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TIIVISTELMÄ 
Raportin tavoitteena oli luoda katsaus puuhuollon työtapaturmien tilastointiin, määriin, 
laatuun ja muutokseen. Raportti perustuu pääasiassa Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) 
tilastoihin, joihin tilastoituu vakuutuskorvaukseen oikeutetut tai muuten raportoidut 
työtapaturmat. Raportin tehtävänä oli toimia myös taustaselvityksenä 
työturvallisuushankekokonaisuudessa, jonka ovat käynnistäneet ja johon osallistuvat 
keskeiset metsäalan toimijat Suomessa. 
 
Työtapaturmien määrän ja laadun perusteella työturvallisuus on kehittynyt suotuisasti viime 
vuosina. TVK:n tilastojen perusteella metsätalouden ja puunkorjuun tapaturmien määrä on 
ollut laskeva tarkasteluvälillä 2013–2019. Vakavampien tapaturmien eli 4–30 ja yli 30 päivän 
työkyvyttömyyksien osuudet työtapaturmista ovat myös laskeneet samalla aikavälillä.  
 
Metsäalalla tyypillisimpiä ovat hyppäämisestä, kaatumisesta tai liukastumisesta johtuvat 
tapaturmat. Tapaturmataajuus metsätaloudessa ja puunkorjuussa on alemmalla tasolla 
verrattuna tapaturmien kokonaistaajuuteen ja verrokkialoihin Suomessa. Lisäksi vuotuisten 
tapaturmien ja korjuumäärien suhde on lähes puolittunut viimeisen 10 vuoden aikana, vaikka 
markkinapuuhakkuut ovat kasvaneet. Näin ollen työsuojeluun laitetut panokset ovat mitä 
ilmeisimmin tuottaneet tulosta.  
 
Työturvallisuuden edelleen parantaminen lähtee voimakkaasti kaikkien, niin työntekijöiden 
kuin työnantajien asenteesta työturvallisuutta kohtaan. Työturvallisuutta vaarantavat henkiset 
uhkatekijät eivät ole yhtä ilmeisiä kuin fyysiset. Näin ollen metsäalalla on tarpeen tehdä laaja 
kaikki työntekijä- ja toimijatasot käsittävä työturvallisuuskulttuuriselvitys. Selvityksen avulla 
on mahdollista päästä kiinni henkilöiden ja työpaikkojen työturvallisuusajatteluun sekä 
haasteisiin, joita alalla kohdataan juuri tällä hetkellä. Selvitys mahdollistaa myös metsäalan 
toimijoiden asettamisen Bradleyn käyrälle ja sen pohjalta sopivien kehitystoimenpiteiden 
valinnan.  
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1 JOHDANTO 
1.1 Taustaa 

Metsäalan työtehtävät vaativat usein maastossa, varastopaikoilla, teillä ja tehdasaluilla 
liikkumista. Liikkumista tapahtuu jalkaisin, työkoneilla ja ajoneuvoilla riippuen työtehtävästä. 
Lisäksi työtehtäviä tehdään ympäri vuoden ja vuorokauden sää- ja keliolosuhteista 
riippumatta. Suurin osa työtehtävistä on fyysisiä, metsänhoitoon ja puun liikutteluun liittyviä, 
mutta paljon tehdään myös suunnittelutyötä maastossa. Edellä kuvatun perusteella on 
oletettavaa, että useimmat työtapaturmat sattuvat myös näissä työympäristöissä ja 
olosuhteissa. 
 
Työturvallisuus on kaikkien toimijoiden yhteinen vastuullisuusasia. Työturvallisuusajattelun ja 
työturvallisuusjohtamisen lähtökohtana on, että osaavat ja hyvinvoivat ihmiset luovat 
terveellisen ja turvallisen työympäristön. Työturvallisuuden toteuttavat ne, jotka työtä tekevät. 
Työturvallisuus syntyy siitä, että työt tehdään aina turvallisilla työtavoilla ja -rutiineilla, joista 
kaikkien tulee olla tietoisia ja niihin valmennettuja, ja joiden mukaan toimimista edellytetään 
kaikilta. 
 
Onnistumisen avaintekijöitä ovat johdon, esimiesten ja muun henkilöstön sekä sidosryhmien 
näkyvä sitoutuminen ja osallistuminen turvallisuustyöhön ja tavoitteisiin. Erityisen tärkeä rooli 
työturvallisuuskulttuurin kehittymiseen on johdon ja esimiesten konkreettisella esimerkillisellä 
toiminnalla sekä johtamis- ja esimiestyöllä. 
 
