MIKSI KORVAUS
EVÄTTIIN?
Mitä korvataan työtapaturmana?
Mistä maksetaan työtapaturmakorvausta?
Miksi korvaus katkeaa?

Tässä esitteessä annetaan yleistä tietoa työtapaturmavakuutuksesta ja kuvataan tapausesimerkkien avulla
käytännössä ongelmallisiksi koettuja työtapaturmien
korvaustilanteita.
Tapaturmavakuutuksesta korvataan työtapaturmien lisäksi
myös ammattitauteja, mutta niitä ei esitteessä käsitellä.
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Vakuuttamisvelvollisuus
Työnantaja on tapaturmavakuutuslain perusteella velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Työnantaja voi vakuuttaa työntekijänsä myös vapaa-aikana
sattuvien tapaturmien varalta tapaturmavakuutuslain mukaisella
vapaaehtoisella vakuutuksella. Näitä vakuutuksia myöntävät tapaturmavakuutusyhtiöt.
Valtion virka- tai työsuhteessa olevien työtapaturmat ja ammattitaudit korvataan valtion varoista. Korvaukset maksaa valtiokonttori.
Myös maatalousyrittäjillä on oikeus saada korvausta työssä sattuneesta vahingosta. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusta hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Muilla yrittäjillä ei ole vastaavaa vakuuttamisvelvollisuutta, mutta he voivat vakuuttaa itsensä
ja perheenjäsenensä tapaturmavakuutuslain mukaisilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Mitkä työtapaturmat korvataan?
Työtapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturma, joka vamman
tai sairauden aiheuttaen on kohdannut työntekijää työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa, kuten työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, työmatkalla tai työntekijän ollessa työnantajan
asioilla.

Tapaturman määritelmä
Tapaturman käsitettä ei ole määritelty tapaturmavakuutuslaissa.
Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan tapaturmalla tarkoitetaan
äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa
tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahdosta riippumatta ja aiheuttaa hänelle vamman tai sairauden.
Äkillisyydellä tarkoitetaan, että tapahtuma on yhtäkkinen ja nopea, kuten putoaminen tai törmäys.
Tapaturma on ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma, kuten
kaatuminen kadun liukkauden takia.
Tapaturman on satuttava vakuutetun tahtomatta eli se on vakuutetun kannalta odottamaton ja ennalta arvaamaton. Jos vakuutettu aiheuttaa itselleen vamman tahallisesti, kyseessä ei ole tapaturma.
Työtapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturman aiheuttama
vamma tai sairaus. Jos vamma tai sairaus ei ole seurausta tapaturmasta eli ne eivät ole syy-yhteydessä keskenään, korvauksia ei
suoriteta.
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Muita työtapaturmavakuutuksesta
korvattavia vahinkotapahtumia
Työtapaturman tavoin korvataan myös vamma, joka on syntynyt
lyhyehkönä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana ja jota
ei korvata ammattitautina.
Tällaisia vammoja ovat mm.
! polvilumpion tai kyynärpään tulehdus, jos sen on aiheuttanut
mainittujen kohtien jatkuva tai tavan takaa toistuva tahi työntekijälle poikkeuksellinen puristus ja
! työliikkeen yhteydessä tapahtunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen siltä osin kuin se ei johdu muusta sellaisesta viasta,
vammasta tai sairaudesta, josta tapaturmavakuutuslain mukaan ei suoriteta korvausta.
Korvattavia ovat lisäksi vammat tai sairaudet, jotka ovat aiheutuneet työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa sattuneesta pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta. Näitä tapahtumia ei kuitenkaan korvata maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksesta.

Tapaturmakorvaukset
Työtapaturmavakuutuksesta korvataan vammasta tai sairaudesta
aiheutuva sairaanhoito (esimerkiksi lääkärinpalkkiot, lääkkeet ja
matkakulut sairaanhoidon takia).

Vakuutuksesta maksetaan
!
!
!
!
!

päivärahaa
tapaturmaeläkettä
haittarahaa sekä haitta-, vaate- ja opaskoiralisiä
korvausta lisääntyneistä kodinhoitokustannuksista
ansionmenetyskorvausta fysikaalisen hoidon ajalta (ei maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksesta).

