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Johdanto
Työtapaturman sattuessa on työpaikalla ja sen organisaatioissa usein 
melkoinen hätä. Tämän vuoksi joskus käy niin, että tapaturman uhria on 
autettu puutteellisesti tai lain määräyksiä on jätetty huomioimatta. 

Toiminnan puutteet saattavat myöhemmissä asian käsittelyvaiheissa 
aiheuttaa suuria menetyksiä, ja asioiden hoitaminen kokonaisvaltaisesti 
on usein erittäin hankalaa.

Tapaturman oikea käsittely työpaikkatasolla on ensiarvoisen tärkeää. 
Oikein tehty tapaturmatutkinta ja sen jälkeinen korjaava toiminta mah-
dollistaa sen, että monta vaaratilannetta ja tapaturmaa voidaan poistaa.

Tämän kirjasen tavoitteena on antaa tietoa työpaikoille ja eri organisaa-
tioille siitä, miten uhreja autetaan oikein työtapaturmatilanteissa, sekä 
ohjeita uhrille, ammattiosastoille sekä liiton asiamiehille työtapaturmien 
selvittelyyn ja mahdollisiin jatkotoimiin. 

Työsuojelutyön päätoiminta-alueen pitää kuitenkin olla ennaltaehkäise-
vässä toiminnassa. Tällä ohjeistolla ei pyritä ohjaamaan työsuojelutyötä 
sellaiseksi, että asiat hoidetaan vain jälkikäteen ja varsinainen työtur-
vallisuuslainsäädännön keskeinen sisältö eli vaarojen tunnistaminen ja 
riskien arviointi jää tekemättä.

Pentti Halttu

työsuojelusihteeri

pentti.halttu@metalliliitto.fi 

Metallityöväen Liitto ry

Sähköliiton materiaaliksi alkuperäisestä muokannut 

Veijo Korhonen 

vastaava työympäristöasiamies

veijo.korhonen@sahkoliitto.fi  

Sähköalojen ammattiliitto ry

Tapaturmavakuutuksen 
yleiset periaatteet
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tarkoituksena on korvata työssä 
sattuneista tapaturmista ja ammattitaudeista työntekijöille tai heidän 
omaisilleen aiheutuneet menetykset ja vahingot. Nykyään lakisääteinen 
tapaturmavakuutus kattaa likimain kaikki työhön liittyvissä olosuhteissa 
sattuneet tapaturmat ja työstä aiheutuneet sairaudet. 

Alun perin lakisääteinen tapaturmavakuutus on säädetty työntekijöiden 
ja virkamiesten turvaksi. Nykyään työntekijöiden ja virkamiesten lisäksi 
lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauksiin oikeutettuja ovat myös 
erityisryhmät, kuten esimerkiksi käytännön harjoittelussa olevat koululai-
set ja opiskelijat.

Lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella on kaksi peruslähtökohtaa: 
1.Työntekijän oikeus saada tapaturmavakuutuslain mukaiset 

korvaukset työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista 
menetyksistä. 

2.Työnantajan velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä 
ottamalla vakuutus valitsemastaan vakuutusyhtiöstä.

Työtapaturma voi sattua
• varsinaisessa työssä
• työstä johtuvissa olosuhteissa
 –työpaikalla
 –työmatkalla 
 –työntekijän ollessa työnantajan asialla
• pelastustoiminnassa ihmishenkeä tai työnantajan 

omaisuutta varjeltaessa
• sodassa tai aseellisessa selkkauksessa 
• Suomessa tai ulkomailla
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Työmatka 

 • säännöllisesti käytetty lyhin työmatkareitti
 • korvattavat olosuhteet poikkeamien aikana 
 > lapsen päivähoitoon vienti ja haku  > ruokakaupassa käynti

KOTI PÄIVÄKOTI
> korvataan

RUOKAKAUPPA
> korvataan

MUU KAUPPA
> ei korvata

RAVINTOLA
> ei korvata

TYÖPAIKKA

Korvattava työtapaturma
Tapaturmavakuutuslain 4. §:n mukaan työssä, työhön liittyvissä olosuh-
teissa tai työmatkalla sattuva

• äkillinen eli yhtäkkinen ja nopea; esimerkiksi 
putoaminen, kaatuminen, törmäys

• ennalta arvaamaton eli odottamaton 
ja yllättävä tapahtuma

• ulkoisen tekijän aiheuttama eli vahingon aiheuttaa 
esimerkiksi liukkaus, kuoppa tiessä, päälle kaatuva tai 
kehoon osuva esine ja jonka tapahtuman seurauksena 
työntekijälle syntyy vamma tai sairaus. 

