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Tuoteselosteessa kuvaamme vakuutuksen keskeisen sisällön. Yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksen sisällöstä ja rajoituksista ovat 
työtapaturma- ja ammattitautilaissa sekä vakuutusehdoissa; Pohjolan tapaturmavakuutusehdot yrittäjälle. Vakuutuksen myöntää  
Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy. 

Nopea toipuminen
Yrittäjänä oma työpanoksesi on yrityksesi peruskivi ja toiminnan 
jatkuvuus on riippuvaista sinusta itsestäsi. Tapaturman tai am-
mattitaudin seurauksena työpanoksesi vähenee osittain tai koko-
naan ja yritystoimintasi voi vaarantua. Siksi yrittäjänä ensisijainen 
tavoitteesi on parantua mahdollisimman pikaisesti työkuntoon.

Vahingon sattuessa Pohjolan tapaturmavakuutus yrittäjälle turvaa 
toimeentulosi ja Pohjola Sairaalassa tai hoitolaitoskumppanillam-
me saat laadukkaan ja sujuvan hoidon.

Sujuva hoitoketju
Sujuvalla hoitoketjulla nopeutamme huomattavasti parantumista-
si ja työhön paluuta. Pohjola Sairaalamme on onnistunut mer-
kittävästi lyhentämään hoitoaikoja ja samaan tähtäämme koko 
hoitolaitoskumppanuusverkostomme kanssa. 

Pohjola Sairaalasta saat kokonaisvaltaisesti kaikki tarvittavat tut-
kimukset, toimenpiteet ja kuntoutuksen. Pohjola Sairaalassa on 
maan parhaat asiantuntijat ja kuvantamislaitteet.  

Vakavasta vahingosta voi seurata pitkä kuntoutumisvaihe ja 
työkyvyttömyys. Tehokkaalla ja oikea-aikaisella kuntoutuksella 
edistämme työ- ja toimintakyvyn palautumista ja lyhennämme 
työkyvyttömyysaikaa. Kuntoutustarpeen havaitseminen mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa on ydinosaamistamme.

Kuntoutumisen ja työhön paluun nopeuttamiseksi Pohjola Sairaa-
lassa on käytettävissäsi työmestari, joka toimii tiiviissä yhteistyös-
sä kuntoutusneuvojiemme kanssa. Työmestari on ammatillisen 
kuntoutuksen asiantuntija, joka avustaa ja toimii koordinaattori-
na työhönpaluuasioissa.

Onhan sinulla YEL-vakuutus?
Voit ottaa Pohjolan tapaturmavakuutuksen yrittäjälle, kun sinulla 
on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus). Myös perheenjäsene-
si, joilla on YEL-vakuutus, voidaan vakuuttaa tällä vakuutuksella. 
Jos olet aloittava yrittäjä, voit ottaa vakuutuksen heti. Muista kui-
tenkin ottaa YEL-vakuutus samasta päivästä, jotta vakuutusturva-
si pysyy voimassa.

YEL-vakuutuksen päättyessä myös yrittäjän tapaturmavakuutus 
päättyy.

Varmista turvasi työssä ja vapaa-ajalla
Tapaturma voi sattua milloin vain. Suosittelemme, että vakuutat 
itsesi työ- ja vapaa-ajan vakuutuksella. Näin olet turvattu tapatur-
mien varalta ympäri vuorokauden. 

Työssä sattuvat tapaturmat ja ammattitaudit korvaamme yrittäjän 
työajan tapaturmavakuutuksesta. Vapaa-ajalle valittavissasi on 
kaksi vaihtoehtoa.

Yrittäjän laaja tapaturmavakuutus on voimassa lähes kaikessa 
työn ulkopuolisessa toiminnassa, myös urheillessasi ja ulkomaan-
matkoillasi.

Vapaa-ajalle on valittavissasi myös suppeampi yrittäjän vapaa-
ajan tapaturmavakuutus. Vakuutuksesta ei makseta korvausta, jos 
tapaturma on aiheutunut seuraavissa urheilulajeissa:
●● jalkapallo
●● amerikkalainen jalkapallo
●● salibandy ja sähly
●● jääkiekko
●● laskettelu ja lumilautailu
●● ilmaurheilu
●● laite- ja vapaasukellus
●● vuori- ja jääkiipeily.
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Valittavissasi on kolme laajuutta

Yrittäjä – varmista itsellesi toimeentuloturva ja nopea toipuminen tapaturmasta tai ammattitaudista. 
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Mitä korvaamme sinulle ja perheellesi?
Tapaturmavakuutuksesta korvaamme yrittäjälle muun muassa
●● sairaanhoitokuluja
●● ansionmenetystä työkyvyttömyydestä
●● kuntoutusta
●● korvausta pysyvästä haitasta.

Lisäksi leski ja lapset ovat oikeutettuja perhe-eläkkeeseen, jos 
vakuutettu menehtyy tapaturman tai ammattitaudin seuraksena.  