Tavoitetilan saavuttamiseksi 
 

• osallistetaan ihmiset mukaan 
• tunnistetaan ihmisen suorituskyky, sen vaihtelu ja rajallisuus 
• ymmärretään työn, yksilön, työyhteisön ja organisaation inhimillisten tekijöiden 

vaikutus  
• keskitytään työturvallisuutta edistäviin ja vahvistaviin tekijöihin, millä parannetaan 

töiden sujuvuutta ja tuottavuutta 
• jaetaan parhaita käytäntöjä kaikille toimijoille 
• opitaan yhdessä virheistä 
• annetaan tunnustusta ja palkitaan onnistujia työturvallisuuteen liittyvästä työstä ja 

kehittämisestä. 
 

Nolla tapaturmaa -ajattelu on työturvallisuuden lähtökohta – kaikki tapaturmat ja läheltä piti  
-tilanteet ovat estettävissä ennakoivalla toiminnalla. Työnantajat tilastoivat työtapaturmia ja 
läheltä piti -tilanteita. Vain ilmoitetut työtapaturmat tilastoituvat työtapaturmatilastoihin ja ovat 
siten vaikuttamassa niiden ennakoimiseen ja estämiseen jatkossa. Työturvallisuuden 
parantamisen ja samanlaisten tapaturmien välttämisen kannalta tapaturmat ja läheltä piti -
tilanteet tulisi tutkia niiden juurisyiden selvittämiseksi ja niistä oppimiseksi. Kuolemaan 
johtaneet tapaturmat tulee ottaa vakavasti. (Tapaturmavakuutuskeskus 2021, 
työpaikkakuolemat.fi 2021) 
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1.2 Palveluntoimittajat yhteisellä työpaikalla 

Metsäalan palveluntoimittaja- ja urakointiyritykset ovat pääosin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
joiden resurssit liittyvät suurimmaksi osaksi operatiiviseen toimintaan. Usein myös yritysten 
omistajat ja johto osallistuvat päivittäiseen operatiiviseen toimintaan. Näin ollen suunnittelu- 
ja työnjohtotehtävien siirtyminen toimittajien ja urakoitsijoiden vastuulle on johtanut siihen, 
että toimittajayrityksissä työnantajan rooleissa toimii esimiehiä ja työnjohtoa. Esimiehet ja 
työnjohto toimivat työnantajan edustajina työntekijöille sekä tilaajan edustajille. 
Metsäalan tilaajat ja urakanantajat hankkivat ulkoisilta palveluntoimittajilta, urakoitsijoilta, 
alihankkijoilta ja elinkeinonharjoittajilta palveluja eri työlajeissa, kuten metsäsuunnittelu ja -
arviointi, metsäneuvonta, puunosto, maanmuokkaus, metsänviljely, tienrakennus, ojitus, 
puunkorjuu, haketus, metsäenergianpuun ja raakapuun kuljetus sekä lastaus-, purku- ja 
terminaalitoiminnat. Metsäalan tilaajaorganisaatioita ovat mm. metsäteollisuuden 
puunhankintayksiköt ja pk-sahojen puunhankintaorganisaatiot, metsänhoitoyhdistykset sekä 
valtion, kuntien ja muiden julkisten laitosten organisaatiot. 
 
Palvelujen tuottamisessa ja toteutuksessa toimittajat, urakoitsijat, alihankkijat, 
elinkeinonharjoittajat ja heidän työntekijänsä työskentelevät tilaajan hallinnoimilla yhteisillä 
työpaikoilla, joissa edellytetään toimittavan pääasiallista määräysvaltaa käyttävän 
työnantajan toimintaohjeiden ja muiden vaatimusten mukaisesti (Työturvallisuuskeskus 
2019). Yhteisellä työpaikalla voidaan sopia siitä, kuka käyttää pääasiallista määräysvaltaa 
työpaikalla ja vastaa sille kuuluvista työturvallisuuslain velvoitteista. Pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävä työnantaja huolehtii siitä, että ulkopuolisten työnantajien työntekijät 
saavat riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Palvelun tuottajana toimivan 
työnantajan tulee niin ikään pitää tilaajatyönantaja ajan tasalla työhön liittyvistä vaaroista ja 
haitoista. Yhteisellä työpaikalla jokainen työnantaja vastaa omien työntekijöidensä osalta 
lainsäädännön työnantajavelvoitteista, ja vastuu kohdistuu ensisijaisesti työnantajan 
sijaisena toimivaan esimieheen. (Työturvallisuuskeskus 2019) 
 