Tapaturmana voidaan korvata myös aikaisemman sairauden tai vamman 
paheneminen.

Työtapaturmana korvataan myös
• ammattitauti
• vamma, joka on syntynyt lyhyenä, enintään vuorokauden 

pituisena aikana ja joka ei ole ammattitauti
• työliikkeen yhteydessä syntynyt lihaksen tai jänteen 

kipeytyminen, esimerkiksi selän venähdys
• hiertymä tai hankauma
• lämpö- tai paleltumavamma
• ilmanpainevamma
• polvilumpion tai kyynärpään tulehdus

Työtapaturma ja ammattitauti

Työtapaturmat (äkilliset)

• vammat
• pahoinpitelyt

Lyhyenä aikana 
syntyneet vammat
- kipeytymät
- venähdykset
- hiertymät
- paleltumat

Ammattitaudit (hitaasti syntyvät)

• kemialliset
• biologiset
• fysikaaliset

Vammalla ja ammattitaudilla pitää olla syy-yhteys tapaturmaan 
ja altisteeseen.

Syy-yhteys
Syy-yhteys tarkoittaa tapaturman ja vamman tai sairauden välistä syy-
seuraussuhdetta. Ammattitaudin osalta sillä tarkoitetaan sairauden ja 
altistavan tekijän välistä syy-seuraussuhdetta. Syy-yhteys on useimmissa 
tapauksissa selvä asia, mutta toisinaan syy-yhteyden olemassaolon arvi-
oiminen on todennäköisyysharkintaa, jolloin arvioidaan, onko tapaturma 
voimakkuudeltaan riittävä ja mekanismiltaan sopiva aiheuttamaan juuri 
kyseisen vamman tai sairauden. Syy-yhteysharkinta perustuu lääketie-
teelliseen tietämykseen ja kokemukseen vammojen ja sairauksien synty-
mekanismeista.

Vakava työtapaturma
Vaikealaatuiseksi työtapaturman aiheuttamaksi vammaksi voidaan katsoa 
esimerkiksi työsuojelupiirin ohjeen mukaisesti seuraavia vammoja: 

• pitkien luiden murtumat tai murtumat, jotka 
voivat vaatia leikkaushoitoa, vaikeahko 
selkärangan murtuma, kasvoluiden murtumat, 
kylkiluiden monimurtumat ja veririnta, vaikeahko 
kallonmurtuma, vaikea kaula-, rinta- tai 
lannerangan murtuma 

• vaikea sijoilta meno, josta jää pysyvä haitta 
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• ruumiinjäsenen, esimerkiksi sormen tai sen osan menetys, 
raajan lyhentymä 

• leikkaushoitoa vaativa vatsaontelon elinten vamma 
• aivovamma, josta jää lievääkin haittaa 
• puheen, näön tai kuulon kadottaminen tai pysyvä 

heikentyminen, silmän menetys 
• ihonsiirtoja vaativat palo- tai ihovauriot, laaja palovamma tai 

paleltuma 
• pahasti rumentava epämuotoisuus, kuten korvalehtien menetys 

tai nenän tai sen osan menetys sekä muu vaikea ruumiinvirhe 
• pysyvä vaikea terveydenhaitta tai hengenvaarallinen tauti 

tai vioittuma

Vammojen lopullinen vaikeusaste jää usein tapaturman 
sattuessa epäselväksi.

Työtapaturmailmoituksen tekeminen ja lääkärinlausunto pienistäkin 
välittömistä vammoista on tarpeellinen, sillä vammojen todellinen laatu 
saattaa selvitä vasta myöhemmissä tutkimuksissa. 