Mitä korvataan Korvausaika Erityistä

Sairaanhoitokulut Korvaus tarpeellisesta sairaanhoidosta; lääkä-
rinpalkkiot, lääkkeet, tutkimus- ja hoitokulut, 
hoitotarvikkeet, sairaalan hoitopäivämaksut, 
myös sairaanhoidon matkakustannukset.

Ei enimmäisaikaa. Korvausten maksamisen edellytyk-
senä on, että tutkimus tai hoito on 
lääkärin määräämää ja välttämä-
töntä.

Tutkimuskulut Korvaus tarpeellisesta lääkärintutkimuksesta, 
vaikka vamma ei osoittaudu työtapaturman ai-
heuttamaksi tai sairaus ammattitaudiksi.

Tapauskohtaisesti tarpeelliset ja 
perustellut lääkärintutkimukset.

Päiväraha 100 %, jos vahinko estää yrittäjätyön tekemisen.

50 %, jos vahinko rajoittaa merkittävästi yrittäjä-
työn tekemistä.

Päiväraha on 1/360 vuosityöansiosta.

Enintään vuoden ajalta. Päiväraha maksetaan kaikilta päi-
viltä tapaturmapäivän jälkeen, kun 
työkyvyttömyys on tapaturmapäi-
vän jälkeen kestänyt vähintään 3 
peräkkäistä päivää.

Tapaturmaeläke Tapaturmameläke on 85 % vuosityöansiosta ja 
65. ikävuodesta alkaen 70 %. 

Aikaisintaan vuoden kuluttua 
vahinkotapahtumasta, ei enim-
mäisaikaa. 

Myönnetään määräajaksi tai tois-
taiseksi, kun työkyky on alentunut 
vähintään 10 %. 

Ammatillinen  
kuntoutus

Kuntoutusajalta kuntoutusraha ja kuntoutuksen 
kustannukset. 

Ei enimmäisaikaa. Kuntoutusta ovat mm. työkokeilu, 
ammatillinen uudelleen koulutus, 
yritystuki.

Toimintakyky- 
kuntoutus

Korvaus esim. fysioterapiasta, kuntoutusjaksois-
ta ja -tutkimuksista, apuvälineistä, sopeutumis-
valmennuksesta ja asunnon muutostöissä.

Palveluasuminen: lakiin perustuva kiinteä kor-
vaus.

Ei enimmäisaikaa.

Haittaraha Haittaluokkaa vastaava kertakorvaus (haittaluo-
kat 1-5) tai jatkuva korvaus (6-20), kun vam-
masta tai sairaudesta jää pysyvä yleinen haitta. 

Maksetaan aikaisintaan vuoden 
kuluttua tapaturmasta tai am-
mattitaudin ilmenemisestä.

Omat ansiot, työ tai harrastukset 
eivät vaikuta korvausmäärään.

Hoitotuki Päiväkorvaus vamman aiheuttamasta hoidon, 
avun, valvonnan tai ohjauksen tarpeesta.

Ei enimmäisaikaa. Ei makseta sairaala- tai laitoshoi-
don ajalta.

Vaatelisä Päiväkorvaus tekojäsenen tai apuvälineen aihe-
uttamasta vaatteiden kulumisesta.

Ei enimmäisaikaa. Edellyttää tekojäsenen tai apuväli-
neen pitkäaikaista käyttöä.

Kodinhoidon 
lisäkustannukset

Kohtuulliset ja välttämättömät lisäkustannukset: 
esim. siivouksesta, lumitöistä ja vastaavista.

Enintään vuoden ajalta.

Esinevahingot Korvaus vahinkotapahtuman yhteydessä särky-
neistä silmälaseista, kuulokojeesta, hammaspro-
teesista, tekojäsenestä ja vastaavista.

Kertakorvaus Lisäksi korvataan ensihoidon yhte-
ydessä leikatut vaatteet ja sormuk-
set.

Muita esinevahinkoja ei korvata.

Perhe-eläke Enimmäismäärä 70 % vuosityöansiosta, jos va-
kuutettu menehtyy tapaturman tai ammattitau-
din johdosta.

Lesken omat ansiot työntekijän kuolinhetkellä 
voivat vähentää eläkkeen määrää aikaisintaan 
vuoden kuluttua kuolemasta.

Leskelle ei enimmäisaikaa. Oi-
keus päättyy uuteen avioliittoon 
tai vastaavaan.

Lapselle 18 vuoden ikään saak-
ka. Opiskelevalle tai työkyvyttö-
mälle lapselle 25 vuoden ikään 
saakka.

Leskeksi luetaan vain yksi henkilö: 
aviopuoliso, rekisteröidyn parisuh-
teen osapuoli tai avopuoliso, jos yh-
teinen lapsi tai notaarin vahvistama 
sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Hautausapu Kuolinpesälle maksettava kuolinvuoden mukaan 
määräytyvä korvaussumma.

Kertakorvaus

Taulukossa on esitetty yleisimpiä korvauksia. Yksityiskohtaiset korvaukset on määritetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa.



Pohjola Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3.
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2.

