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Pohjolan
tapaturmavakuutusehdot 
yrittäjälle
Vakuutusehdot 1.1.2016

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan OP Vakuutus Oy:n ja A Vakuu-
tus Oy:n (jäljempänä vakuutusyhtiö) myöntämiin työtapaturma- 
ja ammattitautilain (459/2015) mukaisiin yrittäjän vakuutuksiin. 

Pohjolan tapaturmavakuutuksia yrittäjälle ja yksilöllisesti va-
kuutetuille ovat:
●● Yrittäjän työajan vakuutus
●● Yrittäjän laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus
●● Yrittäjän vapaa-ajan tapaturmavakuutus
●● Yksilöllinen työajan vakuutus 

Vakuutuksiin sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilakia ja 
näitä vakuutusehtoja.

Vakuutuksesta peritään vähintään maksuperusteiden mukainen 
vähimmäismaksu.

Vakuutuskirjaan on merkitty valitut vakuutukset.

Yrittäjän tYöajan Vakuutus
Turvan keskeinen sisältö  
Vakuutuksen perusteella korvataan yrittäjälle sattuvat työtapa-
turmat ja ammattitaudit. Vakuutus on voimassa Suomessa ja 
ulkomailla.

1 Vakuutettu 
Vakuutuksella voidaan vakuuttaa:
●● henkilö, jolla on yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukainen  

eläkevakuutus 

Vakuutus otetaan yhdestä vakuutusyhtiöstä siten, että se kattaa 
yrittäjän eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen vakuuttaman 
yrittäjätyön.   

2 Vakuutusmaksu 
Vakuutusmaksu määrätään vakuutusyhtiön voimassa olevien 
kyseiselle vakuutuskaudelle vahvistettujen maksuperusteiden 
mukaisesti.

Vakuutusmaksun perusteena on vuosityöansio, joka on saman-
suuruinen kuin yrittäjän eläkelain 112 §:n mukainen vahvistettu 
työtulo.

Jos yrittäjän eläkelain 112 §.n mukainen työtulo on vahvistettu 
siinä säädetyn enimmäismäärän suuruiseksi, vuosityöansio voi-
daan hakemuksesta vahvistaa tätä suuremmaksi. Jos yrittäjän 

eläkelain 112 §:n mukainen työtulo laskee yrittäjän eläkelaissa 
säädettyä enimmäismäärää pienemmäksi, tämän vakuutuksen 
vuosityöansio muutetaan vastamaan yrittäjän eläkelain 112 §:n 
mukaista työtuloa.

3 Korvausten perusteena oleva vuosityöansio 
Yrittäjän vuosityöansio, jota käytetään ansiomenetyskorvauksen 
ja perhe-eläkkeen perusteena, on hänelle vahvistetun yrittäjän 
eläkelain 112 §:n mukaisen, vahinkopäivänä voimassa olleen 
työtulon suuruinen.  

Jos tässä vakuutuksessa määritelty vuosityöansio on hakemuk-
sesta vahvistettu yrittäjän eläkelaissa vahvistettua työtuloa suu-
remmaksi, maksetaan korvaus tämän vahvistetun vuosityöansi-
on mukaisesti.

4 Ilmoitusvelvollisuus

4.1 Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus vakuutusta 
otettaessa

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusyhti-
ölle työtapaturma- ja ammattitautiriskin arviointia, vakuutus-
maksun määräämistä ja vakuutuksen hoitoa varten tarpeelliset 
tiedot toimialastaan, teettämänsä työn määrästä ja laadusta, 
työn alkamisajasta, yrityksen omistussuhteista, työtapaturma- ja 
ammattitautilain 166 §:n 5 momentissa tarkoitetusta työturvalli-
suustyöstä sekä muista vakuutusyhtiön määrittelemistä vakuu-
tusmaksuun vaikuttavista seikoista kuten yrittäjän eläkelain 112 
§:n mukaisesta työtulon muutoksesta.

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tiedot vakuutusta haettaes-
sa tai viimeistään 14 päivän kuluessa vakuutuksen alkamisesta. 
Jos vakuutuksenottaja ei ilmoita tietoja mainitussa ajassa, va-
kuutusyhtiö määrää vakuutusmaksun maksuperusteidensa mu-
kaan sillä käytettävissä olevien tietojen perusteella.

4.2 Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus vakuutuksen 
voimassa ollessa ja päättyessä

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava 4.1 kohdassa tarkoitetut, va-
kuutusyhtiön pyytämät tiedot vakuutusyhtiölle vuosittain tam-
mikuun loppuun mennessä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava 
näitä tietoja koskevista olennaisista muutoksista kalenterivuo-
den aikana.