Ilman välitöntä lääkärinlausuntoa vammoja voi olla vaikea yhdistää työta-
paturmasta aiheutuneiksi (syy-yhteys). 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vakuutusyhtiöt voivat katsoa, ettei 
vammoilla ole yhteyttä tapaturmaan. Tällöin vakuutusyhtiö ei korvaa 
mahdollisia sairauslomia, lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuntoutusta ja 
uudelleenkoulutusta. 

Toimenpiteet tapaturman jälkeen
Kun tapaturma on sattunut, on ensin selvitettävä, mikä on uhrin tila. Sen 
jälkeen on otettava yhteys hätäkeskukseen numeroon 112 sekä ilmoi-
tettava työnantajalle tapaturmasta. Kun yhteys otetaan hätäkeskukseen, 
menee silloin tieto aina myös poliisiviranomaiselle. On viisasta ottaa 
myös itse yhteys poliisiin ja varmistaa, että tieto tapaturmasta on tullut 
sinne. 

Tiedon vakavasta tapaturmasta saatuaan poliisiviranomainen yleensä 
suorittaa siihen liittyvän tutkinnan välittömästi. 

Laki työsuojelun valvonnasta (44/2006) edellyttää työnantajaa viipymättä 
ilmoittamaan työsuojeluviranomaiselle sellaisesta työtapaturmasta tai 
työstä johtuvasta ammattitautitapauksesta, jonka seurauksena on ollut 
kuolema tai vaikealaatuinen vamma.

Tapaturmailmoitus
Mikäli työnantaja ei tee tapaturmailmoitusta tai on epäiltävissä, että 
sellaista tapaturmailmoitusta ei tulla tekemään, voi työntekijä itse saattaa 
korvausasian vireille. Tällöin työntekijän on tehtävä vakuutuslaitokselle 
kirjallinen ilmoitus, josta käyvät ilmi henkilötiedot, työnantajan nimi ja 
osoite sekä missä, milloin ja miten tapaturma sattui. 

Tapaturmailmoitus tehdään siihen vakuutuslaitokseen, josta työnantaja 
on ottanut vakuutuksen. 

Vakuutusyhtiön nimen ja osoitteen on oltava näkyvissä työpaikalla 
esimerkiksi ilmoitustaululla. Jos ei saada selville oikean vakuutusyhtiön 
nimeä, voidaan ilmoitus tehdä mihin tahansa tapaturmavakuutuslaitok-
seen. Jos työnantajalla ei ole vakuutusta, Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitto huolehtii korvausasian käsittelystä.

Tapaturman tutkinta
Tiedon saatuaan poliisi ja työsuojelupiiri suorittavat tapaturmasta omat 
tutkintansa. Heidän tehtävänsä on selvittää, miten tapaturma sattui, mah-
dollinen lakien ja määräysten rikkominen.

Selvitysten jälkeen työsuojeluviranomainen voi pyytää poliisiviranomai-
silta virka-apua mahdollisen työsuojelurikoksen osalta ja suorittamaan 
asiaan liittyvät kuulustelut. 

Ennen päätösten tekoa poliisi pyytää pääsääntöisesti työsuojelupiiriltä 
lausuntoa kuulusteluissa esiin tulleisiin asioihin. Tällöin myös asiaa hoita-
vaa liiton asiamiestä saatetaan kuulla työsuojelupiirin toimesta.

Lausuntokäsittelyn jälkeen yleinen syyttäjä päättää, nostetaanko syytteitä 
ja mistä asioista, lainkohdista ja lain rikkomuksista. Tämä tutkinta ja tie-
don kulku on ensiarvoisen tärkeää tapaturmassa loukkaantuneen oikeus-
turvan osalta.

Uhri ei monestikaan ymmärrä syy-yhteyttä tapaturmaan johtaneisiin 
asioihin. Hän käyttäytyy yleensä siten kuin moni kaatuessaan liukkaalla 
kadulla: ”Näkikö kukaan” ja ”Omaa syytänihän se oli”. Hän ei siinä tilan-
teessa osaa ajatella, että liukkauden torjunta on ollut huonosti tehty ja 
ehkä valvontatoimet oli laiminlyöty.
Viranomaistutkinnan yhteydessä on tapaturman uhrin aina ilmoitet-
tava, että hän hakee vahingonkorvausta ja vaatii rangaistusta tapa-
turman johdosta.
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Oma tapaturmatutkinta
Työpaikalla on hyvä suorittaa oma tapaturmatutkinta. Tutkinnan tarkoituksena 
on opastaa henkilöstöä välttämään kyseessä olevaan tapaturmaan johtanut 
väärä toimintatapa sekä ohjata uudenlaiseen työsuojeluyhteistyöhön.