Myös käytössä olleet ja tapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tekojäsenet ja –elimet sekä
tukisidokset ja –liivit korvataan.
Vahingoittuneelle korvataan työ-, ja toimintakykyyn liittyvä lääkinnällinen kuntoutus sekä työ- ja ansiokykyyn liittyvä ammatillinen
kuntoutus. Kuntoutuksen ajalta maksetaan päivärahaa tai tapaturmaeläkettä.
Leskelle ja lapsille maksetaan perhe-eläkettä, ja kuolinpesälle hautausapua.
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Lisäksi korvataan perustellut ja tarpeelliset tutkimuskulut sen selvittämisestä, onko vamma tai sairaus aiheutunut tapaturmasta.

Sairaanhoidon korvaaminen 1.1.2005 tai sen jälkeen
sattuneissa vahingoissa
Vahingoittuneelle korvataan julkisen sektorin asiakasmaksu.
Julkisen sektorin hoitolaitokselle suoritetaan tietyin edellytyksin
täyskustannusmaksu, joka kattaa sairaanhoidon tuottamisesta
aiheutuneet todelliset kustannukset.
Yksityissektorin hoidoista vain kiireellinen sairaanhoito ja yksittäinen vastaanottokäynti vähäisine toimenpiteineen (esimerkiksi
röntgentutkimus, kipsaus) korvataan ilman maksusitoumusta aiheutuneiden tarpeellisten kustannusten mukaan. Muussa tapauksessa jatkohoitoon, esimerkiksi tähystystutkimuksiin ja magneettikuvauksiin, on aina pyydettävä etukäteen vakuutuslaitoksen
maksusitoumus ja niistä suoritetaan korvaus maksusitoumuksen
mukaisesti.
Sairaanhoidon korvaaminen ennen vuotta 2005
sattuneissa vahingoissa
Sairaanhoitokulut korvataan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon asiakasmaksutaksojen mukaan. Täyskustannusmaksua ei
suoriteta julkisen sektorin hoitolaitokselle.
Yksityissektorilla tehdyn yksittäisen vastaanottokäynnin kustannukset korvataan, mutta yksityissektorin hoito ja toimenpiteet
(esimerkiksi magneettikuvaus, tähystys, leikkaus) korvataan vain
poikkeustapauksissa. Korvauksen saamista varten on tällöin etukäteen pyydettävä vakuutuslaitokselta maksusitoumus
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Esimerkkejä vahinkotapauksista

Selän venähdysvamma
Selän venähdysvammat ovat yleisiä vahinkotapahtumia. Lääketieteellisen kokemuksen mukaan venähdys paranee yleensä muutamassa viikossa. Jos venähdyksen paraneminen pitkittyy, oireiden
syynä on yleensä jokin venähdysvammasta riippumaton sairaus,
esimerkiksi iskiasoireyhtymä.
Iskiasoireyhtymällä tarkoitetaan selän välilevyn pullistumaa, joka
aiheuttaa alaraajaan säteilevää kipua. Välilevyn pullistuma ei synny tavanomaisen venähdyksen yhteydessä, jos välilevy on terve.
Sen sijaan rappeutuneen välilevyn aiheuttamat iskiasoireet voivat
tulla esiin venähdyksen yhteydessä. Syynä oireisiin ei tällöin ole
venähdyksen aiheuttanut liike, vaan ennestään sairas välilevy.
Välilevyn pullistuma korvataan tapaturman seurauksena vain silloin, kun lanneselkään kohdistuu energialtaan erittäin suuri voima.
Tällainen tilanne on esimerkiksi pudottaessa korkealta selälleen
kovan esineen päälle.

