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Yritykselle
• Nopea hoitoon pääsy auttaa vähentämään

sairauspoissaoloja ja hallitsemaan
työkyvyttömyysriskiä.

• Sitouttaa ja palkitsee henkilöstöä.
Työnantajakuva paranee ja vaihtuvuus
pienenee.

• Henkilöstö on tyytyväisempää ja pysyy
työkykyisempänä. Tuottavuus kasvaa.

• Vakuutusmaksu on työnantajalle
verovähennyskelpoinen.

Työntekijälle
• Turvaa hyvän ja nopean hoidon. Hoitoon

pääsyä ei tarvitse jonottaa. Sopivimman
hoitoajan voi valita itse.

• Vakuutusten käyttö on vaivatonta. Käytössä
hoitolaitoskumppaniemme palvelut kattavasti
ympäri Suomen.

• Hoidamme hoitokulujen laskutuksen suoraan
hoitolaitoskumppanimme kanssa. Hoitoa ei
tarvitse kustantaa itse.

• Veroton etuus.

Laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen edut
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Tytal liitännäisen laajan vapaa-ajan vakuutuksen
perusteet
• Työtapaturma- ja ammattitautilaki (1.1.2016 Tytal)
• Vapaa-ajan vakuutusten vakuutusehdot
• Korvaustaso laaja

• Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti
• Ei kulukorvauskattoa, maksetaan mm. päivärahaa ja eläkettä

• Päiväraha ja eläkkeet määräytyvät vakuutuksen ottaneen työnantajan
maksamasta palkasta

• Kattaa laajasti työntekijöiden vapaa-ajan tapaturmat
• voimassa kaikkialla vapaa-ajalla, myös ulkomaanmatkoilla
• ei urheilurajoituksia, kattaa kaiken lisenssin alaisen urheilun (ainoastaan

ammattiurheilu on poissuljettu)
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Tytal korvauksista ja laajan vapaa-ajan liitännäisvakuutuksen korvauksista
Vakuutuksessa ei euro- tai aikamääräistä rajaa. Syy-yhteys ratkaisee.

Sairaanhoitokulut Esim. lääkärinpalkkiot, lääkkeet, matkakulut ja hoidossa tarvittavat apuvälineet (vapaa-ajan vahingoissa Kela-
vähennys)

Päiväraha
työkyvyttömyysajalta

Neljän ensimmäisen viikon ajalta päiväraha on pääsääntöisesti samansuuruinen kuin sairausajan palkka.  Viidennestä
viikosta alkaen päivärahan määrä perustuu vuosityöansioon.
(vapaa-ajan vahingoissa Kela-vähennys → tarvitaan sairausajan palkkatieto Kelan omavastuu-ajalta ja sen
ylittävältä ajalta eriteltynä)

Tapaturmaeläke Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % tai 70 % prosenttia vuosityöansiosta
(vapaa-ajan vahingoissa vähennetään Kelan päiväraha, työkyvyttömyys- ja vanhuuseläke)

Haittaraha pysyvästä
lääketiet. haitasta

Kerta- tai jatkuva korvaus. Haittaluokat 1-20 . Maksetaan aikaisintaan vahingon vuosipäivästä. Yksilölliset olosuhteet
eivät vaikuta

Kuntoutus Työ-, ansio- ja toimintakykyä edistävästä kuntoutuksesta aiheutuvat kulut

Perhe-eläke Leskelle ja lapsille, yhteensä enintään 70 % vuosityöansiosta
(vapaa-ajan vahingoissa vähennetään muun lain nojalla maksettava perhe-eläke)

Hautausapu Kuolinpesälle, vuosittain erikseen vahvistettava summa (v. 2022 = 5.110 €)

Muut korvaukset Esim. haittalisä, kodinhoidon lisäkustannukset, tietyt tapaturman yhteydessä rikkoontuneet esineet (henkilökohtaiset
apuvälineet, myös silmälasit)
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Laista tulevia rajoituksia korvattaviin
vahinkotilanteisiin

• Ei korvata
• Ammattitautia eikä ammattitautina korvattavan vamman tai sairauden olennaista pahenemista
• Työliikekipeytymistä tai siihen verrannollista vapaa-ajan tilannetta
• Pahoinpitelyä tai muutoin toisen henkilön tahallaan aiheuttamaa vammaa
• Potilasvahinkoa
• Vahinkoa, jonka perusteella on oikeus muun lain nojalla maksettavaan korvaukseen (pelastuslain

mukaan korvattava vahinko, maatalousyrittäjän tapaturmavahinko, liikennevahinko,
raideliikennevahinko)