. .... ...

Tutkintamalli

Tapaturmatutkinta

Edeltävät tapahtumat  Kohtaamistilanne  Seuraus

Edeltävä 
tapahtuma

Edeltävä 
tapahtuma

Edeltävä 
tapahtuma

Normaali 
toiminta: 
ei esiinny 
niitä tapah-
tumia, jot-
ka johtivat 
tapatur-
maan

Tapaturmaan johtavat tapahtuvat

Ihminen ja 
vamman 
aiheuttaja koh-
taavat samas-
sa paikassa 
samanaikai-
sesti

Vamma

Edeltävä 
tapahtuma

Edeltävä 
tapahtuma

Edeltävä 
tapahtuma

Työpaikan oman tapaturmatutkinnan apuna on hyvä käyttää kirjaa 
nimeltä TYÖKIRJA TAPATUMIEN JA VAARATILANTEIDEN 
TUTKIMISEEN

Kirjan ovat toimittaneet Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Työturvallisuuskes-
kus, Työterveyslaitos sekä Turvatekniikan keskus.

Työpaikan oma tutkinta pitäisi aloittaa välittömästi 
ja siihen tulisi osallistua työpaikan

• työsuojelupäällikön
• esimiehen
• työsuojeluvaltuutetun 
• mahdollisen osaston työsuojeluasiamiehen

Tutkinta on hyvä suorittaa niin, että:
• kerätään ja dokumentoidaan tapaturmahetken ja -paikan 

varsinaiset tapaturmatekijät
• selvitetään seikat, jotka johtivat ja myötävaikuttivat 

tapaturmaan

Selvittelytyön jälkeen tulee tehdä kirjallinen arviointi, korjaavat toimen-
piteet ja uusi toimintamalli, jolla vastaavat vaarat työpaikalla voidaan 
jatkossa estää.

Selvitystyöstä on tiedotettava henkilökunnalle ja siinä tulee huomioida 
seuraavia asioita:

• mitä uusia työmenetelmiä on jatkossa käytettävä
• voidaanko ennaltaehkäistä ja torjua tapaturmia 

läheltä piti -tilanteiden ilmoituksilla
• ketkä ovat vastuussa muutosten toteutuksesta 
• miten uuden ohjeen valvonta ja seuranta toteutetaan

Oikeusapu tapaturma- ja 
ammattitautitapauksissa 
Sähköliiton jäsenelle voidaan myöntää oikeusapu, kun häneen on koh-
distunut työtapaturma ja hänen asiansa on mitä ilmeisimmin menossa 
oikeuskäsittelyyn joko rikosasiana syyttäjän kautta tai liiton nostamana 
kanteena tapaturman korvausasiassa.

Oikeusavun perusteet
Sähköalojen ammattiliiton jäsenelleen antama oikeusapu perustuu liiton 
sääntöjen 17 §:ään, jossa jäsenen oikeusapuasia on ilmaistu seuraavasti:

17 § Oikeusapu
Osaston jäsenelle voidaan myöntää maksuton oikeusapu sellaisten oikeu-
dellisten asioiden hoitamisessa, jotka ovat aiheutuneet hänen toiminnas-
taan liitossa tai työsuhdeasioissa.

Hallitus päättää oikeusavun myöntämistä tarkemmin.

Jos oikeudenkäynti on aloitettu ennen kuin asia on päätetty ottaa liiton 
oikeusavun piiriin, oikeusapu myönnetään vain erityisistä syistä. Asiasta 
voidaan tarvittaessa pyytää osaston hallituksen lausunto.
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Jos jäsenelle tämän pykälän mukaan on myönnetty oikeusapu, ja tuomi-
oistuin velvoittaa vastapuolen korvaamaan jäsenelle oikeudenkäynnistä 
aiheutuneet kulut, ne tulevat liitolle korvaukseksi annetusta oikeusavusta.