Ilmoitus on tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 päivän 
kuluessa muutoksesta.
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5 Vakuutuksen päättyminen 

5.1 Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön irtisanomisoikeus

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen kesken vakuutus-
kauden. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy 
aikaisintaan irtisanomisen tultua vakuutusyhtiön tietoon. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuk-
senottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksa-
misen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallisesti antanut korvaus-
asian käsittelyä tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä 
tai puutteellisia tietoja hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeude-
tonta taloudellista hyötyä.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy 30 päivän 
kuluttua irtisanomisen lähettämisestä. Kun irtisanomisen syy on 
edellä tarkoitettu vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönti, va-
kuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja on maksanut 
erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä.  

5.2 Vakuutuksen päättyminen yrittäjän eläkevakuutuksen 
päättyessä

Vakuutus päättyy samasta ajankohdasta lukien, jolloin yrittäjän 
eläkelaissa tarkoitettu eläkevakuutus päättyy. Vakuutus voi päät-
tyä takautuvasti. Jos yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus ei 
tule voimaan, koska yrittäjän toiminta ei ole mainitun lain 4 §:n 
1 momentin 2 kohdan mukaisesti jatkunut yhdenjaksoisesti vä-
hintään neljää kuukautta, vakuutus päättyy yrittäjän toiminnan 
päättyessä.

5.3 68 vuotta täyttäneen yrittäjän vakuuttaminen 

Jos yrittäjä jatkaa yrittäjätyötään täytettyään 68 vuotta, vakuu-
tusta voidaan hakemuksesta jatkaa yksilöllisenä työajan vakuu-
tuksena. Vakuutuksen myöntäminen edellyttää, että yrittäjällä on 
ennen 68 vuoden täyttämistä ollut yrittäjän työajan vakuutus sa-
massa vakuutusyhtiössä.

Yrittäjän laaja VaPaa-ajan 
taPaturMaVakuutus
Turvan keskeinen sisältö
Vakuutuksen perusteella korvataan vapaa-aikana sattuneet tapa-
turmat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti. Vakuutus 
on voimassa vapaa-ajalla Suomessa ja ulkomailla.

1 Vakuutettu 
Vakuutuksella voidaan vakuuttaa
●● henkilö, jolla on yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukainen  elä-

kevakuutus 

Vakuutus voidaan myöntää vain, jos yrittäjä on vakuutettu työta-
paturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella samassa 
vakuutusyhtiössä.

2 Vakuutusmaksu 
Vakuutusmaksu määrätään vakuutusyhtiön voimassa olevien ky-
seiselle vakuutuskaudelle vahvistettujen maksuperusteiden mu-
kaisesti.

Vakuutusmaksun perusteena on vuosityöansio, joka on saman-
suuruinen kuin yrittäjän eläkelain 112 §:n mukainen vahvistettu 
työtulo.

Jos yrittäjän eläkelain 112 §.n mukainen työtulo on vahvistettu sii-
nä säädetyn enimmäismäärän suuruiseksi, vuosityöansio voidaan 
hakemuksesta vahvistaa tätä suuremmaksi. Jos yrittäjän eläkelain 
112 §:n mukainen työtulo laskee yrittäjän eläkelaissa säädettyä 
enimmäismäärää pienemmäksi, tämän vakuutuksen vuosityöan-

sio muutetaan vastamaan yrittäjän eläkelain 112 §:n mukaista 
työtuloa.

3 Korvausten perusteena oleva vuosityöansio
Yrittäjän vuosityöansio, jota käytetään ansiomenetyskorvauksen 
ja perhe-eläkkeen perusteena, on hänelle vahvistetun yrittäjän 
eläkelain 112 §:n mukaisen, vahinkopäivänä voimassa olleen työ-
tulon suuruinen. 

Jos tässä vakuutuksessa määritelty vuosityöansio on hakemuk-
sesta vahvistettu yrittäjän eläkelaissa vahvistettua työtuloa suu-
remmaksi, maksetaan korvaus tämän vahvistetun vuosityöansion 
mukaisesti.

4 Ilmoitusvelvollisuus

4.1 Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus vakuutusta 
otettaessa

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusyhtiölle 
työtapaturma- ja ammattitautiriskin arviointia, vakuutusmaksun 
määräämistä ja vakuutuksen hoitoa varten tarpeelliset tiedot toi-
mialastaan, teettämänsä työn määrästä ja laadusta, työn alkamis-
ajasta, yrityksen omistussuhteista, työtapaturma- ja ammattitau-
tilain 166 §:n 5 momentissa tarkoitetusta työturvallisuustyöstä 
sekä muista vakuutusyhtiön määrittelemistä vakuutusmaksuun 
vaikuttavista seikoista kuten yrittäjän eläkelain 112 §:n mukaises-
ta työtulon muutoksesta.

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tiedot vakuutusta haettaessa 
tai viimeistään 14 päivän kuluessa vakuutuksen alkamisesta. Jos 
vakuutuksenottaja ei ilmoita tietoja mainitussa ajassa, vakuutus-
yhtiö määrää vakuutusmaksun maksuperusteidensa mukaan sillä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella.

