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Tilastoa käytettäessä lähde on mainittava. Työturvallisuuden vuositilasto 2018

Tutkittua tietoa
työturvallisuudesta

Työturvallisuuteen ja kiinteistöjen pelastusturvallisuuteen erikoistunut Safetum seuraa yritysten työturvallisuuteen liittyviä havaintoja. Havainnot kootaan
vuosittain työturvallisuuden vuositilastoon. Työturvallisuuden vuositilasto 2018 perustuu noin 350 yrityksen
ilmoittamiin työturvallisuushavaintoihin. Yhteensä
havaintoja on mukana lähes 6 000.
Safetumin palvelun avulla työntekijät voivat ilmoittaa työturvallisuuteen liittyvistä havainnoistaan
eteenpäin nopeasti. Havainnot ohjautuvat auto
maattisesti niiden oikealle käsittelijälle ja havainnon
tekijä saa tiedon siitä, millaisiin korjauksiin hänen
havaintonsa on johtanut. Tilastojen avulla voidaan
tutkia vahinkojen ja läheltä piti -tilanteiden syitä ja
ennaltaehkäistä niitä.
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Työturvallisuuden merkitys tiedostetaan
parhaiten raskaassa teollisuudessa ja
rakennusteollisuudessa.
Safetumin työturvallisuushavaintojen mukaan työ
turvallisuuden tilanne on kehittynyt hieman vuoteen
2017 verrattuna. Hoiva- ja opetusalalla tilanne on
pysynyt ennallaan. Yritysten aktiivisuus käsitellä ja
puuttua havaittuihin riskeihin on hieman heikentynyt
kahden vuoden tarkastelujakson aikana.

Muut
25 %
Uhka- ja väkivaltatilanteet
6%

Näistä työpaikkatapaturmia

Näistä asunnon ja työn
välisellä matkalla sattuneita
työmatkatapaturmia

Suomessa tapahtuneet työpaikkatapaturmat miljoonaa
tehtyä työtuntia kohti
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Muut
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Järjestys
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Tyypillisesti eniten uhka- ja vaaratilanteita
tapahtuu hoiva-alalla sekä opetusalalla.
Niiden kappalemäärä on pysynyt ennallaan.
Kerättyjen työturvallisuushavaintojen ja
toteutuneiden työtapaturmien syyt ovat
keskenään samansuuntaisia.

Vakuutuslaitosten
korvaamat työtapaturmat
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"Se ilahduttaa,
että entistä
useampi yritys
kerää turvallisuushavaintoja ja
käsittelee niitä."

Työturvallisuuden avainlukuja

Pelastusturvallisuuden avainlukuja
Suurin riski on,
että vaarojen ja
riskien arviointi
jää tekemättä.

Riskien tunnistaminen ja seuraaminen on kiinteistö
turvallisuuden lähtökohta. Pelastusturvallisuuden
vuositilasto perustuu Safetumin asiantuntijoiden
tekemiin tarkastuksiin ja havaintoihin – aitoon ja mitattuun tietoon turvallisuudesta. Vuonna 2018 Safetumin
ammattilaiset tarkastivat lähes 4 000 asuin- ja yrityskiinteistöä eri puolilla Suomea. Tarkastuksissa
käytiin läpi kaikki kiinteistön turvallisuuteen liittyvät
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Kiinteistön lukot eivät
toimi asianmukaisesti

Eniten työpaikkatapaturmia miljoonaa tehtyä työtuntia kohti
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Kuljetus ja
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riskitekijät. Riskitarkastukseen sisältyy työpaikkakiinteistöissä 175 eri osa-aluetta. Tarkastuksen
tuloksena lasketaan turvallisuusindeksi, joka kertoo kiinteistön ajantasaisen turvallisuustilanteen.
Kiinteistöjen turvallisuutta hoidetaan eri tavalla eri
puolilla maata. Espoossa lähes kaikki tutkitut
turvallisuuden osa-alueet on hoidettu parhaiten,
ja Turku oli edelleen heikoin.

Kemikaalien, vaarallisten
aineiden ja kaasujen säilyttäminen ja käsittely kohteessa ei ole asianmukaista

Automaattista sammutuslaitteistoa ei ole testattu
kuukausittain

Vakituisen tulityöpaikan
rakenteet eivät ole
palamattomia tai niitä
ei ole suojaverhottu
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Työpaikkatapaturmissa kuolleet
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Vähiten työpaikkatapaturmia miljoonaa tehtyä työtuntia kohti

Tulityöpaikalla säilytetään
palavia nesteitä tai se on
yhteydessä sellaiseen tilaan,
jossa on palavia kaasuja

Räjähdysvaarallisissa
tiloissa säilytetään
ylimääräistä tai sinne
kuulumatonta tavaraa

Räjähdyssuojausasiakirja ei ole ajan tasalla

Ei selkeää käytäntöä
turvallisuuspuutteiden
ilmoittamisesta

Automaattisen sammutuslaitteiston vuosihuolto
tekemättä

Tulityöpaikan rakenteet
tai suojaus eivät ole tiiviitä.
Kipinät ja roiskeet pääsevät
kulkeutumaan työtilan
ulkopuolelle tai rakenteisiin

Räjähdysvaarallisiksi
luokiteltuja tiloja ei ole
merkitty asianmukaisesti tai
merkinnöissä on puutteita

Vaarojen ja riskien arviointi
ja johtopäätelmät eivät
ole ajan tasalla

Vain mitattava
turvallisuus
on todellista.
Ota yhteyttä.
www.safetum.fi

Safetum Oy

safetum@safetum.fi

029 1701 100

