
 TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2007: 
TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET 

 

 Lomake / Laura Hulkko  

 tallennettu nimellä AHM07_lomake_fi  

 Helmikuun 2007 alusta lomakkeelle on tehty muutama pieni muutos: 

- kaikki työlliset, joilla TT6=1 ohjautuvat kysymyksiin TT8 tai TT9 
kysymyksen TT7 kautta (aiemmin työssä tutkimusviikolla olleet ohjattiin 
suoraan TT8:n) 

- kaikki joilla TT15=1 ohjataan kysymyksen TT16 kautta (aiemmin työssä 
tutkimusviikolla olleet ohjattiin suoraan TT19:n) 

- pieniä tekstimuutoksia kysymyksiin TT8 ja TT19 

 

   

 Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet  

   

 Jos työllinen tai ollut työssä 12 kk aikana  

TT1johda Seuraavaksi kysyn joitakin kysymyksiä työpaikalla sattuneista 
tapaturmista ja työhön liittyvistä sairauksista. 

 

   

 Jos ei-työllinen, jonka viimeisin työsuhde on päättynyt yli 12 kk sitten  

TT1johdb Seuraavaksi kysyn joitakin kysymyksiä työhön liittyvistä sairauksista.  

   

 TYÖPAIKKATAPATURMAT 12 KK AIKANA  

   

 Tähän osaan tulevat kaikki työlliset sekä ne ei-työlliset, jotka ovat olleet 
työssä viimeisen 12 kk aikana kysymysten M2, M2c, M4 ja L1 perusteella 
(haastatteluhetki – työn päättymisen ajankohta <= 12 kk) 

 

   

 Jos työllinen tai ollut työssä 12 kk aikana  

TT1 Onko Teille sattunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 
työtapaturmia ansiotyössä? (Kodin ja työpaikan välisellä matkalla 
sattuneita tapaturmia ei oteta huomioon.) 

 

 1. kyllä → TT2 

 2. ei → TT11 

 EOS → TT11 

 Työtapaturma: äkillinen loukkaantuminen, joka on sattunut ansiotyötä 
tehdessä, työpaikalla tai työhön liittyvällä matkalla. Kodin ja työpaikan 
välisellä matkalla sattuneita tapaturmia ei oteta huomioon. 
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 Jos TT1=1  

TT2 Kuinka monta työtapaturmaa Teille on sattunut viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden aikana? 

 

 1. yksi → TT3 

 2. kaksi tai useampia → TT3johd 

 EOS → TT3johd 

   

 Jos TT2=2, eos  

TT3johd Seuraavat kysymykset koskevat viimeisintä näistä työtapaturmista. → TT3 

   

 Jos TT1=1  

TT3 Sattuiko työtapaturma:  

 1. liikenteessä  

 2. vai työpaikalla?  

 EOS  

 Työtapaturma: äkillinen loukkaantuminen, joka on sattunut ansiotyötä 
tehdessä, työpaikalla tai työhön liittyvällä matkalla. Kodin ja työpaikan 
välisellä matkalla sattuneita tapaturmia ei oteta huomioon. 

työlliset → TT4 
ei-työll.→ TT5 

   

 Jos työllinen ja TT1=1  

TT4 Missä työssä (viimeisin) työtapaturma sattui? Sattuiko se:  

 1. nykyisessä päätyössänne → TT6 

 2. jos henkilöllä sivutyö: nykyisessä sivutyössänne → TT6 

 3. vuoden takaisessa työssänne → TT6 

 4. vai jossain muussa työssä? → TT6 

 EOS → TT6 

 Merkitse numerojärjestyksessä ensimmäinen, joka sopii. Esim. jos nykyinen 
päätyö ja vuoden takainen työ ovat samat, valitaan koodi 1. 

Henkilön mainitsemat työpaikat: 

T6 (nykyinen päätyö): työpaikan nimi 
S3 (nykyinen sivutyö): työpaikan nimi 
T31 (vuoden takainen työ): työpaikan nimi 

 

 Työpaikkojen nimet näkyviin kysymyksistä T6E/T6G, S3E/S3 ja T31. 
Vaihtoehto 2 näkyviin vain, jos T1=2. 
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 Jos ei-työllinen joka ollut työssä 12 kk aikana ja TT1=1  

TT5 Missä työssä (viimeisin) työtapaturma sattui? Sattuiko se:  

 1. viimeisimmässä työssänne → TT6 

 2. vuoden takaisessa työssänne → TT6 

 3. vai jossain muussa työssä? → TT6 

 EOS → TT6 

 Merkitse numerojärjestyksessä ensimmäinen, joka sopii. Esim. jos viimeisin 
työ ja vuoden takainen työ ovat samat, valitaan koodi 1. 