 
1.3 Raportin tavoite 

Tämän raportin tavoitteena oli luoda katsaus puuhuollon työtapaturmien tilastointiin, määriin, 
laatuun ja muutokseen viime vuosina. Raportti perustuu suurelta osin 
Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tilastoihin, joihin tilastoituu vakuutuskorvaukseen 
oikeutetut tai muuten raportoidut työtapaturmat. Raportissa tarkastellaan TVK:n PAKKI-
portaalin avulla metsäalan puuhuollossa toimivien henkilöiden työtapaturmia. Lisäksi raportin 
liitteessä 1 esitellään esimerkinomaisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta saatavia 
tietoja metsänomistajien tapaturmista. Tämän raportin tehtävänä on toimia myös 
taustaselvityksenä työturvallisuushankekokonaisuudessa, jonka ovat käynnistäneet ja johon 
osallistuvat kaikki keskeiset metsäalan toimijat Suomessa. Hanketta koordinoi Metsäteho. 
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2 PUUHUOLLON TAPATURMATILASTOINNISTA 
Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, 
joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, 
joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen 
ulkopuolella. (Finlex 2015). Lain mukaan työtapaturmat jakautuvat tapaturman 
sattumispaikan mukaan seuraavasti: 
 
- Työpaikkatapaturma on sattunut työssä tai työhön liittyvissä oloissa. Tällöin 
työtapaturmiksi määritellään myös työtä tehdessä sattuneet liikennetapaturmat. 
 
- Työmatkatapaturma on sattunut varsinaisen työajan ulkopuolella matkalla asunnolta 
työpaikalle tai työpaikalta asunnolle. 
 
Tietolähteitä työpaikka- ja työmatkatapaturmamäärien ja -taajuuksien tarkasteluun on useita. 
Tikku-portaali on Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ylläpitämä tilastosovellus, josta 
käyttäjä voi hakea tietoja palkansaajille tapahtuneista työtapaturmista ja ammattitaudeista 
(Tapaturmavakuutuskeskus 2021). Tikku-portaali on kaikille avoin, eikä sen käyttö edellytä 
kirjautumista. Tikun alasivuilta löytyy tietoa mm. 

• työpaikkatapaturmista 
• työmatkatapaturmista 
• toimialoittaisista työpaikkatapaturmista 
• tapaturmataajuudesta 
• ammattitaudeista. 

Astetta tarkemmin luokiteltua tietoa palkansaajille korvatuista työ- ja matkatapaturmista sekä 
ammattitaudeista saa TVK:n ylläpitämästä tunnuksellisesta PAKKI-tilastoportaalista 
(Tapaturmavakuutuskeskus 2021). Portaalissa tapaturmia voi luokitella Tilastokeskuksen 
käyttämien yleisten luokitusten mukaisesti jaotellen. Portaalin tiedot perustuvat TVK:n 
jäsenvakuutusyhtiöiden TVK:lle toimittamiin tietoihin. Vuotuisten markkinahakkuiden määrät 
tilastoituvat Luonnonvarakeskuksen toimittamiin Suomen metsätilastoihin (Peltola ym. 2020). 
 
TVK:n rekisterissä vakuutetun työn toimialan kuvaamisessa sovelletaan Tilastokeskuksen 
toimialaluokitusta TOL 2008 (Tilastokeskus 2021). Puuhuollon tehtävät asettuvat TVK:n 
rekisterissä toimialaluokituksessa päätoimialaan A = Maatalous, metsätalous ja kalatalous 
sekä sitä tarkentavaan luokkaan Metsätalous ja puunkorjuu, joka määritellään seuraavasti: 
Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden 
metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta. Puutavaran kaukokuljetus 
kuuluu luokituksessa päätoimialaan H = Kuljetus ja varastointi, mutta toimialaluokasta ei ole 
erotettavissa pelkästään puutavara-autoilla tapahtuvaa kuljetusta ja niihin liittyviä tapaturmia. 
 
Tapaturmavakuuttamattomille yrittäjille sattuneiden työtapaturmien tarkastelu on 
palkansaajia haastavampi tehtävä, sillä näistä tapaturmista ei tallennu yhteistä tilastoa. 
Seuraavat henkilöt eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, toisin sanoen, 
heitä ei lueta palkansaajiksi, mutta he voivat ottaa vapaaehtoisen työtapaturmavakuutuksen 
itselleen niin halutessaan: 
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• yksityinen ammatinharjoittaja 
• avoimen yhtiön yhtiömies 
• kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies 
• osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30 

% tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta 
äänimäärästä 

• kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies tai ammatinharjoittajan perheenjäsen, jos he 
työskentelevät yrityksessä ilman työsopimuslain mukaista työsuhdetta. 

Yrittäjien tapaturmat rekisteröityvät sinne, mistä yrittäjä on ottanut itselleen 
tapaturmavakuutuksen. Näin ollen tieto yrittäjien tapaturmista siirtyy vakuutusyhtiöistä TVK:n 
tilastoon TVK:n jäsenvakuutusyhtiöiden osalta.  
 
