillä  esimerkiksi 
tehdasalueella, käytetään koodia 2. 

TT4, TT5. Missä työssä tapaturma sattui 
Työvoimatutkimuksen perusosasta saadaan tietoja työllisten nykyisestä 
päätyöstä ja sivutyöstä, ei-työllisten viimeisimmästä työstä sekä kaikkien 
vuoden takaisesta työpaikasta. Kysymysten TT4 ja TT5 avulla 
tapaturmatiedot voidaan yhdistää siihen työhön, jota tehdessä turma sattui. 
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Tällä on merkitystä esimerkiksi silloin, kun tutkitaan missä ammateissa ja 
minkälaisilla työpaikoilla tapaturmat ovat yleisimpiä. 

Näytöllä näkyy taustatietona, mistä työpaikoista vastaaja on antanut tietoja. 
Merkitse numerojärjestyksessä ensimmäinen vaihtoehto, joka sopii. 
Esimerkiksi jos kysymyksessä TT4 henkilön nykyinen päätyö ja vuoden 
takainen työ ovat samat, merkitse koodi 1. Samoin jos kysymyksessä TT5 
henkilön viimeisin työ on sama kuin vuoden takainen työ, merkitse koodi 1. 

Mikäli tapaturma ei sattunut missään mainituista työpaikoista, valitaan 
kysymyksessä TT4 koodi 4 ja kysymyksessä TT5 koodi 3. Näitä koodeja 
käytetään myös esimerkiksi silloin, jos tapaturma sattui vuoden takaisen 
työn tai viimeisimmän työn ohessa tehdyssä sivutyössä. 

TT6–TT10. Tapaturmasta johtuvat poissaolot 
Näillä kysymyksillä haetaan kahdenlaista tietoa: 
1. Poissaolopäivien lukumäärää, jos vastaaja on palannut työhön 

tapaturman jälkeen tai toipunut työkykyiseksi  
2. Arviota paluun mahdollisuudesta, jos vastaaja ei vielä ole palannut 

työhön. 

Poissaolopäiviksi lasketaan kaikki kokonaiset päivät, jolloin henkilö oli 
tapaturman vuoksi työkyvytön, myös viikonloput ja arkipyhät . Jos 
työhönpaluu on tapahtunut tapaturman jälkeen vähitellen, esimerkiksi osa-
aikatyön kautta, lasketaan poissaolopäiviksi vain ne päivät, jolloin vastaaja 
ei ole ollut lainkaan työssä.  

Jos vastaaja ei  jostain muusta syystä ole palannut töihin heti tapaturmasta 
toivuttuaan, lasketaan poissaolon kestäneen siihen saakka, kun hän olisi 
voinut terveytensä puolesta aloittaa työt. 

Työperäiset sairaudet 
Työperäisiä sairauksia koskevat kysymykset kysytään työllisten lisäksi 
kaikilta ei-työllisiltä, jotka ovat joskus aiemmin olleet työssä. Kysymykset 
tulevat siis myös esimerkiksi eläkeläisille, joilla viimeisen työn 
päättymisestä saattaa olla jo vuosia. Työperäinen sairaus on kuitenkin voinut 
aiheuttaa pitkäkestoisia oireita tai pysyvää haittaa, joten henkilö on voinut 
kärsiä kauan sitten puhjenneen työperäisen sairauden aiheuttamista haitoista 
myös viimeisen vuoden aikana. 

Työperäisen sairauden määritelmä: 

Työperäiset sairaudet ja oireet on tässä yhteydessä määritelty hyvin laajasti. 
Sairaus tai oire luetaan työperäiseksi, jos vastaajan mielestä joko nykyinen 
tai entinen työ on aiheuttanut sairauden tai pahentanut sen oireita. 
Sairauden ei siis tarvitse olla virallisesti diagnosoitu tai tunnustettu 
työperäiseksi. Myös sellaiset lievemmät oireet otetaan huomioon, jotka eivät 
ole edellyttäneet poissaoloja työstä. 