Iskiasoireyhtymää ei korvattu

Esimerkki

Työntekijä kantoi lautoja työmaalla. Kantaessaan painavaa lautapinoa
hän liukastui, jolloin hänen selkänsä venähti ja kipeytyi. Lääkärintutkimuksissa hänellä todettiin selkälihasten venähdysvamma. Työntekijä sai selkälihasten venähdysvamman perusteella korvausta viiden
viikon työkyvyttömyyden ajalta vakuutusyhtiöltä, jossa hänen työnantajallaan oli lakisääteinen tapaturmavakuutus.
Selkävaivat jatkuivat edelleen. Lääkärintutkimuksissa todettiin pitkittyneen selkäkivun johtuvan iskiasoireyhtymästä. Iskiasoireyhtymä ei
synny venähdysvamman seurauksena, vaan se on tapaturmasta riippumaton sairaus. Vakuutusyhtiö ei enää maksanut korvausta työkyvyttömyyden jatkumisesta, koska työntekijän työkyvyttömyys ei
enää johtunut sattuneesta tapaturmasta. Selän venähdyksen vuoksi
työkyvyttömyyttä oli korvattu asianmukaisesti, koska lääketieteellisen kokemuksen mukaan venähdysvamman oli jo katsottava parantuneen.
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Polvivammat
Polvinivel muodostuu reisiluun ja sääriluun välisestä nivelestä sekä
polvilumpion ja reisiluun välisestä nivelestä. Polvi kipeytyy ja vaurioituu herkästi erilaisten venähdysten ja iskuvammojen seurauksena. kantavan nivelenä se on myös altis kulumasairauksille. lievä
venähdys tai isku polveen voi aloittaa kuluneessa polvessa hankalan kipukierteen, vaikka muutoin siinä ei ollut mitään oireita.
Nivelsidevammat ovat tavallisimpia polvivammoja ja useimmiten
syy-yhteys tapaturmaan on selvä. Ennestään vioittuneen polven
kipeytyminen ei kuitenkaan välttämättä johdu tapaturmasta.
Polvikierukan repeämän syy voi olla tapaturma. Kierukka voi revetä myös rappeuman vuoksi. Rappeumasairauden haurastuttama
kierukka voi revetä ilman tapaturmaakin esimerkiksi kyykystä
noustessa. korvausta maksetaan ainoastaan tapaturman seurauksena syntyneestä kierukkarepeämästä.
Yleisiä polvivammoja ovat myös polvilumpion osittaiset tai täydelliset sijoiltaanmenot. Jos sijoiltaanmeno tapahtuu rakenteellisista
syistä ilman ulkoista tekijää, kyseessä ei ole tapaturma. Näin voi
käydä esimerkiksi tanssiessa.
Rustonpehmennyssairaus on melko tavallinen ja usein ainoa tutkimuksessa löytyvä syy polven kipeytymiseen. Sitä ei korvata tapaturmavakuutuksesta.

Polven kulumaa ei korvattu

Esimerkki

Vahingoittuneen polvi venähti hänen laskeutuessaan polkupyörältä
alas. vahingoittuneelle maksettiin korvauksena vamman aiheuttamilta
työkyvyttömyysjaksoilta päivärahaa vamman sattumisesta elokuusta
saman vuoden joulukuun loppuun. Lisäksi maksettiin vamman tutkimisesta ja hoitamisesta aiheutuneet sairaanhoitokulut. Polvi ei kuitenkaan tullut oireettomaksi. Tämän vuoksi tehtiin tähystysleikkaus,
jossa todettiin kuluma ja rappeuman aiheuttama kierukan repeämä.
Kun paranemisen pitkittymisen syy tuli tähystyksessä selvitetyksi,
korvauksen maksaminen lopetettiin.
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Olkapäävammat
Olkapää on ihmisen liikkuvin nivel ja siinä ilmenevät rappeumamuutokset ja niistä johtuvat tulehtumat ovat varsinkin ikääntyvillä
henkilöillä hyvin yleisiä. Tutkimuksissa on todettu, että useammalla kuin joka toisella 50 vuotta täyttäneellä on rappeumamuutoksia
olkanivelessä, vaikka nämä rappeumamuutokset eivät aiheuta mitään oireita normaaliolosuhteissa.
Tyypillisiä olkanivelen rappeumamuutoksia ovat muun muassa
kiertäjäkalvosinjänteen oheneminen tai sen kalkkeutuminen, turvotus limapussissa, nestekertymä hauislihaksen pitkän jänteen
jännetupessa, luupiikit lapaluulisäkkeessä tai nivelrikko solisluulapaliitoksessa.
Ikääntymiseen normaalisti liittyvä olkanivelen rappeutuminen heikentää olkanivelen kestävyyttä tapaturman sattuessa.
Tämän
vuoksi myös olkapään jännerepeämän korvattavuutta harkittaessa
joudutaan arvioimaan, mikä merkitys sairausperäisillä tekijöillä on
asiassa. Rappeumamuutokset eivät estä korvaamista, jos tapaturma on sen laatuinen, että se olisi voinut aiheuttaa repeämän
terveeseenkin jänteeseen. Terve jänne voi revetä, jos kaatuu suoraan olkapään päälle esimerkiksi laskettelumäessä tai polkupyörällä ajaessa. Sen sijaan terve jänne ei yleensä repeä esimerkiksi
normaalin ostoliikkeen, otteen lipsumisen tai lievän riuhtaisun yhteydessä.
Useissa tapauksissa täysi varmuus rappeuman olemassaolosta ja
vaikutuksista voidaan todeta vain ultraäänitutkimuksen tai röntgenkuvan perusteella. Yleensä rappeuman vaikutus joudutaan kuitenkin arvioimaan tapaturman sattumiseen liittyneiden tekijöiden
ja mahdollisesti aikaisempien sairauskertomustietojen perusteella.