Yksityisten metsänomistajien eläke- ja sosiaaliturvan perustana on maatalousyrittäjän 
eläkelain mukainen MYEL-vakuutus, jonka saa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta Melasta 
(Mela 2021). Työeläkettä kartuttava MYEL-vakuutus antaa tapaturmaturvaa metsätöissä ja 
vapaa-ajalla sattuvien vahinkojen varalle. Mela tilastoi tapaturmavakuutuslain mukaan 
korvattavat tapaturmat. Tilastokeskus yhdistää TVK:n ja Melan tiedot työtapaturmista ja 
Työterveyslaitos vastaavasti ammattitaudeista. 
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3 TYÖPAIKKA- JA -MATKATAPATURMAT METSÄALALLA 
3.1 Työpaikkatapaturmat metsätaloudessa ja puunkorjuussa 

(PAKKI-portaali) 

Viime vuosina työpaikkatapaturmien vuotuinen määrä on vaihdellut 500–600 tapaturman 
välillä (kuva 1). Vuonna 2019 tapaturmia sattui 518 kpl Metsätalous ja puunkorjuu -luokassa. 
Lukumääräisesti eniten tästä määrästä tapaturmia sattui henkilön liikkumisessa (36,9 %), 
toiseksi eniten käsikäyttöisillä työkaluilla työskentelyssä (18,5 %) ja kolmanneksi eniten 
esineiden käsittelyssä (12,2 %). Tapaturmamäärän trendi on ollut laskeva vuosien 2013–
2019 aikana. Edellä mainituissa kolmessa luokassa tapaturmien määrät ovat laskeneet niin 
lukumääräisesti kuin suhteellisestikin eniten. 
 
 

 
Kuva 1. Vuotuiset työpaikkatapaturmat Metsätalous ja puunkorjuu -luokassa jaoteltuina 
työsuorituksen mukaan.  
 
 
Työpaikkatapaturmia voidaan tarkastella ns. poikkeamien mukaan, joilla tarkoitetaan 
onnettomuuden tai työtapaturman tyyppiä. Selvästi suurin osa vuotuisista poikkeamista liittyy 
putoamisessa, hyppäämisessä, kaatumisessa tai liukastumisessa (36,3 %) itsensä 
vahingoittamiseen (kuva 2). Toiseksi suurin luokka on terävään esineeseen astuminen tai 
itsensä kolhiminen (15,3 %). Kolmanneksi yleisimpänä tekijänä on useita eri tekijöitä 
tasavertaisina aiheuttajina. 
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Kuva 2. Vuotuiset työpaikkatapaturmat Metsätalous ja puunkorjuu -luokassa jaoteltuina 
poikkeamien mukaan. 
 
 
PAKKI-tilaston mukaan tyypillisimpiä vammoja ovat haavat ja pinnalliset vammat (41,7 %) 
(kuva 3). Seuraavaksi tyypillisimpiä ovat sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja venähdykset (33,0 
%). Näiden lukumäärät ovat vähentyneet eniten vuosina 2013–2019. Kolmanneksi 
tyypillisimpiä ovat tärähdykset ja sisäiset vammat (12,7 %). Suhteellisesti eniten ajanjaksolla 
2013–2019 ovat vähentyneet luunmurtumat sekä sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja 
venähdykset. 
 
Metsätalous ja puunkorjuu -luokassa tapaturmien tyypillisin sattumispaikka on metsätalous 
(48,5 % tapaturmista), toiseksi yleisin on julkinen työympäristö (13,4 %), kolmanneksi yleisin 
tuotantolaitos, tehdas, työpaja (7,7 %) ja neljänneksi yleisin huoltoalue, korjaamo (7,1 %). 
Tätä pienempiä osuuksia oli tasaisesti eri sattumispaikkojen mukaan. Yleisimmin tapaturma 
sattui työskenneltäessä ja ainoastaan 1,4 %:ssa tapaturma sattui työhön liittyvässä 
matkustamisessa (huom. ei tarkoita työpaikan ja kodin välisiä matkoja, jotka ovat erikseen 
työmatkatapaturmissa.) 
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Kuva 3. Kuuden yleisimmän työpaikkatapaturman vammojen laatu Metsätalous ja 
puunkorjuu -luokassa ajanjaksolta 2005–2019. 
 
