Jos töissä sattuu
Valtion korvaamat työtapaturmat
ja ammattitaudit

jos töissä sat tuu

Valtion korvaamat työtapaturmat
ja ammattitaudit
Valtiokonttori korvaa valtion palvelussuhteessa oleville sattuneet työtapaturmat ja
ammattitaudit. Korvausjärjestelmä perustuu tapaturmavakuutuslainsäädäntöön.

Jos sinulle sattuu työtapaturma
Ilmoita työtapaturmasta heti työpaikkasi tapaturma-asiamiehelle.
Häneltä saat vakuutustodistuksen, jolla voi saada maksutta hoitoa esimerkiksi
terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Todistus oikeuttaa myös maksuttomiin lääkkeisiin.
Jos sinulla ei ole todistusta, joudut mahdollisesti maksamaan
hoidon ja lääkkeet itse. Kuluja voit myös periä kuitteja vastaan Valtiokonttorista.

Miten toimit ammattitautitapauksessa
Ammattitautitapauksissa on hyvä ottaa heti yhteyttä työpaikkasi
tapaturma-asiamieheen ja hakeutua lääkäriin.

Kuinka haet korvausta Valtiokonttorista
Työpaikan tapaturma-asiamies tekee tapaturmailmoituksen Valtiokonttoriin
työtapaturma- tai ammattitautitapauksessa. Tapaturma-asiamiehen kanssa kannattaa
käydä tarkasti läpi kaikki tarvittavat tiedot, että ilmoituksesta tulee riittävän
yksityiskohtainen.
Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian tapaturman sattumisen jälkeen tai
ammattitaudin ilmettyä. Ilmoitus on hyvä tehdä huolellisesti, jotta käsittely ei hidastu
mahdollisten lisäselvitysten vuoksi. Lisäselvitykset hidastavat aina korvauksen
maksamista.
Sinun on vielä hyvä varmistaa, että työpaikkasi tapaturma-asiamies on täyttänyt
ja lähettänyt tapaturmailmoituksen Valtiokonttoriin. Korvauspäätökseen tarvitaan
Valtiokonttorissa myös lääkärintodistus.
Jos tapaturma on johtanut vaikeaan vammaan tai kuolemaan, työnantajan
on aina ilmoitettava siitä myös poliisille ja työsuojeluviranomaisille.
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Voit myös itse laittaa korvausasian vireille.
Lähetä Valtiokonttorille kirjallinen ilmoitus, josta ilmenevät seuraavat tiedot:
• henkilötietosi
• työnantajasi nimi ja yhteystiedot sekä
• missä, milloin ja miten tapaturma sattui tai ammattitauti aiheutui. 		
									Mitä korvataan
Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa tarpeelliset sairaanhoitokulut.
Työansion menetys voidaan korvata päivärahalla ja tapaturmaeläkkeellä. Vamman tai
sairauden aiheuttamaa yleistä haittaa korvataan haittarahalla.
Kuolemantapauksessa maksetaan hautausapua ja perhe-eläkettä. Myös muita
korvausmuotoja on olemassa, esim. kuntoutusta. Päiväraha, tapaturmaeläke ja
fysikaalisen hoidon aiheuttama ansionmenetyskorvaus sekä perhe-eläke ovat
veronalaista tuloa. Muut korvaukset ovat verottomia.

Sairaanhoitokulut
Sairaanhoitokuluina korvataan tarpeelliset kustannukset. Tapaturmavakuutus korvaa
työtapaturmasta aiheutuneet sairaanhoito-, lääke- ja matkakulut sekä tarvittavat
apuvälineet.

Päiväraha
Päivärahaa maksetaan ohimenevän työkyvyttömyyden ajalta. Päivärahan maksaminen
edellyttää, että työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää
tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Korvauksen saamisen ehtona on,
että työkyky on alentunut vähintään 10 %.
Päivärahaa voidaan maksaa korkeintaan vuoden ajan.

Kuntoutus
Kuntoutusta voidaan myös korvata osana tapaturmakorvauksia.
Sen tarkoituksena on ensi sijassa edistää vahingoittuneen pääsyä takaisin sopivaan
ansiotyöhön joko entiseen tai uuteen ammattiin. Kuntoutuksen tavoitteena on myös
helpottaa päivittäisistä toiminnoista selviytymistä.

Haittaraha
Haittarahaa maksetaan, jos vammasta tai sairaudesta jää pysyvää yleistä haittaa.
Haittarahaa maksetaan aikaisintaan siitä lähtien, kun päivärahakausi on päättynyt eli
käytännössä tapaturman vuosipäivästä alkaen.
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Tapaturmaeläke
Jos vahingoittunut on vuoden kuluttua tapaturmasta edelleen työkyvytön,
hänelle voidaan maksaa tapaturmaeläkettä. Tapaturmaeläkkeen enimmäismäärä
on 65 vuoden ikään saakka 85 % vuosityöansiosta. Tämän jälkeen se on 70 %
vuosityöansioista.

Perhe-eläke
Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäisille lapsille sekä opiskeleville alle
25-vuotiaille lapsille. Myös avopuolisolla on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos hänellä
ja edunjättäjällä on tai on ollut yhteinen lapsi tai avopuolisolla on ollut edunjättäjän
kanssa sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Muut korvaukset
Hautausapu maksetaan kuolinpesälle kertakorvauksena, jos
hautauskulut on maksettu kuolinpesän varoista.
Rikkoutuneet silmälasit, proteesit ja muut vastaavat apuvälineet korvataan vain,
jos tapaturmasta on aiheutunut ruumiinvamma.
Kodinhoidosta ja lasten päivähoidosta aiheutuvia lisäkustannuksia voidaan korvata
vuoden ajan tapaturman sattumisesta lähtien. Korvaus maksetaan pääsääntöisesti
kunnallisen kodinhoitoavun taksojen mukaan.

Muutoksenhaku
Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit valittaa kirjallisesti korvauspäätöksestä
tapaturma-asiain muutoksenhakulautakuntaan.
Valitus osoitetaan tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnalle,
mutta toimitetaan valitusaikana Valtiokonttoriin.

> Valtiokonttori, Vahingonkorvauspalvelut
PL 50, 00054 Valtiokonttori
Puh. 0295 50 2738, faksi 0295 50 3075
vahko.tapaturmat@valtiokonttori.ﬁ
www.valtiokonttori.ﬁ/vakuutus/yksityiset/tapaturmat
www.valtiokonttori.ﬁ/vakuutus/tyonantajat/tapaturmat