• Toisessa työsuhteessa Tytal’n mukaan sattunutta vahinkoa
• Jos työnteko ja palkanmaksu on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti yli 30 pvää
• Toisen työsuhteen ansioista määräytyvää ansionmenetystä eikä sairausajan palkkaa muulle kuin

vakuuttajatyönantajalle

• Kela korvausten huomioiminen sairaanhoitokuluissa ja ansionmenetyskorvauksissa



Ansionmenetyskorvauksista – täysi työkyvyttömyys
työtapaturma ja Tytal-liitännäinen laaja vapaa-ajan vakuutus
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• Vapaa-ajan tapaturmissa huomioidaan vain vakuuttajatyönantajan maksama sairausajan palkka
ja palkka muutoin lyhyen ajan ansionmenetyskorvauksessa sekä vuosityöansiossa

• Ei sovelleta minimisäännöstä – Kela ja eläke-vähennykset

Palkka Neljän
viikon
palkka

Päiväraha/
vuosityöansio

Tapaturmaeläke

Tapaturmaeläke

100 %
85 %

70 %

Tapaturma Vuosipäivä 65-vuotispäivä



Sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vähentäminen
vapaa-ajan vahingon ansionmenetyskorvauksesta

• Vähennykset kirjattu lakiin (Tytal 202§)
• Laskennallinen vähennys päivärahan osalta

taulukon mukaisesti
• Todellinen vähennys tapaturmaeläkkeestä
• Vähennykset koskevat myös

kuntoutusrahana maksettavaa päivärahaa ja
tapaturmaeläkettä

Päivärahan €-määrä
vähentämättömänä

Vähennys-%

000,00 - 100,00 € 70 %

100,01 - 120,00 € 65 %

120,01 – 150,00 € 60 %

150,01 – 175,00 € 55 %

175,01 – 210,00 € 50 %

210,01 – 260,00 € 45 %

260,01 – 340,00 € 40 %

340,01 – 500,00 € 35 %

500,01 € - 30 %



Kuinka toimia
vahingon satuttua
Kuinka toimia
vahingon satuttua
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1 Työntekijä ilmoittaa
vahinkotapahtumasta
työnantajalleen heti olosuhteiden
salliessa.

Työnantaja toimittaa
tapaturmailmoituksen
vakuutusyhtiöön 10 arkipäivän
kuluessa työntekijän ilmoituksesta.

Jokaisesta työtapaturmasta tehdään
tapaturmailmoitus, joka on edellytys
korvausten maksamiselle.

Työntekijä saa välittömästi
vahvistusviestin tehdystä
tapaturmailmoituksesta.

Näin ilmoitat työtapaturmasta
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Pohjola Vahinkoapu auttaa vahingon sattuessa

• Vahinkoavusta saat selkeät ohjeet vahingon
sattuessa. Vahinkoavusta näet myös sinua
lähellä olevan lääkärikumppanin.

• Tavoitteemme on, että pääset jatkamaan
arkeasi mahdollisimman nopeasti ja
sujuvasti.

• Vahinkoavun löydät
• vahinkoapu.pohjola.fi -osoitteesta
• OP-yritysmobiili -sovelluksesta
• op.fi → Vakuutukset ja riskienhallinta -

osiosta
• Työtapaturman sattuessa avaa suoraan

osoite vahinkoapu.pohjola.fi/tyotapaturma



Vahinkoesimerkkejä Mistä korvaus?

Työntekijä loukkaantuu kaaduttuaan laskettelurinteessä
pääsiäisvapailla

Työtapaturmavakuutuksen liitännäinen laaja vapaa-ajan
tapaturmavakuutus

Työntekijä kaatuu polkupyörällä ja loukkaa itsensä vapaa-ajallaan Työtapaturmavakuutuksen liitännäinen laaja vapaa-ajan
tapaturmavakuutus

Työntekijä kolaroi auton kanssa ajaessaan itse polkupyörällä vapaa-
ajallaan

Kolarissa osapuolena olleen auton liikennevakuutus (liikennevahinko,
kun toisena osapuolena auto)

Työntekijä kaatuu motocross-pyörällään ajaessaan sorakuopilla
vapaa-ajallaan

Motocross-pyörän liikennevakuutuksesta (liikennevahinko – monttu ei
ole liikennevakuutuksesta vapaa alue)

Työntekijä kolaroi auton kanssa ajaessaan itse polkupyörällä
työmatkalla kotoa töihin

Työnantajan työtapaturmavakuutus ensisijaisena ja toissijaisena
kolarissa osapuolena olleen auton liikennevakuutus

Työntekijä loukkaantuu vaelluksella Nepalissa lomamatkallaan Ensisijainen hätäensiapu ja mahdollinen kotiinkuljetus
matkavakuutuksesta. Työtapaturmavakuutuksen liitännäinen laaja
vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Työntekijä vetää venettä mökillä vapaa-ajallaan ja tuntee kipua
takareidessä

Työliikkeeseen verrannollinen tilanne, jos ei horjahtamista, kaatumista
tms. tapaturmaan liittyvää tekijää – korvaus sairausvakuutuksesta
Kelasta



Kiitos!Kiitos!
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