 
Viime vuosina työpaikkatapaturmiin liittyvä työkyvyttömyyden kesto on ollut yleisimmin 0–3 
päivää (kuva 4). Tämän luokan tapaturmien määrä on pysynyt vakaana vuosien 2013–2019 
aikana. Sen sijaan 4–30 päivän työkyvyttömyyksien määrä on laskenut 23,3 % samalla 
ajanjaksolla. Eniten on laskenut kuitenkin yli 30 päivän työkyvyttömyyksien osuus, kaikkiaan 
58,2 %. Kuolemantapauksia on sattunut yksittäisiä. 
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Kuva 4. Vuotuisten työpaikkatapaturmien määrät vakavuuden mukaan luokiteltuina 
Metsätalous ja puunkorjuu -luokassa. 
 
 
Tapaturmataajuus kertoo työpaikkatapaturmien määrän suhteessa miljoonaa työtuntia 
kohden. Metsätalouden ja puunkorjuun tapaturmataajuus oli 20,2 vuonna 2019 (kuva 5). 
Taajuus on pysynyt hyvin vakaana koko tarkastelujakson ajan. Tapaturmien 
kokonaistaajuuteen verrattuna Metsätalous ja puunkorjuu -luokan tapaturmataajuus on 
alemmalla tasolla. Jos tapaturmataajuudesta poistetaan alle neljän päivän työkyvyttömyydet, 
tapaturmataajuus on pitkällä aikavälillä keskimäärin 10. Taajuuslaskennassa käytetyt 
työtuntimäärät ovat peräisin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 
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Kuva 5. Palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden, kun mukana 
on kaikki työtapaturmat. 
 
 
Vuotuisten työpaikkatapaturmien määrä voidaan suhteuttaa myös vuotuisiin 
puunkorjuumääriin Suomessa. Kuvaajasta huomataan, että tapaturmien määrä on laskenut 
viimeisen 10 vuoden aikana 15,4 työpaikkatapaturmasta noin 7,8 työpaikkatapaturmaan 
miljoonaa korjattua puukuutiometriä kohden (kuva 6). Kuvaajassa käytetyt markkinahakkuut 
sisältävät yksityisten, valtion ja metsäteollisuusyhtiöiden metsistä korjatun puun määrän 
(Peltola ym. 2020). 
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Kuva 6. Vuotuisten työpaikkatapaturmien ja markkinahakkuiden suhteen kpl/milj. m3 kehitys 
vuosina 2005–2019. 
 
 
Vahinkokuvausten sanallisista kuvauksista voidaan laatia sanapilviä. Sanapilvi esittää 
teksteissä ilmaantuvien sanojen toistuvuutta: useimmin toistuvat sanat esitetään 
suuremmalla fontilla. Tarkasteltaessa Metsätalous ja puunkorjuu -luokan sanapilveä 
tyypillisimpinä sanoina vahinkokuvauksissa esiintyivät sanat: silmään, kaatui, jalka, polvi, 
päälle, liukastui ja osui (kuva 7).  
 
 

 
 
Kuva 7. Vahinkokuvausten sanallisista kuvauksista laadittu sanapilvi Metsätalous ja 
puunkorjuu -luokassa. 
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3.2 Työpaikkatapaturmat puutavara-autoilussa (PAKKI-portaali) 

Kuten johdannossa todettiin, puutavaran kaukokuljetus sisältyy luokituksessa päätoimialaan 
H = Kuljetus ja varastointi, eikä kyseisestä toimialasta ole erotettavissa suoraan puutavara-
autoilla tapahtuvaa pyöreän puun kaukokuljetusta ja siihen liittyviä työpaikkatapaturmia. 
Kyseisestä päätoimialasta voidaan kuitenkin rajata hakusanoilla tapaturmia ja saada siten 
aikaan otos. Näin ollen Kuljetus ja varastointi -luokasta haettiin tapaturmia hakusanalla 
”puuta”. Seuraavassa on esitetty tämän hakutuloksen sisältämien tapaturmien piirteitä, joiden 
oletetaan kohdistuvan puutavara-autoilussa tapahtuneisiin tapaturmiin. 
 
Viime vuosina työpaikkatapaturmien vuotuinen määrä on vaihdellut 20–30 tapaturman välillä, 
joka on melko alhainen suhteessa liikenteessä olevaan autokaluston määrään (kuva 8). 
Vuonna 2018 tapaturmia sattui vain 12 kpl. Yleisesti tarkastellen tyypillisimmin tapaturmia on 
sattunut henkilöiden liikkumisessa, esineiden käsittelyssä ja kulkuneuvon tai siirtolaitteen 
ohjaamisessa tai matkustamisessa. Tapaturmamäärien trendi on ollut laskeva. 
 