Tarttuvista taudeista (esim. flunssa) voi olla vaikea määritellä, onko 
tartunta tapahtunut työpaikalla vai jossain muualla. Jos vastaaja pohtii, 
voisiko tällaisen sairauden lukea työperäiseksi, voi kysyä, liittyykö hänen 
työhönsä erityinen tartuntatautien riski verrattuna muihin töihin tai 
jokapäiväiseen elämään. Tällä perusteella esimerkiksi lastentarhanopettajan 
sairastuminen pahimpana flunssakautena, kun suurin osa lapsista sairastaa, 
voidaan lukea työperäiseksi sairaudeksi. 
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TT11, TT12. Onko ollut työperäisiä sairauksia tai oireita 12 kuukauden aikana 
Kaikki fyysiset ja psyykkiset sairaudet ja oireet huomioidaan, jos vastaaja 
itse on sitä mieltä, että työ on aiheuttanut ne tai pahentanut niiden oireita. 
Sairauden puhkeamiselle ei ole määritelty aikarajaa, se voi olla saanut 
alkunsa jo kauan sitten, kunhan oireita on ollut viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden aikana. Jos joskus aiemmin puhjennut työperäinen sairaus ei 
kuitenkaan ole vuoden aikana aiheuttanut oireita, sitä ei oteta huomioon. 

Kysymyksessä TT12 haetaan sairauksien, ei ilmenemiskertojen lukumäärää. 
Jos vastaaja on vuoden aikana kärsinyt saman sairauden oireista 
useampaan kertaan (esim. ajoittain oireileva selkäkipu, toistuvat 
keuhkoputkentulehdukset), lasketaan ne yhdeksi sairaudeksi. Samoin jos 
yksi sairaus on aiheuttanut useita erilaisia oireita, merkitse koodi 1. 

TT13. Millainen sairaus tai oire 
Jos vastaajalla on jokin työperäinen sairaus, kysytään jatkotietoja siitä. Jos 
sairauksia tai oireita on useampia, pyydä vastaajaa valitsemaan näistä 
vakavin. Vakavimman sairauden määrittely jää vastaajan itsensä tehtäväksi, 
mutta yleisesti ottaen voidaan ajatella, että vakavin sairaus on se, joka 
aiheuttaa henkilölle eniten haittaa tai rajoittaa hänen toimintaansa eniten. 

Joissakin tapauksissa sairauden tyyppi on tullut esiin jo edeltävien 
kysymysten kohdalla ja koodin valitseminen voi tuntua itsestään selvältä. 
Voit tällöin todeta tilanteen ja merkitä koodin lukematta vaihtoehtoja läpi. 
On kuitenkin hyvä varmistaa vastaajalta, että valittu koodi on oikea. 

Sairauksien luokitus perustuu tässä suureksi osaksi oireen anatomiseen 
sijaintiin. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön oireet koodataan kohtiin 1–3 
sen mukaan, esiintyykö ongelmia ylävartalon, alavartalon vai selän alueella. 
Syöpätaudeille ei ole omaa koodia, vaan ne merkitään myös sijainnin 
mukaan (esim. keuhkosyöpä koodiin 04, ihosyöpä koodiin 05). Jos syöpää ei 
ole mahdollista koodata näiden vaihtoehtojen mukaan (esim. sisäelinten 
syövät), käytetään koodia 11: muu sairaus tai oire. 

TT14. Rajoittaako työperäinen sairaus tai oire päivittäistä toimintaa 
Mitkä tahansa päivittäistä toimintaa sekä työssä että työn ulkopuolella 
rajoittavat tekijät otetaan huomioon. Rajoituksia voivat olla esimerkiksi 
liikuntarajoitteet tai toistuvat sairaslomat. Vastaaja itse päättää, rajoittaako 
sairaus toimintaa ja minkä verran.  

TT15–TT21. Poissaolot työperäisen sairauden takia 
Tavoitteena on ensinnäkin saada selville, kuinka monta kokonaista 
kalenteripäivää henkilö on vuoden aikana ollut työkyvytön kyseisen 
(vakavimman) työperäisen sairauden takia. Sairaslomajaksolle sattuneet 
viikonloput ja arkipyhät lasketaan myös mukaan poissaolon kestoon. Jos 
poissaolojaksoja on vuoden aikana ollut useita saman syyn takia, lasketaan 
niiden kesto yhteen. Vain poissaolopäivät viimeisen 12 kuukauden ajalta 
lasketaan mukaan, vaikka poissaolojakso olisikin alkanut jo aiemmin. 

Vain kokonaiset poissaolopäivät lasketaan mukaan. Esimerkiksi jos 
vastaaja on pidemmän poissaolon jälkeen palannut työhön ensiksi osa-
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aikaisesti, lasketaan poissaolon kesto vain siitä ajasta, jolloin hän oli 
kokonaan poissa työstä. 