Henkilön mainitsemat työpaikat: 

M8 (viimeisin työ): työpaikan nimi 
E19 (vuoden takainen työ): työpaikan nimi 

 

 Työpaikkojen nimet näkyviin kysymyksistä M8E/M8 ja E19.  

   

 Jos TT1=1  

TT6 Olitteko (viimeisimmän) tapaturman vuoksi poissa ansiotyöstä?  

 1. kyllä työllinen → TT7 
ei-työll. →TT7b  

 2. ei → TT11 

 EOS → TT11 

   

 Jos TT6=1  

TT7 Oletteko kuitenkin jo palannut töihin tapaturma n jälkeen?  

 1. kyllä → TT8 

 2. ei → TT9 

 EOS → TT9 

   

 Jos TT6=1 ja ei-työllinen joka ollut työssä 12 kk aikana  

TT7b Palasitteko kuitenkin tapaturman jälkeen työhön?  

 1. kyllä → TT8 

 2. ei → TT9 

 EOS → TT9 
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 Jos TT7=1 tai TT7b=1  

TT8 Kuinka monta kokonaista kalenteripäivää olitte tapaturman vuoksi 
poissa työstä tai työkyvytön? 

 

 01. palasi työhön samana päivänä → TT11 

 02. palasi työhön seuraavana päivänä → TT11 

 03. 1–3 kokonaista päivää → TT11 

 04. vähintään 4 päivää, mutta alle 2 viikkoa → TT11 

 05. vähintään 2 viikkoa, mutta alle 4 viikkoa → TT11 

 06. vähintään kuukauden, mutta alle 3 kuukautta → TT11 

 07. vähintään 3 kuukautta, mutta alle 6 kuukautta → TT11 

 08. vähintään 6 kuukautta, mutta alle 9 kuukautta → TT11 

 09. vähintään 9 kuukautta → TT11 

 EOS → TT11 

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa. 

Jos vastaaja ei ole palannut työhön heti toivuttuaan tapaturmasta (esim. osa-
aikatyö, vuosiloma), kysytään se aika, jonka hän oli tapaturman vuoksi 
työkyvytön. 

 

   

 Jos TT7=2, eos tai TT7b=2, eos  

TT9 Vaikka ette ole palannut ansiotyöhön, oletteko jo toipunut työkykyiseksi?  

 1. kyllä → TT9b 

 2. ei → TT10 

 EOS → TT10 

   

 Jos TT9=1  

TT9b Voitteko arvioida, milloin olitte toipunut työ kykyiseksi mainitsemanne 
työtapaturman jälkeen? 

 

 01. samana päivänä → TT11 

 02. seuraavana päivänä → TT11 

 03. 2–4 päivää tapaturman jälkeen → TT11 

 04. vähintään 5 päivää, mutta alle 2 viikkoa tapaturman jälkeen → TT11 

 05. vähintään 2 viikkoa, mutta alle 4 viikkoa tapaturman jälkeen → TT11 

 06. vähintään kuukausi, mutta alle 3 kuukautta tapaturman jälkeen → TT11 

 07. vähintään 3 kuukautta, mutta alle 6 kuukautta tapaturman jälkeen → TT11 

 08. vähintään 6 kuukautta, mutta alle 9 kuukautta tapaturman jälkeen → TT11 

 09. vähintään 9 kuukautta tapaturman jälkeen → TT11 

 EOS → TT11 

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa.  
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 Jos TT9=2, eos  

TT10 Uskotteko vielä voivanne palata ansiotyöhön?  

 1. kyllä → TT11 

 2. ei → TT11 

 EOS → TT11 

   

 TYÖPERÄISET SAIRAUDET  

   

 Tähän osaan tulevat kaikki työlliset ja ne ei-työlliset, jotka ovat olleet aiemmin 
työssä (työllinen tai M1=1) 

 

   

 Jos työllinen tai M1=1  

TT11 Onko Teillä ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitakin 
sellaisia sairauksia tai oireita, jotka mielestänne johtuvat joko nykyisestä 
tai entisestä ansiotyöstä tai joita työ pahentaa? 

 

 1. kyllä → TT12 

 2. ei  

 EOS  

 Sekä fyysiset että psyykkiset sairaudet ja oireet otetaan huomioon, mutta ei 
tapaturmia. 

Vastaajan oma mielipide siitä, onko sairaus tai oire työperäinen riittää, ei 
tarvitse olla virallista diagnoosia. 