Kiertäjäkalvosimen repeämää ei korvattu

Esimerkki

57-vuotias kirvesmies oli remonttitöissä irrottanut vasaralla naulaa.
Vasara oli irronnut naulasta, jolloin oikea käsi oli heilahtanut taaksepäin
ja olkapää oli kipeytynyt.
Vahingoittunut oli mennyt seuraavana päivänä lääkäriin, joka oli katsonut hänen venähdyttäneen oikean olkanivelensä. kahden viikon kuluttua tapaturmasta oikeaan olkapäähän tehtiin varjoainetutkimus, jossa
todettiin kiertäjäkalvosimen repeämä ja kalkkikeräytymiä.
Vakuutusyhtiö korvasi oikean olkapään venähdysvammasta aiheutuneet
sairaanhoitokulut ja maksoi päivärahaa 100 %:n työkyvyn alentuman
mukaan viiden viikon ajalta. Tämän jälkeen aiheutuneita sairaanhoitokuluja ja työkyvyttömyyttä ei korvattu, koska hoidon tarpeen katsottiin
aiheutuvan kiertäjäkalvosimen repeämästä, jota ei olut pidettävä pääasiallisesti tapaturman seurauksena.
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Akillesjänteen repeäminen
Lääketieteellisen tietämyksen mukaan terve akillesjänne ei käytännössä repeä, vaikka sitä venytettäisiin voimakkaasti kuten tapahtuu hyppyyn ponnistettaessa, hypystä alas tullessa tai painavaa esinettä nostettaessa. Akillesjänteen repeämän syynä on lähes aina mikroskooppiset rappeumamuutokset jänteessä, jotka
eivät ole paljain silmin eivätkä edes magneettikuvauksella havaittavissa. Vaikka kaikki rappeumamuutokset elimistössä lisääntyvätkin iän myötä, akillesjänteen rappeumaa on todettavissa vain osalla samanikäisistä, valtaosalla jänne pysyy kestävänä. Akillesjänteen rappeumaa onkin pidettävä oireettomana sairautena, joka
tulee useimmiten ilmi tavanmukaisen, usein urheiluun liittyvän
onnistuksen tai nilkan vääntövamman tai tapaturmaisen liukastumisen laukaisemana. Pääsynä repeämiseen ei siis ole tapaturma
tai voimakas jänteen venyttäminen, vaan osalla ihmisistä todettavissa olevat jänteen rappeumamuutokset