 

 
 
Kuva 8. Vuotuisia työpaikkatapaturmia puutavaran kaukokuljetuksessa jaoteltuina 
työsuorituksen mukaan. 
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Tilaston mukaan tyypillisimpiä vammoja ovat sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja venähdykset. 
(kuva 9). Seuraavaksi tyypillisimpiä vammoja ovat haavat ja pinnalliset vammat. 
Kolmanneksi tyypillisimpiä ovat tärähdykset ja sisäiset vammat. Vammat kohdistuvat 
yleisyysjärjestyksessä tyypillisimmin seuraaviin kohtiin kehossa: jalkoihin, sormiin, 
olkapäähän/-niveleen, selkään, nilkkoihin sekä rintakehään/kylkiluihin.  
 
 
 
 

 
Kuva 9. Työpaikkatapaturmien vammojen laatu puutavaran kaukokuljetuksessa ajanjaksolla 
2003–2018. 
 
 
3.3 Työmatkatapaturmat metsätaloudessa ja puunkorjuussa 

(PAKKI-portaali) 

Työmatkatapaturmia sattui 38 kappaletta vuonna 2019 Metsätalous ja puunkorjuu -luokassa 
(kuva 10). Autolla liikkuminen ja jalan kulkeminen olivat yleisimmät liikkumismuodot, joissa 
tapaturmia sattui. Jalan kuljettaessa tyypillisimmät sattumistavat olivat kaatuminen, 
liukastuminen ja kompastuminen sekä autolla liikuttaessa ajoneuvon ulosajo tai kaatuminen 
sekä yhteentörmäys.  
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Kuva 10. Työmatkatapaturmien kokonaismäärä vuosittain Metsätalous ja puunkorjuu -
luokassa sekä kahdessa yleisimmässä liikkumismuodossa tapahtuneiden 
työmatkatapaturmien määrät. 
 
 
3.4 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt (PAKKI-portaali) 

 
Yleisimmät ammattitaudit Suomessa ovat meluvammat, hengitystieallergiat, ihosairaudet, 
asbestisairaudet ja yläraajojen rasitusvammat. Työterveyslaitos julkaisee vuosittain tilaston 
korvatuista ammattitaudeista ja ammattitaudeiksi epäillyistä sairauksista. Ammattitaudin 
määritelmä on työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Ammattitauti on sairaus, joka on 
todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta 
tekijästä. Psyykkisen tekijän aiheuttamat sairaudet eivät ole ammattitauteja. 
Ammattitautiepäily on sairaus tai altistuminen, jota tutkitaan mahdollisena ammattitautina, 
mutta joka ei ole vahvistettu ammattitauti. (Tapaturmavakuutuskeskus 2021). 
 
Puuhuollon osalta ammattitauteja ja niiden epäilyjä voi tarkastella ainoastaan toimialaluokan 
tasolla eli Maa-, metsä- ja kalatalous -luokan osalta TVK:n tilastoista. Näin ollen maa- ja 
kalatalouden ammattitaudit ja niiden epäilyt ovat samassa metsätalouden kanssa, ja näin 
ollen tilasto ei anna selvää kuvaa pelkästään metsätalouden osalta. Kyseisen luokan 
havaintomäärät ovat laskeneet vuosien 2005–2017 aikana (kuva 11). 
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Kuva 11. Ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen määrät ja niiden muutos vuosien 2005–
2017 aikana toimialaluokassa Maa-, metsä- ja kalatalous. 
 
 
Ammattitauti ja ammattitautiepäilyt altistustekijöiden mukaan luokiteltuna Maa-, metsä, ja 
kalatalous -toimialalla ovat kuvattuina kuvassa 12. Tyypillisimpiä kemiallisia altisteita ovat 
orgaaniset pölyt ja altisteet sekä mineraalipölyt. Fysikaalisista altisteista tyypillisin on 
selkeästi melu. Tärinää ja jännetupentulehdusta esiintyy pienissä määrin. Biologisissa 
tekijöissä tyypillisiä altisteita ovat bakteerien ja homeiden vapauttamat itiöt sekä muut 
biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet. 
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Kuva 12. Ammattitauti ja ammattitautiepäilyt altistustekijöiden mukaan luokiteltuna Maa-, 
metsä, ja kalatalous -toimialalla vuosien 2005–2017 summana. 
 