 

 Jos 2 tai eos:   työlliset → TT24  
                        ei-työlliset, työssä 12 kk aikana → TT33; 
                        muut ei-työlliset → LOPPU 

 

   

 Jos TT11=1  

TT12 Kuinka monta eri työperäistä sairautta tai oiretta Teillä on ollut viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

 

 1. yksi → TT13 

 2. kaksi tai useampia → TT13johd 

 EOS → TT13johd 

 Saman sairauden tai oireen useat ilmenemiskerrat lasketaan yhdeksi 
sairaudeksi. 

 

   

 Jos TT12=2, eos  

TT13johd Seuraavat kysymykset koskevat vakavinta työperäistä sairauttanne tai 
oirettanne. 

→ TT13 

 Vakavin = sairaus tai oire, josta on eniten haittaa tai joka rajoittaa eniten 
henkilön toimintaa. 

 

   

 Jos TT11=1  
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TT13 Millainen sairaus tai oire on kyseessä?  

 01. tuki- ja liikuntaelimistön ongelma niskan, hartioiden tai käsien alueella → TT14 

 02. tuki- ja liikuntaelimistön ongelma alavartalon alueella (lonkat, sääret, 
jalat) 

→ TT14 

 03. selkäsairaus → TT14 

 04. keuhkojen tai hengityselimistön sairaus → TT14 

 05. ihosairaus → TT14 

 06. kuulovaikeus → TT14 

 07. henkiseen hyvinvointiin liittyvä ongelma (stressi, masennus, ahdistus) → TT14 

 08. päänsärky tai silmien rasitus → TT14 

 09. sydämeen tai verenkiertoelimistöön liittyvä ongelma → TT14 

 10. tulehdussairaus → TT14 

 11. muu sairaus tai oire → TT14 

 EOS → TT14 

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa.  

Vakavin = sairaus tai oire, josta on eniten haittaa tai joka rajoittaa eniten 
henkilön toimintaa. Vastaaja päättää itse, mikä on vakavin. 

 

   

 Jos TT11=1  

TT14 Rajoittaako tämä (vakavin) sairaus tai oire päivittäistä toimintaanne:  

 1. jonkin verran  

 2. huomattavasti  

 3. vai ei lainkaan?  

 EOS  

 Sekä päivittäinen toiminta työssä että työn ulkopuolella otetaan huomioon.  

 työlliset ja 12 kk aikana työssä olleet → TT15 
ei työssä 12 kk aikana → TT20 

 

   

 Jos TT11=1 ja (työllinen tai ei-työllinen, joka ollut työssä viimeisen 12 kk 
aikana) 

 

TT15 Oletteko ollut kyseisen (vakavimman) työperäisen sairauden tai oireen 
takia poissa ansiotyöstä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

 

 1. kyllä → TT16 

 2. ei  

 EOS  

 Jos 2 tai eos:  työllinen → TT22, ei-työllinen → TT23  
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 Jos TT15=1  

TT16 Oletteko kuitenkin palannut työhön?  

 1. kyllä → TT19 

 2. ei → TT17 

 EOS → TT18 

   

 Jos TT16=2  

TT17 Ette ole palannut ansiotyöhön. Johtuuko tämä mainitsemastanne 
(vakavimmasta) työperäisestä sairaudesta? 

 

 1. kyllä → TT18 

 2. ei ole palannut työhön muusta syystä → TT19 

 EOS → TT19 

   

 Jos TT16=eos tai TT17=1  

TT18 Uskotteko vielä voivanne palata ansiotyöhön (vakavimmasta) 
työperäisestä sairaudesta tai oireesta huolimatta? 

 

 1. kyllä → TT19 

 2. ei työllinen→ TT22 
ei-työll. → TT23 

 EOS → TT19 

   

 Jos TT15=1 ja TT18 ≠ 2  

TT19 Kuinka kauan olette viimeisen 12 kuukauden aikana ollut pois työstä tai 
työkyvytön kyseisen (vakavimman) sairauden tai oireen takia? 

 

 1. ei yhtään kokonaista päivää → TT22 

 2. 1–3 päivää → TT22 

 3. vähintään 4 päivää, mutta alle 2 viikkoa → TT22 

 4. vähintään 2 viikkoa, mutta alle 4 viikkoa → TT22 

 5. vähintään kuukauden, mutta alle 3 kuukautta → TT22 

 6. vähintään 3 kuukautta, mutta alle 6 kuukautta → TT22 

 7. vähintään 6 kuukautta, mutta alle 9 kuukautta → TT22 

 8. 9 kuukautta tai pidempään → TT22 

 EOS → TT22 

 Lue vaihtoehdot tarvittaessa. 