Akillesjänteen repeämää ei korvattu

Esimerkki

Liikunnanohjaaja oli pelaamassa lentopalloa, kun hän pelitilanteessa
perääntyi ja muutti vauhdilla kulkusuuntaansa. Vauhdin pysähtyessä
hän ponnisti hieman taaksepäin ja tunsi pohkeessaan voimakasta kipua. Lääkärintutkimuksessa todettiin vasemman akillesjänteen täydellinen repeämä. Koska akillesjänteen repeämä ei lääketieteellisen
tietämyksen mukaan voi olla kuivatun tapahtuman seurauksena syntyvä vamma, ei akillesjänteen repeämää korvattu.
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Vatsan alueen tyrät
Tyrällä tarkoitetaan vatsaonteloa rajoittavan seinämän aukkoa tai
heikkoa kohtaa, josta vatsaontelon sisältöä pääsee pullistumaan
vatsaontelon ulkopuolelle vatsakalvosta muodostuvaan tyräpussiin.
Tyrän näkyvänä oireena on tyräpussin täyttyminen, joka tapahtuu
helpoimmin ponnistettaessa. Ajoittain tyräpussi voi olla tyhjänä,
jolloin mitään pullistumaa ei ole todettavissa.
Kun tyräpussin pullistuma havaitaan työtapaturman tai työliikkeen
yhteydessä, vakuutettu mieltää helposti, että tapaturma tai työliike aiheutti itse tyrän. Korvausta haetaan useimmin nivustyrästä,
joskus myös muista vatsan alueen tyristä. Harvinaisia poikkeuksia
lukuun ottamatta tapaturma – työliikkeestä puhumattakaan – ei
kuitenkaan ole tyrään aiheuttaja, vaan se tuo ainoastaan esille
tyrän näkyvän oireen, tyräpussin pullistuman. Itse tyrä on synnynnäinen tai se on kehittynyt myöhemmin synnynnäisesti heikkoon kohtaan. Joskus sen on voinut aiheuttaa leikkaus tai sairaus.
Tällä tavoin syntynyt tyrä ei ole tapaturmavakuutuksesta korvattava, vaikka tyrän näkyvä oire, tyräpussin pullistuma syntyisikin työtapaturman yhteydessä.
Hyvin harvinaisissa tapauksissa tyrän voi aiheuttaa vatsan seutuun
kohdistuva voimakas suora väkivalta, joka aiheuttaa ruhjevamman
kyseiselle alueelle. Tällöin ovat todettavissa kudosruhjeen muut
merkit, mm. verenvuoto kudokseen ja leikkauksessa näkyvät
kudosten ruhjeet.

Nivustyrää ei korvattu

Esimerkki

Metsuri oli puunkaatotyössä. Nostaessaan painavaa runkoa hän liukastui ja kaatui lyöden kaatuessaan polvensa kiveen. Tapaturmassa
metsurin oikea polvi kipeytyi ja hänen vasempaan nivuseensa ilmestyi
aristava pullistuma. Lääkärintutkimuksissa hänellä todettiin polven
ruhjevamma ja nivustyrä.
Tapaturmavakuutuksesta korvataan polven ruhjevamma, mutta ei
nivustyrää.
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Muutoksenhaku
Korvauspäätökseen tyytymättömän kannattaa aina ensiksi
ottaa yhteyttä päätöksen antaneeseen vakuutuslaitokseen ja
keskustella korvauskäsittelijän kanssa päätöksen perusteluista ja jatko-ohjeista.
Vakuutuslaitoksen korvauspäätöksistä valitetaan tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakuntaan, muutoksenhakulautakunnan päätöksestä vakuutusoikeuteen ja vakuutusoikeuden päätöksestä rajoitetusti korkeimpaan oikeuteen.
Valitus toimitetaan päätöksen antaneelle vakuutuslaitokselle.
Näin menetellään sen takia, että laitos voi oikaista omaa
päätöstään harkintansa mukaan saatuaan uutta tietoa. jos
vakuutuslaitos katsoo, ettei ole aihetta muuttaa päätöstä,
valitus toimittaan muutoksenhakulautakuntaan, Menettely
on sama, kun valitetaan muutoksenhakulautakunnanpäätöksestä vakuutusoikeuteen.
Valituksen tulee olla kirjallinen, muutoin se voi olla vapaamuotoinen. Valittaja ei yleensä tarvitse asianajajaa avukseen. Korvauspäätöksessä on muutoksenhakuohje, jossa
kerrotaan, miten on meneteltävä muutosta haettaessa. Valitus on toimitettava vakuutuslaitokselle kolmenkymmenen
päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatu tiedoksi.
Valitusasian käsittely on maksutonta.
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TAPATURMAVAKUUTUSLAITOKSET
A-vakuutus Oy
Lapinmäentie 1
00013 HELSINKI
www.a-vakuutus.fi