Korvausten suhde muihin etuuksiin
Työajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on ensisijainen 
kaikkiin muihin sosiaalivakuutuksiin nähden.

Jos tapaturma on työssä tai työmatkalla sattunut liikennevahinko, 
korvausta henkilövahingon osalta maksetaan ensisijaisesti yrittä-
jän tapaturmavakuutuksesta. Yrittäjä voi saada myös lisäkorvaus-
ta liikennevakuutuksesta. 

Tapaturmavakuutus on ensisijainen myös työeläkkeeseen ja saira-
uspäivärahaan nähden. Työeläkelaitokset ja Kela yhteensovittavat 
samalta ajalta myöntämänsä etuuden tapaturmavakuutuksesta 
maksetun ansionmenetyskorvauksen kanssa.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksessa päivärahasta vähennetään 
laskennallisesti sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa vastaa-
va osuus ja tapaturmaeläkkeestä muun lain nojalla maksettava 
eläke.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on eräitä korvattavia vahin-
koja koskevia rajoituksia. Vapaa-ajan vakuutuksesta ei korvata 
esimerkiksi liikennevahinkoa. Tässä tilanteessa sinulla voi olla 
oikeus korvaukseen liikennevakuutuksesta.

Muista täyttää tapaturmailmoitus 
Tapaturman sattuessa

1. Täytä tapaturmailmoitus verkkopalvelussamme mahdolli-
simman pian. 

2. Hakeudu hoitoon Pohjola Sairaalaan tai muulle hoitolaitos-
kumppanillemme ja ilmoita, että vakuutuksesi on meillä.

Verkkosivuiltamme pohjola.fi löytyvät Pohjola Sairaalan ja mui-
den hoitolaitoskumppaneidemme yhteystiedot sekä kattava oh-
jeistus siitä, miten toimitaan vahingon sattuessa.

Varmista vakuutusta ottaessasi, että teet myös verkkopalveluso-
pimuksen kanssamme ja tutustu palveluun jo ennen vahinkoja.

Vakuutusmaksu
Vakuutusmaksun perusteena on yrittäjän vuosityöansio, joka on 
samansuuruinen kuin YEL-vakuutuksen työtulo. Lisäksi maksuun 
vaikuttavat tehtävä työ (ammattinimike) sekä vakuutuksenottajan 
toimiala ja Suomen Asiakastiedon riskiluokka. Vakuutusmaksu-
kausi on kalenterivuosi ja tarkistamme maksun vuosittain. 

Vakuutusmaksun voit vähentää yrityksesi verotuksessa ja maksaa 
joustavasti erissä.

Muutoksista ilmoittaminen
Yritystoiminnassa tapahtuvista oleellisista muutoksista, jotka vai-
kuttavat tapaturmavakuuttamiseen, on aina ilmoitettava vakuu-
tusyhtiöön. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset tehtävässä työs-
sä (ammattinimike) ja YEL-työtulossa.

Henkilötietojen käsittely
Pohjola Vakuutus käsittelee asiakkaiden henkilötietoja voimassa 
olevien säädösten mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa ja -se-
losteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Asiakkaan on suositeltavaa 
tutustua viitattuun tietosuojainformaatioon. Tietosuojalauseke ja 
-seloste ovat saatavilla op.fi-verkkosivustolla sekä Pohjola Vakuu-
tuksen asiakaspalvelupisteissä.

Vakuutusten myyntipalkkiot
Vakuutusyhtiö maksaa vakuutusmaksuun perustuvan prosentu-
aalisen tai vakuutusten lukumäärään perustuvan kiinteän palk-
kion.

Palkkioon ja sen määrään vaikuttaa vakuutustuote ja myyntika-
nava.

Palkkio maksetaan asiamiehelle tai vakuutusyhtiön työntekijälle.

Ota yhteyttä
Verkkopalvelut sivulla 

●● op.fi 
●● a-vakuutus.fi 
●● pohjola.fi
●● pohjolasairaala.fi

Vakuutusten palvelunumerot Pohjola Vakuutus 0303 0303 ja 
A-Vakuutus 0304 0506

Puhelu maksaa kotimaisesta kiinteän verkon lankaliittymästä 
ja matkapuhelinliittymästä 0,0835 euroa/puhelu + 0,12 euroa/
min. Hinnat sis. alv 24 %. Puhelut nauhoitetaan muun muas-
sa asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi. Katso aiheesta lisää  
op.fi/tietosuoja.

Tapaturma Vahinkoilmoitus Hoitoon Toipuminen

Vahingon sattuessa
on tärkeintä

hoitaa vamma 
kuntoon.

Vahinkoilmoituksen
teet helpoimmin

ja nopeimmin
verkkopalvelusamme.

Pohjola Sairaalassa
ortopedinen vammasi

saa parasta
mahdollista hoitoa.

Kumppanimme
hoitavat sinut

kuntoon nopeasti.

Hyvällä hoidolla
toivut pikaisesti ja
pääset palaamaan

työn pariin ja
nauttimaan

vapaa-ajastasi.


