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Safetumin keräämien 
turvallisuushavaintojen ja 
toteutuneiden työtapaturmien 
syyt ovat keskenään 
samansuuntaisia. 

 
Safetum Oy | safetum@safetum.fi | 029 1701 100

Suomessa 
 tapahtuu 

noin 220 000 
työtapaturmaa 

vuodessa. 
Terveyden ja 
hyvinvoinnin 

laitos

Työtapaturmien 
takia Suomessa 

menetetään 2–2,5 
miljardia euroa 

 joka vuosi. 
Sosiaali- ja 

terveysministeriö

Yksi  
työtapaturma 

aiheuttaa 
työnantajalle 
keskimäärin  
6 000 euron 

kustannukset.
Työterveyslaitos
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Työturvallisuuteen ja kiinteistöjen pelastus-
turvallisuuteen erikoistunut Safetum seuraa yritysten 
turvallisuuteen  liittyviä havaintoja. Havainnot kootaan 
vuosittain työturvallisuuden vuositilastoon.

Työturvallisuuden vuositilasto 2017 perustuu noin  
200 yrityksen ilmoittamiin turvallisuushavaintoihin. 

Safetumin kehittämän palvelun avulla työntekijät 
voivat ilmoittaa turvallisuuteen liittyvistä 
havainnoistaan eteenpäin nopeasti. Havainnot 
ohjautuvat automaattisesti oikealle vastuuhenkilölle 
ja havainnon tekijä saa tiedon siitä, millaisiin 
toimenpiteisiin hänen havaintonsa on johtanut. 
Tilastojen avulla voidaan tutkia vahinkojen ja läheltä 
piti -tilanteiden syitä ja ennaltaehkäistä niitä.

Työturvallisuuden  
vuositilasto 2017

Joka viides yritys huolehtii 
työturvallisuudesta hyvin.

Työmatka  
ja liikenne
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TYÖ- 
TURVALLISUUS-

RISKIEN  
JAKAUTUMINEN

• Eniten uhkaavia tilanteita 
on sosiaali- ja terveysalan 
yrityksissä ja opetustoimessa.

• Lähes aina uhka tulee 
asiakkaalta.

• Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat 
yleistyneet, ja niistä on myös 
helpompi ilmoittaa eteenpäin.

• Opetusalalla sekä sosiaali- ja 
terveysalalla toimivien yritysten 
määrä on lisääntynyt.

• Lähi- ja perushoitajaliitto 
Superin mukaan yli 70 
prosenttia hoitajista on 
havainnut tai kokenut työssään 
väkivaltaa tai sen uhkaa.

UHKA- JA VÄKIVALTA-
TILANTEIDEN OSUUS 
ON KASVANUT ENITEN.
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Tilastoa käytettäessä lähde on mainittava. 
Työturvallisuuden vuositilasto 2017.
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