
Olycksfall i arbetet 2016

Antalet olycksfall i arbetet 132 000 i Finland år 2016
Under år 2016 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt något under 132 000. Löntagarna
råkade ut för omkring 120 000 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för omkring
11 400 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i
arbetstrafiken, dvs. över 109 000 fall, medan omkring 22 000 arbetsolycksfall skedde under
resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde
till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning
för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall bland löntagare, företagare och lantbruksföretagare efter allvarlighetsgrad
år 2016

FärdolycksfallOlycksfall på
arbetsplatsen

Totalt

NNN

22 198109 415131 613Totalt

13 77068 27482 044Mindre än 4 dagar

8 41741 10649 523Minst 4 dagar

113546Dödsfall i arbetet

21 57298 613120 185Löntagare

13 44063 35676 796Mindre än 4 dagar

8 12235 23343 355Minst 4 dagar

102434Dödsfall i arbetet

6266 4627 088Företagare

3303 5223 852Mindre än 4 dagar

2952 9343 229Minst 4 dagar

167Dödsfall i arbetet

–4 3404 340Lantbruksföretagare

–1 3961 396Mindre än 4 dagar

–2 9392 939Minst 4 dagar

–55Dödsfall i arbetet

Lantbruksföretagarnas arbetsplatsolyckor och färdolycksfall specificeras inte.

Antalet arbetsolycksfall ökade något år 2016. År 2015 skedde något under 127 000 arbetsolycksfall, medan
motsvarande siffra år 2014 var ungefär 127 000.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.11.2018
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I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda
samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i
arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst
fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna
avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2016 miste totalt 46 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Antalet olycksfall
på arbetsplatsen med dödlig utgång var 24 bland löntagare, 5 bland lantbruksföretagare och 6 bland övriga
företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 11 olycksfall som ledde till döden, 10 av dem
drabbade löntagare och 1 företagare. Antalet dödsfall i arbetet minskat från föregående år, eftersom totalt
51 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2015.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 34 löntagare, 5 lantbruksföretagare och 7 andra
företagare.
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