 
3.5 Metsänomistajien tapaturmat 

Metsätalouden parissa toimivat yksityiset metsänomistajat ovat omalla työpanoksellaan 
merkittävä metsätöitä tekevä joukko. Metsänomistajia suositellaan ottamaan Myel-vakuutus 
metsätöissä tapahtuvia tapaturmia varten. Liitteen 1 kuvat antavat viitteitä metsänomistajille 
metsänhoitotöissä tapahtuneista tapaturmista. 
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4 TILASTOJEN JA TILASTOINNIN TARKASTELUA 
4.1 Tapaturmien määrät ja tilastointi 

Metsätalouden ja puunkorjuun tapaturmien määrä on ollut laskeva tarkasteluvälillä 2013–
2019. Vakavampien tapaturmien eli 4–30 ja yli 30 päivän työkyvyttömyyksien osuudet 
työtapaturmista ovat myös laskeneet samalla aikavälillä. Tapaturmataajuus metsätaloudessa 
ja puunkorjuussa on alemmalla tasolla verrattuna tapaturmien kokonaistaajuuteen ja 
verrokkialoihin. Lisäksi vuotuisten tapaturmien ja korjuumäärien suhde on lähes puolittunut 
viimeisen 10 vuoden aikana, vaikka markkinapuuhakkuut ovat kasvaneet. Näin ollen 
työsuojeluun laitetut panokset ovat mitä ilmeisimmin tuottaneet tulosta. 
 
Metsäalan tapaturmat sattuvat tyypillisesti hyppäämisessä, kaatumisessa tai 
liukastumisessa. Yleisimpiä tapaturmatyyppejä selittää metsäalan tehtävien yleiskuvan 
luonne, sillä metsäalan töissä liikutaan paljon jalkaisin maastossa tai varastopaikoilla 
vuodenajasta riippumatta. Kyseisten paikkojen alustat ovat useimmiten epätasaisia ja 
liukkaita. Vaikka koneilla työskennellään lähes aina istualtaan, joudutaan koneista ja autoista 
jalkautumaan toisinaan huolto-, kuormanpurku- ja korjaustöihin. Tällöin myös liikutaan 
jalkaisin koneen tai auton ympärillä. Hyppäämistä tulisi välttää etenemistapana, sillä siinä 
tapaturmariski on suurin liikkeen hallitsemattomuuden vuoksi. Maastotöissä tyypillisiä 
hyppytilanteita ovat esteen ylitykset, esimerkiksi ojan ylittäminen. Toisinaan myös 
metsäkoneen päältä saatetaan laskeutua maahan hyppäämällä, mikä on kiellettyä. Toiseksi 
suurin luokka tapaturmatyypeissä on terävään esineeseen astuminen tai itsensä kolhiminen. 
Itsensä kolhimista tapahtuu tyypillisesti koneiden huollon ja korjauksen yhteydessä. 
 
Tapaturmien seurauksena tyypillisimpiä vammoja ovat haavat ja pinnalliset vammat sekä 
sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja venähdykset. Tapaturmien sanallisista kuvauksista voidaan 
päätellä, että vammat kohdistuvat useimmiten silmiin ja jalkoihin, ja että tapaturmia sattuu 
useimmiten kaatumisissa tai liukastumisissa. 
 
PAKKI-portaalin kautta on mahdollista saada hyvä yleiskuva metsätalouden ja puunkorjuun 
työpaikkatapaturmamääristä, niiden kehittymisestä sekä vertailutietoa muihin aloihin. 
Metsätalous ja puunkorjuu -luokka on laaja sisältäen kaikki metsätaloudessa ja 
puunkorjuussa sattuneet tapaturmat. Jotta tilastojen perusteella voisi kohdentaa 
työturvallisuuden kehitystoimenpiteitä, pitäisi tapaturmissa päästä tarkemmalle 
kuvaustasolle. Tämä ongelma korostuu eritoten puutavaran kuljetuksessa puutavara-autoilla, 
joiden tilastot kuitenkin häviävät Kuljetus ja varastointi -luokkaan. Paras olisi, jos 
työtapaturmien tarkastelua voisi tehdä tapaturmakuvaustasolla, jolloin tapaturman syihin olisi 
mahdollista päästä kiinni. Yksityisyyden suojan takia yksittäisiä tapaturmia ei ymmärrettävästi 
ole avattu julkiseen tarkasteluun, vaikka oleellista työtapaturmissa on myös tiedon jakamisen 
avulla samanlaisten työtapaturmien ehkäisy. 
 
 
4.2 Työturvallisuuskulttuuri 

Kuten edellä olevista tilastoista voidaan päätellä, metsätaloudessa ja puunkorjuussa monet 
työtapaturmat ovat luonteeltaan fyysisiä. Helposti unohdetaan, että työtapaturmien määrä on 
riippuvainen myös siitä, kuinka työpaikalla suhtaudutaan työturvallisuuteen sekä vaara- ja 
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haittatekijöihin. Puhutaan työturvallisuuskulttuurista. Työturvallisuuskulttuuri ottaa kantaa 
siihen, kuinka vastuullisesti henkilöstö, esimiehet ja johto toimivat erilaisissa 
turvallisuusasioissa (Työturvallisuuskeskus 2019). 
 