Vain poissaolot kyseisen (vakavimman) työperäisen sairauden tai oireen takia 
huomioidaan. Jos useita poissaolojaksoja saman syyn takia, lasketaan niiden 
kesto yhteen. 
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 Jos TT11=1 ja (ei-työllinen, jonka viim. työsuhde päättynyt yli 12 kk sitten)  

TT20 Ette ole ollut ansiotyössä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. 
Johtuuko tämä mainitsemastanne (vakavimmasta) työperäisestä 
sairaudesta tai oireesta? 

 

 1. kyllä → TT21 

 2. ei  

 EOS  

 Jos 2 tai eos:  ei-työllinen, joka ollut työssä 8 vuoden aikana → TT23,  
                      muut → LOPPU 

 

   

 Jos TT20=1  

TT21 Uskotteko kuitenkin voivanne palata vielä ansiotyöhön tästä 
(vakavimmasta) sairaudesta tai oireesta huolimatta? 

 

 1. kyllä → TT22 

 2. ei → TT22 

 EOS → TT22 

   

 Jos TT11=1 ja työllinen  

TT22 Mikä työ aiheutti sairautenne tai pahensi sen oireita? Oliko se:  

 1. nykyinen päätyönne → TT24 

 2. jos henkilöllä sivutyö: nykyinen sivutyönne → TT24 

 3. vuoden takainen työnne → TT24 

 4. vai jokin muu työ? → TT24 

 EOS → TT24 

 Merkitse numerojärjestyksessä ensimmäinen, joka sopii. Esim. jos nykyinen 
päätyö ja vuoden takainen työ ovat samat, valitaan koodi 1. 

Henkilön mainitsemat työpaikat: 

T6 (nykyinen päätyö): työpaikan nimi 
S3 (nykyinen sivutyö): työpaikan nimi 
T31 (vuoden takainen työ): työpaikan nimi 

 

 Työpaikkojen nimet näkyviin kysymyksistä T6E/T6G, S3E/S3 ja T31. 
Vaihtoehto 2 näkyviin vain, jos T1=2. 
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 Jos TT11=1 ja ei-työllinen, joka ollut työssä 8 vuoden aikana  

TT23 Mikä työ aiheutti sairautenne tai pahensi sen oireita? Oliko se:  

 1. viimeisin työnne  

 2. vuoden takainen työnne  

 3. vai jokin muu työ?  

 EOS  

 Henkilön mainitsemat työpaikat: 

M8 (edellinen työ): työpaikan nimi 
E19 (vuoden takainen työ): työpaikan nimi 

 

 Työpaikkojen nimet näkyviin kysymyksistä M8E/M8 ja E19.  

   

 Jos ollut työssä alle 12 kk sitten → TT33  

 Muut → LOPPU  

   

 HYVINVOINTIA UHKAAVAT TEKIJÄT TYÖPAIKALLA  

   

 Tähän osaan tulevat kaikki työlliset  

   

TT24johd Seuraavat kysymykset koskevat terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia 
tekijöitä työpaikallanne. Kysymyksissä viitataan nykyiseen päätyöhönne. 

 

   

 Kaikki työlliset  

TT24 Joudutteko työssänne sellaisen häirinnän tai kiusaamisen kohteeksi, joka 
haittaa henkistä hyvinvointianne? 

 

M  1. kyllä → TT25 

 2. ei → TT25 

 EOS → TT25 

   

 Kaikki työlliset  

TT25 Onko Teillä työssänne tavanomaista suurempi riski joutua väkivallan tai 
sen uhan kohteeksi? 

 

M  1. kyllä → TT26 

 2. ei → TT26 

 EOS → TT26 

   



 10

 

 Kaikki työlliset  

TT26 Koetteko työssänne sellaista kiirettä tai työpainetta, joka haittaa henkistä 
hyvinvointianne? 

 

M  1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

 useampi kuin 1 kyllä-vastaus kohdissa TT24 - TT26 → TT27 
muuten → TT28 

 

   

 Jos useampi kuin yksi kyllä-vastaus kohdissa TT24–TT26  

TT27 Mikä mainitsemistanne tekijöistä haittaa mielestänne eniten henkistä 
hyvinvointianne? Onko se: 

 

M  1. häirintä tai kiusaaminen → TT28 

 2. väkivalta tai sen uhka → TT28 

 3. vai kiire tai työpaineet? → TT28 

 EOS → TT28 

 Lue vaihtoehdot ääneen, vastaaja valitsee jonkun mainituista (vältä EOS-
vaihtoehtoa!). 