puh. 010 5040

Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia
Asemamiehenkatu 3
00017 FENNIA
www.fennia.fi

puh. 010 5031

If Vahinkovakuutusosakeyhtiö Oy:
HELSINKI
Vattuniemenkuja 8 A
00025 IF
www.if.fi

puh. 010 51 510

TURKU
PL 20
20025 IF
www.if.fi

puh. 010 51 510

Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö
Lintuvaarantie 2, PL 50
02601 ESPOO
www.lahivakuutus.fi

puh. 020 522 2111

Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Revontulentie 6, PL 16
02101 ESPOO
www.mela.fi

puh. (09) 43 511

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Keinusaarentie 2, PL 164
13101 HÄMEENLINNA
www.pohjantahti.fi

puh. (03) 62 671

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola
Lapinmäentie 1
00013 POHJOLA
www.pohjola.fi

puh. 010 55 911

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag
Ålandsvägen 31, PB 121
22101 MARIEHAMN
www.alandia.com

puh. (018) 29 000
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Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola
Revontulentie 7
02010 TAPIOLA
www.tapiola.fi

puh. (09) 4531

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Järvensivuntie 3, PL 117
33101 TAMPERE
www.turva.fi

puh. (03) 231 3111

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Meijeritie 4, PL 11
00039 VALIO
www.valio.fi

puh. 010 381 121

Valtiokonttori
Sörnäisten rantatie 13, PL 14
00531 HELSINKI
www.valtiokonttori.fi

puh. (09) 77 251

Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö
Malminkatu 20, PL 549
00101 HELSINKI
www.veritas.fi

puh. 010 55 020

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Köpmansgatan 6, PB 64
22101 MARIEHAMN
www.alands-omsesidiga.fi

puh. (018) 27 600

MUITA OSOITTEITA
Kuluttajien vakuutustoimisto
Lönnrotinkatu 19 A
00120 HELSINKI
www.vakuutusneuvonta.fi

puh. (09) 685 0120

Henkivakuutusosakeyhtiö Retro
Työntekijäin Ryhmähenkivakuutus
Bulevardi 28
00120 HELSINKI
www.retro.fi

puh. (09) 680 401

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto
Kirkkokatu 14
00170 HELSINKI
www.vn.fi/stm

puh. (09) 16 001
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Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Kasarmikatu 44, PL 43
00131 HELSINKI
www.tapaturmalautakunta.fi

puh. (09) 228 5050

Työttömyysvakuutusrahasto
Kalevankatu 12
00120 HELSINKI
www.tyottomyysvakuutusrahasto.fi

puh. (09) 680 3730

Vakuutuskuntoutus VKK ry
Hämeentie 15
00500 HELSINKI
www.vkk.fi

puh. (09) 2312 2000

Vakuutusoikeus
Lönnrotinkatu 13 C
00120 HELSINKI
www.oikeus.fi/vakuutusoikeus

puh. (09) 645 801

Vakuutusvalvontavirasto
Mikonkatu 8 A, PL 449
00101 HELSINKI
www.vakuutusvalvonta.fi

puh. (09) 415 5950
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TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO (TVL)
TVL:n päätehtävä on toimia lakisääteistä tapaturmavakuutusta
harjoittavien vakuutuslaitosten keskuselimenä. TVL:n jäseniä
ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos.
TVL:n tehtäväkenttä on laaja. TVL:n tehtäviin kuuluu työtapaturmakorvauksen suorittaminen niissä tapauksissa, joissa teetettyä työtä ei ole vakuutettu.
Se myös
•

kehittää lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja sen
toimeenpanojärjestelmää

•

edistää eri osapuolien ja toimeenpanojärjestelmän
yhteistoimintaa sekä korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä

•

toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä

•

tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja
seuraukset

•

ehkäisee työtapaturmia ja ammattitauteja.
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