Työsuojeluvahinko/miksi on haettava oikeusapua?

Onnettomuus/tapaturma

Työturvallisuusrikos

• valvova viranomainen katsoo työtur-
vallisuutta rikotun ja esittää yleiselle 
syyttäjälle syytteen ajamista

• syyttäjän päätös/haaste

• liitto ei yleensä vaadi rikosoikeuden-
käyntiä

Vahingonkorvausvaatimus

• vahingonkorvausta vaaditaan 
yleensä työnantajalta työso-
pimuksen rikkomisperusteen 
nojalla

• TSL 2 luku 3§:n sekä 
12 luku 1§:n perusteella

• tukee työturvallisuuden edistämi-
seksi tehtävää työtä

Oikeusapu

Oikeusavun hakeminen
Työsuojeluvaltuutetun tai onnettomuuden uhrin pitää oikeusavun saamis-
ta varten ottaa yhteyttä Sähköliiton asiamiehiin. 

Oikeusapuasian valmistelu 
Selvitetään ja hankitaan:

• mitä, missä ja milloin on tapahtunut 
• henkilöllisyys/jäsenyys ja työsuhde
• yritystiedot ja työsuojeluvastuut
• työpaikan työsuojeluvaltuutettu sekä tämän yhteystiedot
• lääkärintodistukset 
• onko tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön tehty 

ja lähetetty
• onko tapaturma ilmoitettu työsuojeluviranomaisille

• ovatko työsuojeluviranomaiset/poliisi tutkineet 
tapaturmaa

• onko olemassa työsuojelupiirin tutkinta, poliisitutkinta tai 
kuulustelupöytäkirjoja 

Työsuojeluvaltuutetulta pyydetään mahdollisia pöytäkirjoja yrityksen 
yhteistoimintamenettelystä tai työsuojelupiirin laatimia pöytäkirjoja, jotka 
on tehty yrityksen työsuojelutarkastuksen yhteydessä. 

Tämän lisäksi selvitetään, onko tapahtumalla ollut silminnäkijöitä, jotka 
voisivat tulla todistamaan asiassa tai joilta olisi saatavissa lisäselvitystä 
tapahtumaan. 

Työturvallisuusvahingot - 
oikeusapua myönnettäessä arvioidaan

Arvioin-
nissa 
kiinni-
tetään 
huomio:

Esitut-
kinta-
aineisto

Työpaikalla 
toteu-
tettava 
työsuojelu-
yhteistyö

Onko työ-
turvallisuus-
määräyksiä 
rikottu

Mikä on 
työsuo-
jelupiirin 
näkemys

Onko 
huolehdittu 
opetukses-
ta, ohjeista 
ja valvon-
nasta

Arvioidaan, mitä hyödyllistä näyttöä hankittujen asiakirjojen ja todistajien 
avulla on saatavissa ja esitettävissä oikeudessa.

Vahingonkorvaukset työtapaturma-asioissa

Tapaturmavakuutus korvaa
• sairaanhoito- ja lääkekulut ilman omavastuuta, 

E-lausunto lääkäriltä vakuutusyhtiöön
• matkakulut hoitoon pääsemiseksi ilman omavastuuta, 

oma ilmoitus vakuutusyhtiöön
• tarpeelliset tutkimuskulut vamman tutkimiseksi, vaikka 

vamma ei lopulta osoittautuisikaan työtapaturmaksi tai 
ammattitaudiksi
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• lääkärinpalkkiot myös yksityiseltä, mutta yksityisellä 
tehtäviin tutkimuksiin on saatava maksusitoumus 
etukäteen vakuutusyhtiöltä

• päivärahan, jos tapaturman vuoksi työkyvyttömyyttä 
enemmän kuin kaksi päivää sattumispäivän lisäksi. Maksu 
työnantajalle, jos tämä maksaa palkkaa.