Vastaaja saattaa ilmoittaa varsinkin keskipitkien poissaolojen keston 
päivinä, viikkoina tai kuukausina. Koodaamisen apuna voi käyttää seuraavia 
nyrkkisääntöjä: 
Yksi viikko = 7 päivää –> koodi 3 
Kaksi viikkoa = 14 päivää –> koodi 4 
Yksi kuukausi = neljä viikkoa = 30 päivää –> koodi 5. 

Jos vastaaja on mainitsemansa työperäisen sairauden takia parhaillaan 
poissa työstä, kysytään vielä, arvioiko hän voivansa palata myöhemmin 
työhön. Jos vastaus on kyllä, tulee vielä kysymys poissaolon pituudesta. 
Poissaolon kesto lasketaan tällöin sen mukaan, miten kauan vastaaja on 
haastatteluhetkeen mennessä ollut poissa työperäisen sairauden takia. 

TT22, TT23. Mikä työ aiheutti sairauden tai pahensi sen oireita 
Työvoimatutkimuksen perusosasta saadaan tietoja työllisten nykyisestä 
päätyöstä ja sivutyöstä, ei-työllisten viimeisimmästä työstä sekä kaikkien 
vuoden takaisesta työpaikasta. Kysymysten TT22 (työllisille) ja TT23 (ei-
työllisille) avulla tieto työperäisestä sairaudesta voidaan yhdistää siihen 
työhön, joka aiheutti sen. Näitä kysymyksiä ei kysytä niiltä ei-työllisiltä, 
joiden viimeisin työsuhde on päättynyt yli kahdeksan vuotta sitten. 

Näytöllä näkyy taustatietona, mistä työpaikoista vastaaja on antanut tietoja. 
Merkitse numerojärjestyksessä ensimmäinen vaihtoehto, joka sopii. 
Esimerkiksi jos kysymyksessä TT22 henkilön nykyinen päätyö ja vuoden 
takainen työ ovat samat, merkitse koodi 1. Samoin jos kysymyksessä TT23 
henkilön viimeisin työ on sama kuin vuoden takainen työ, merkitse koodi 1. 

Mikäli sairauden aiheuttaja oli jokin muu kuin joku mainituista töistä, 
valitaan kysymyksessä TT22 koodi 4 ja kysymyksessä TT23 koodi 3. Näitä 
koodeja käytetään myös esimerkiksi silloin, jos tapaturma sattui vuoden 
takaisen työn tai viimeisimmän työn ohessa tehdyssä sivutyössä. 

Hyvinvointia uhkaavat tekijät työpaikalla (TT24–TT32) 
Näiden kysymysten kohderyhmänä ovat työlliset. Tarkoituksena on selvittää 
vastaajan käsityksiä siitä, liittyykö hänen työhönsä tiettyjä henkistä tai 
fyysistä hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Kysymykset ovat m-kirjaimella 
merkittyjä mielipidekysymyksiä, joten vastauksen tulee perustua vastaajan 
omaan subjektiiviseen arvioon. Jos vastaajalla on useita työpaikkoja, 
kysymyksissä viitataan päätyöhön. 

Kysymyksissä TT25 sekä TT31 käytetään ilmaisua ”tavanomaista suurempi 
riski”. Vastaaja päättää tässä itse, onko riski joutua alttiiksi väkivallalle tai 
onnettomuuksille hänen työssään suurempi verrattuna esimerkiksi muihin 
töihin tai jokapäiväiseen elämään.  

Vastaaja arvioi myös itse, haittaavatko esimerkiksi kiire tai työpaineet hänen 
henkistä hyvinvointiaan. Ihmisillä on erilainen kyky sietää paineita, eikä 
kiireen määrää voi mitata muuten kuin kysymällä henkilön omia 
kokemuksia. 
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Jos vastaajan työhön liittyy useampia kuin yksi henkistä tai fyysistä 
hyvinvointia uhkaava riskitekijä, kysytään häneltä vielä arviota siitä, mikä 
näistä on suurin uhka hänen hyvinvoinnilleen (kysymykset TT27 ja TT32). 
On tärkeää, että tähän saadaan vastaus, sillä lopullisessa EU:lle 
toimitettavassa tiedostossa tiedot yhdistetään yhdeksi henkisen ja yhdeksi 
fyysisen hyvinvoinnin pääasiallista uhkatekijää koskevaksi muuttujaksi. Jos 
kysymykseen TT27 tai TT32 on vastattu EOS, on tieto koodattava 
tuntemattomaksi, ja tieto riskitekijöistä jää kokonaan näkymättömiin. Vältä 
siis EOS-vaihtoehtoa kysymyksissä TT27 ja TT32, yritä saada vastaaja 
valitsemaan jokin mainitsemistaan!  