Työyhteisön työturvallisuuskulttuurin toimintaympäristön tason arviointiin on kehitetty ns. 
Bradley-käyrä (kuva 13), jossa työturvallisuuskulttuuri on jaettu vaaka-akselilla neljään eri 
tilaan, ja pystyakselilla on tapaturmataajuus (Dupont Consulting Services - Bradley-Curve 
2021). Perusajatus mallissa on, että työturvallisuuskulttuurin eri tasot vaativat erilaisia 
toimenpiteitä. Malli antaa peilauspinnan turvallisuusajattelun tilanteeseen sekä esittää, mitä 
parhaalla tasolla työyhteisöltä vaaditaan. 
 
Perustavalla tasolla (reaktiivinen) toimet pohjaavat ihmisten reaktioihin ja pyrkimys noudattaa 
lakia on korkein tavoitetaso. Johto ei sinänsä välitä asioista, kunhan ei rikota lakia tai 
ainakaan jäädä siitä kiinni. 
 
Seuraavalla tasolla (ulkoinen ohjaus) työturvallisuuden merkitys on tunnistettu. Sitä pyritään 
aktiivisesti johtamaan, mutta johtaminen on ohjeita ja määräyksiä, joita täytyy noudattaa. 
Tavoitteet voivat olla yli lakivaatimusten. 
 
Kehittyneemmällä tasolla (yksilövastuu) yksilöt tunnistavat työturvallisuuden tärkeäksi 
henkilökohtaiseksi tekijäksi. Yrityksessä tunnistetaan tapoja ja käyttäytymismalleja, joita 
arvostetaan. Työturvallisuus on sisäistetty keskeiseksi osaksi omaa työskentelyä. 
 
Korkeimmalla tasolla (välittäminen) työturvallisuus koetaan yhteiseksi asiaksi, ja työssä 
pidetään huolta myös muista. Työturvallisuus on organisaation keskeinen arvo, ja siitä ollaan 
ylpeitä.  
 

 
 
Kuva 13. Työturvallisuuskulttuurin muodostuminen työyhteisössä Bradley-käyrän mukaan. 
Lähde: Innotiimi-ICG. 
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Turvallisuuskulttuurin tasoa arvioitaessa täytyy muistaa, että organisaatioiden sisällä voi olla 
isoja eroja yksilöiden ja yksiköiden välillä. Todellinen turvallisuuskulttuuri on osatekijöiden 
yhteistulos. Tapaturmaton työympäristö -tavoite on realistinen saavuttaa silloin, kun kaikki 
työntekijät ovat sisäistäneet työturvallisuuden keskeiseksi osaksi jokapäiväistä työn ja 
toiminnan suunnittelua ja toteuttamista ohjaavaksi tekijäksi. Näin ollen työturvallisuuden 
kehitystoimia suunniteltaessa on tärkeää tunnistaa kulttuurin taso ja suunnitella kehitystoimet 
siihen soveltuvaksi. Työturvallisuuskulttuurin muutoksella tapaturmataajuus on mahdollisia 
saada edelleen alenemaan. 
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5 TYÖTURVALLISUUDEN TILA METSÄALALLA JA 
JATKOTOIMET 

 
Tämän raportin tavoitteena oli luoda katsaus puuhuollon työtapaturmien tilastointiin ja 
tilastoitumiseen, työtapaturmien määriin ja laatuun sekä muutokseen viime vuosina. 
Työtapaturmien määrän ja laadun perusteella työturvallisuus on kehittynyt suotuisasti. 
Työturvallisuuden edelleen parantaminen lähtee voimakkaasti henkilöiden ja työnantajien 
asenteesta työturvallisuutta kohtaan. Työturvallisuutta vaarantavat henkiset uhkatekijät eivät 
ole yhtä ilmeisiä kuin fyysiset. Näin ollen metsäalalla on tarpeen tehdä laaja kaikki työntekijä- 
ja toimijatasot käsittävä työturvallisuuskulttuuriselvitys. Selvityksen avulla on mahdollista 
päästä kiinni henkilöiden ja työpaikkojen työturvallisuusajatteluun sekä haasteisiin, joita alalla 
kohdataan juuri tällä hetkellä. Selvitys mahdollistaa myös metsäalan toimijoiden asettamisen 
Bradleyn käyrälle ja sen pohjalta sopivien kehitystoimenpiteiden valinnan. 
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Kuva 1. Metsänhoitotöissä sattuneet yleisimmät tapaturmat Melan tilastoissa. Lähde: Metsälehti 
Makasiini 2/2021. 
 

 
Kuva 2. Tyypillisimmät tapaturmat, yleisimmät vammat ja tapaturmien syitä. Lähde: Metsälehti 
Makasiini 2/2021. 
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