 

 Näkyviin ne vaihtoehdot, jotka henkilö valinnut kohdissa TT24–TT26  

   

 Kaikki työlliset  

TT28 Altistutteko työssänne kemikaaleille, pölylle, höyryille, savulle tai 
kaasuille siinä määrin, että se voi aiheuttaa haittaa terveydellenne? 

 

M  1. kyllä → TT29 

 2. ei → TT29 

 EOS → TT29 

   

 Kaikki työlliset  

TT29 Altistutteko työssänne melulle tai tärinälle siinä määrin, että se voi 
aiheuttaa haittaa terveydellenne? 

 

M  1. kyllä → TT30 

 2. ei → TT30 

 EOS → TT30 
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 Kaikki työlliset  

TT30 Joudutteko työskentelemään hankalissa työasennoissa, käyttämään 
rasittavia liikeratoja tai nostelemaan raskaita taakkoja siinä määrin, että 
se voi aiheuttaa haittaa terveydellenne? 

 

M  1. kyllä → TT31 

 2. ei → TT31 

 EOS → TT31 

   

 Kaikki työlliset  

TT31 Liittyykö työhönne tavallista suurempi onnettomuus- tai tapaturmariski?  

M  1. kyllä  

 2. ei  

 EOS  

   

 useampi kuin 1 kyllä-vastaus kohdissa TT28 - TT31 → TT32 
muuten → TT33 

 

   

 Jos useampi kuin yksi kyllä-vastaus kohdissa TT28–TT31  

TT32 Mikä näistä on terveytenne kannalta suurin riski? Onko se:  

M  1. kemikaalit, pöly, höyryt, savu tai kaasut → TT33 

 2. melu tai tärinä → TT33 

 3. hankalat työasennot, rasittavat liikeradat tai raskaiden taakkojen käsittely → TT33 

 4. vai tapaturmariski? → TT33 

 EOS → TT33 

 Lue vaihtoehdot ääneen, vastaaja valitsee jonkun mainituista (vältä EOS-
vaihtoehtoa!). 

 

 Näkyviin ne vaihtoehdot, jotka henkilö valinnut kohdissa TT28–TT31  

   

 TYÖPAIKKAVÄKIVALTA  

   

 Tähän osaan tulevat kaikki työlliset sekä ne ei-työlliset, jotka ovat olleet 
työssä viimeisen 12 kk aikana (haastatteluhetki – vuosi ja kuukausi 
kysymyksistä M2 ja M2c <= 12 kk) 
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 Jos työllinen tai työssä edellisen 12 kk aikana  

TT33 Oletteko joutunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana työssä tai 
työmatkalla: 

 

 Monivalinta  

 1. sellaisen väkivallan kohteeksi, joka tuotti näkyviä fyysisiä jälkiä → TT34/TT35 

 2. sellaisen väkivallan kohteeksi, josta ei jäänyt näkyviä fyysisiä jälkiä → TT34/TT35 

 3. tai pelottavan uhkauksen kohteeksi? → TT34/TT35 

 4. ei ole kohdannut mitään näistä → LOPPU 

 EOS → LOPPU 

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

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa kodin ja työpaikan välillä tai muuta 
säännöllisesti toistuvaa matkaa (esim. matka tavanomaiselle lounaspaikalle). 

 

   

 Jos TT33:ssa useampi kuin yksi kyllä-vastaus  

TT34 Mikä näistä tapahtui viimeksi?  

 1. väkivalta, josta aiheutui näkyviä jälkiä → TT35 

 2. väkivalta, josta ei aiheutunut fyysisiä jälkiä → TT35 

 3. uhkailu → TT35 

 EOS → TT35 

 Vaihtoehdot luetaan vain jos vastaaja ei muista.  

   

 Jos TT33=1–3  

TT35 Tapahtuiko (viimeisin) teko:  

 1. työssä → TT36 

 2. vai kodin ja työpaikan välisellä matkalla?  → TT36 

 EOS → TT36 

   

 Jos TT33=1–3  

TT36 Oliko (viimeisimmän) teon tekijä:  

 1. asiakas, potilas, oppilas tai muu vastaava → LOPPU 

 2. työtoveri → LOPPU 

 3. muuten tuttu → LOPPU 

 4. vai täysin tuntematon? → LOPPU 

 EOS → LOPPU 

 Koodi 1 sisältää sekä palvelutyön asiakkaat että hoitajan, poliisin tai muun 
vastaavan toimenpiteiden kohteena olevat. 

 

   

 AD HOC -OSAN LOPPU, seuraavaksi kotitalousosan juonto.  

 