Työpaikkaväkivalta (TT33–TT36) 
Tutkimuksen tässä osassa selvitetään vielä erikseen työväkivallan kohteeksi 
joutumista, vaikka osa tapauksista on saattanut tulla esiin jo aikaisemmin 
työtapaturmien yhteydessä. Vastaajista se voi tuntua saman asian 
toistamiselta, mutta on tärkeää, että tapaukset tulevat kirjatuksi myös tähän 
kohtaan. Kysymysten kohderyhmänä ovat työlliset sekä vuoden aikana 
työssä olleet. 

Työpaikkaväkivaltaa käsittelevä osuus ei kuulu EU:n vaatimaan 
tietosisältöön, vaan se toteutetaan kansallisia tietotarpeita varten. Osio 
toteutettiin samanlaisena myös vuoden 1999 lisätutkimuksen yhteydessä. 

Keskeiset määritelmät 
Väkivallalla  tarkoitetaan mitä tahansa tapahtumaa, jossa on käytetty, 
yritetty käyttää tai uhattu käyttää fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. 

Toisin kuin työpaikkatapaturmia ja työperäisiä sairauksia käsitelleissä 
kysymyksissä, tässä otetaan huomioon myös työmatkalla sattunut 
väkivalta. Työmatkalla tarkoitetaan matkaa kodin ja työpaikan välillä tai 
muuta säännöllisesti toistuvaa matkaa (esim. matka tavanomaiselle 
lounaspaikalle). 

Kysymyksessä TT36 vastaus koodataan aina luokkiin 1–3, jos tekijä tai yksi 
useista tekijöistä on ollut uhrille entuudestaan tuttu. Luokkaan 1 kuuluvat 
tämän lisäksi myös palvelutyön asiakkaat sekä esimerkiksi hoitajan potilaat, 
opettajan oppilaat ja poliisin toimenpiteen kohteena olevat, vaikka he eivät 
olisikaan vastaajalle entuudestaan tuttuja. 
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Lisäys haastattelijan ohjeisiin 
Helmikuun alusta lomakkeelle tehtiin muutama pieni muutos (dokumentoitu 
lomakkeella). Samalla haastattelijoille lähetettiin seuraava lisäohje 
sähköpostitse: 

Tytin Työtapaturmat ja työperäiset sairaudet -lisätutkimuksen ohjeet 
kaipaavat hieman täydennystä poissaoloja koskevien kysymysten (erityisesti 
TT8, mutta myös TT19) osalta. Näissä kysymyksissä haetaan nimenomaan 
sitä ajanjaksoa, jonka henkilö on kyseisen työtapaturman tai työperäisen 
sairauden takia ollut työkyvytön. Jos henkilö ei toivuttuaan ole palannut 
suoraan töihin jostain muusta syystä johtuen, ei näitä päiviä lasketa mukaan 
poissaolon pituuteen. 

Esimerkki: Henkilö tekee osa-aikatyötä ja työskentelee vain maanantaisin ja 
tiistaisin. Hänelle sattuu työtapaturma maanantaina, jonka takia hän on 
poissa tiistain. Keskiviikkona hän on jo toipunut, mutta seuraava työvuoro 
on vasta seuraavana maanantaina. Poissaolon pituudeksi merkitään 
kysymyksessä TT8 vaihtoehto 03. 1–3 kokonaista päivää. 

Helmikuun alusta alkaen kysymysten TT8 ja TT19 sanamuotoja on hieman 
muutettu ja ruudulle lisätty ohjeteksti, jotta tämän asian kanssa ei tulisi 
väärinkäsityksiä. 

Lisäksi on tehty pieni muutos lomakkeen polutukseen kysymyksen TT6 
jälkeen. Nyt kaikki työlliset ohjautuvat kysymykseen TT7, eli heiltä 
varmistetaan, ovatko he palanneet töihin tapaturman jälkeen. Aiempi 
polutus, joka ohjasi tutkimusviikolla työssä olleet suoraan poissaolopäivien 
määrää koskevaan kysymykseen, ei huomioinut niitä tapauksia, joissa 
tapaturma oli sattunut kesken tutkimusviikon. 