• tapaturmaeläkkeen, haittarahan ja kuntoutuksen

Päiväraha työtapaturmasta
• maksetaan tapaturmista, joissa työkyvyttömyyttä 

1+3 päivää tai enemmän
• jokaiselta kalenteripäivältä; 

ennakonpidätyksen alaista tuloa
• neljän viikon ajan päiväraha on sairausajan palkkaa 

ja maksetaan työnantajalle
• mikäli sairausajan palkkaa ei makseta, määräytyy 

päiväraha neljän edeltävän viikon ansioista ja se 
maksetaan vahingoittuneelle itselleen

• neljän viikon jälkeen päiväraha on 
vuosityöansio / 360 ja se maksetaan vahingoittuneelle

Ansionmenetyskorvaukset

 Palkka Neljän viikon 
päiväraha

Päiväraha/
vuosityöansio

85 %

Tapaturma-
eläke

70 %

Tapaturma-
eläke

100 %

Tapaturma Vuosipäivä 65-vuotispäivä

Tapaturmaeläke
• jos työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua 

työtapaturmasta, maksetaan vahingoittuneelle 
tapaturmaeläkettä

• täysin työkyvyttömälle 85 prosenttia vuosityöansiosta, 
kunnes työntekijä täyttää 65 vuotta, sen jälkeen
70 prosenttia

• jos työkyvyttömyys on osittainen, maksetaan vastaava 
osa täydestä tapaturmaeläkkeestä, mutta työkyvyn 
aleneman tulee olla vähintään 10 prosenttia ja ansio on 
laskenut aikaisemmasta tapaturman vuoksi

Tapaturmaeläke

 Palkka Päiväraha

85 % 
vuosityöansiosta

Työkyvyttömyysajat/
kuntoutusajat/
täysi eläke Osaeläke jos 

ansionalene-
maa 
väh. 10 %

100 %

Tapaturma Vuosipäivä Työhönpaluu/kuntoutus

Haittaraha
• maksetaan, jos vammasta jää pysyvä yleinen haitta
• voidaan arvioida aikaisintaan vuoden kuluttua 

tapahtumasta
• korvaa muuta vahinkoa kuin työkyvyn alenemista
• yleisen haitan suuruuden määrittämiseen käytetään 

STM:n päätöksen 1012/1986 mukaista haittaluokitusta, 
luokat 1-20
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• haittaluokista 1-10 kertakorvaus, luokista 11-20 valinnan 
mukaan joko kertakaikkinen tai jatkuva korvaus

Työeläke ja työkyvyn alenema

Vaikka tapaturmasta tai ammattitaudista on myönnetty tapaturmaeläke, 
on aina haettava työeläkettä tulevan ajan määrityksen vuoksi. 

Kuntoutus 
• kuntoutuksen tarpeen on johduttava työtapaturmasta 

tai ammattitaudista
• työ- tai toimintakykyyn liittyvä kuntoutus
• avo- tai laitoskuntoutuksen toteutettava kuntoutushoito, 

apuvälineet ym.
• ammatillinen kuntoutus/työ- ja ansiokyky
• tavoitteena työhön paluu, keinot työkokeilusta 

uudelleenkoulutukseen
• kuntoutuksen ajalta täysi tapaturmaeläke
• kuntoutuspäätöksestä voi valittaa

Muut korvaukset lakisääteisestä 
tapaturmavakuutuksesta

• esimerkiksi rikkoutuneet silmälasit, sormus, proteesit 
korvataan, jos on aiheutunut myös ruumiinvamma

• sairaanhoitokuluina korvataan vaatteet ja jalkineet, jotka 
on jouduttu rikkomaan avun antamiseksi

• fysikaalisen hoidon aiheuttama ansionmenetys
• kodin- ja lastenhoidosta aiheutuvat välttämättömät 

ylimääräiset menot kunnallisen kotihoidon 
taksojen mukaan

• perhe-eläke kuolemantapauksen yhteydessä
• hautausapu kuolemantapauksen yhteydessä
• opaskoiralisä
• haittalisä, kun vahingoittunut ei tule toimeen ilman toisen 

henkilön apua
• vaatelisä, jos esimerkiksi tekojäsen aiheuttaa vaatteiden 

erityistä kulumista

Jos kaikki ei mene suunnitellusti

Vakuutusyhtiö saattaa evätä korvauksen 
seuraavista syistä:

• ei ole riittävää syy-yhteyttä 
• puuttuu niin sanottu tapaturmamomentti 

(= äkillinen, ennalta arvaamaton)
• vammasta aiheutuva työkyvyn alenema 

on alle 10 prosenttia 
• vamman tai kipeytymisen aiheuttaa sairaus 

(muu kuin ammattitauti) 
• tapaturma ei ole sattunut työssä tai työstä aiheutuvissa 

olosuhteissa tai työmatkalla
• kaikkia kuluja ei ole huomioitu, eikä siten korvattu

Korvauksien hakeminen vaikeutuu, jos:
• tapaturmasta ei ole ilmoitettu hätäkeskukseen tai 

poliisiviranomaisille, jolloin tapaturman tapahtumia ei ole 
voitu todeta jälkikäteen

• tieto ei ole mennyt myöskään työsuojelupiiriin, jolloin 
mahdollisesta rikoksesta tehtävä tutkinta on jäänyt 
tekemättä ja mahdollinen syyte nostamatta

• uhri on viety hoitoon selvittämättä lääkärille, mitä hänelle 
on tapahtunut 

• uhri on vähätellyt tapahtumaa ja yrittänyt sinnitellä 
kipulääkkeillä, jolloin vaurioita ei ole tutkittu heti

Yllä mainittujen seikkojen seurauksena vakuutusyhtiö voi tehdä asiasta 
tietojen puutteellisuuden vuoksi päätöksen, että henkilön vammat ovat 
sairausperäisiä, eikä korvaa todellisen tapaturman seurauksia.
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Muutoksenhaku
Jos vakuutusyhtiöltä tulee kielteinen päätös tapaturma-asiaan, on siitä 
syytä tehdä pikaisesti valitus. 

• yhteys vakuutusyhtiöön: jos kyse on huolimattomuudesta, 
asia selviää yleensä puhelimessa

• vakuutusyhtiö voi tehdä itseoikaisun, jos päätös perustuu 
sen virheeseen

• vakuutusyhtiön kielteisestä päätöksestä voi valittaa 
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, 
valitusaika 30 + 7 kalenteripäivää päätökseen merkitystä 
postituspäivästä

• muutoksenhakulautakunnan kielteisestä päätöksestä 
voi valittaa vakuutusoikeuteen, valitusaika 30 + 7 
kalenteripäivää päätökseen merkitystä postituspäivästä

• muutoksenhaku on maksuton ja päätökset tehdään 
papereiden perusteella

• muutoksenhakulautakunta käsittelee asiaa keskimäärin
7 kuukautta

• vakuutusoikeus käsittelee asiaa noin 13 kuukautta
• asian vireillä ollessa lautakuntaan tai vakuutusoikeuteen 

voi vakuutusyhtiön kautta toimittaa koko ajan 
asiaan vaikuttavia selvityksiä, esimerkiksi uudet 
lääkärinlausunnot

Sähköliiton vastaava työympäristöasiamies neuvoo ja auttaa valituksen 
laadinnassa tai laatii sen valtakirjalla puolestasi.

Asioiden selvittäminen jälkikäteen on suuritöistä, eikä valituksilla usein 
saada muutettua annettuja päätöksiä.

Lähteet:Työterveyslaitos , Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kalvosarja 2005
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SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY
Aleksanterinkatu 15
33100 TAMPERE
puh. (03) 252 0111
faksi (03) 252 0210

Vastaava työympäristöasiamies

Veijo Korhonen
veijo.korhonen@sahkoliitto.fi 
puh. (03) 252 0256
gsm 050 68 294

ALUETOIMISTOT
Etelä-Suomen aluetoimisto

Paasivuorenkatu 2 A
00530 HELSINKI
puh. (09) 774 2850
faksi (09) 7742 8520

Länsi-Suomen aluetoimisto 

• Turun toimipiste

Maariankatu 6 b
20100 TURKU
puh.  (02) 279 6900
faksi (02) 250 2063

• Seinäjoen toimipiste

Keskuskatu 17 B 17
60100 SEINÄJOKI
puh.  (06) 414 2226
faksi (06) 412 6220

Itä-Suomen aluetoimisto

Vuorikatu 11 A 12
50100 MIKKELI
puh.  (015) 161 551
faksi (015) 161 545

Pohjois-Suomen aluetoimisto

Mäkelininkatu 31
90100 OULU
puh.  (08) 378 755
faksi (08) 378 618
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