4.2 Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus vakuutuksen 
voimassa ollessa ja päättyessä

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava 4.1 kohdassa tarkoitetut, va-
kuutusyhtiön pyytämät tiedot vakuutusyhtiölle vuosittain tam-
mikuun loppuun mennessä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava 
näitä tietoja koskevista olennaisista muutoksista kalenterivuoden 
aikana.

Ilmoitus on tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 päivän 
kuluessa muutoksesta.

5 Vakuutuksen päättyminen 

5.1 Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön irtisanomisoikeus

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen kesken vakuutus-
kauden. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy 
aikaisintaan irtisanomisen tultua vakuutusyhtiön tietoon.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuk-
senottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksa-
misen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallisesti antanut korvaus-
asian käsittelyä tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä 
tai puutteellisia tietoja hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeude-
tonta taloudellista hyötyä.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy 30 päivän 
kuluttua irtisanomisen lähettämisestä. Kun irtisanomisen syy on 
edellä tarkoitettu vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönti, va-
kuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja on maksanut 
erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä.  

5.2 Vakuutuksen päättyminen Yrittäjän työajan vakuutuksen 
päättyessä 

Vakuutus päättyy kun Yrittäjän työajan vakuutus vakuutusyhti-
össä päättyy.
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Yrittäjän VaPaa-ajan taPaturMaVakuutus
Turvan keskeinen sisältö
Vakuutuksen perusteella korvataan vapaa-aikana sattuneet tapa-
turmat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti. Vakuutus 
on voimassa vapaa-ajalla Suomessa ja ulkomailla.

Vakuutuksen ulkopuolelle on rajattu seuraavat harrasteurheilula-
jit:
●● jalkapallo 
●● amerikkalainen jalkapallo
●● salibandy ja sähly
●● jääkiekko
●● laskettelu ja lumilautailu
●● ilmaurheilu
●● laite- ja vapaasukellus
●● vuori- ja jääkiipeily

1 Vakuutettu 
Vakuutuksella voidaan vakuuttaa:
●● henkilö, jolla on yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukainen  elä-

kevakuutus 

Vakuutus voidaan myöntää vain, jos yrittäjä on vakuutettu työta-
paturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella samassa 
vakuutusyhtiössä.

2 Vakuutusmaksu
Vakuutusmaksu määrätään vakuutusyhtiön voimassa olevien ky-
seiselle vakuutuskaudelle vahvistettujen maksuperusteiden mu-
kaisesti.

Vakuutusmaksun perusteena on vuosityöansio, joka on saman-
suuruinen kuin yrittäjän eläkelain 112 §:n mukainen vahvistettu 
työtulo.

Jos yrittäjän eläkelain 112 §.n mukainen työtulo on vahvistettu 
siinä säädetyn enimmäismäärän suuruiseksi, vuosityöansio voi-
daan hakemuksesta vahvistaa tätä suuremmaksi.  Jos yrittäjän 
eläkelain 112 §:n mukainen työtulo laskee yrittäjän eläkelaissa 
säädettyä enimmäismäärää pienemmäksi, tämän vakuutuksen 
vuosityöansio muutetaan vastamaan yrittäjän eläkelain 112 §:n 
mukaista työtuloa.

3 Korvausten perusteena oleva vuosityöansio
Yrittäjän vuosityöansio, jota käytetään ansiomenetyskorvauksen 
ja perhe-eläkkeen perusteena, on hänelle vahvistetun yrittäjän 
eläkelain 112 §:n mukaisen, vahinkopäivänä voimassa olleen työ-
tulon suuruinen.

Jos tässä vakuutuksessa määritelty vuosityöansio on hakemuk-
sesta vahvistettu yrittäjän eläkelaissa vahvistettua työtuloa suu-
remmaksi, maksetaan korvaus tämän vahvistetun vuosityöansion 
mukaisesti.

4 Ilmoitusvelvollisuus

4.1 Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus vakuutusta 
otettaessa

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusyhtiölle 
työtapaturma- ja ammattitautiriskin arviointia, vakuutusmaksun 
määräämistä ja vakuutuksen hoitoa varten tarpeelliset tiedot toi-
mialastaan, teettämänsä työn määrästä ja laadusta, työn alkamis-
ajasta, yrityksen omistussuhteista, työtapaturma- ja ammattitau-
tilain 166 §:n 5 momentissa tarkoitetusta työturvallisuustyöstä 
sekä muista vakuutusyhtiön määrittelemistä vakuutusmaksuun 
vaikuttavista seikoista kuten yrittäjän eläkelain 112 §:n mukaises-
ta työtulon muutoksesta.

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tiedot vakuutusta haettaessa 
tai viimeistään 14 päivän kuluessa vakuutuksen alkamisesta. Jos 
vakuutuksenottaja ei ilmoita tietoja mainitussa ajassa, vakuutus-
yhtiö määrää vakuutusmaksun maksuperusteidensa mukaan sillä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella.

4.2 Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus vakuutuksen 
voimassa ollessa ja päättyessä

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava 4.1 kohdassa tarkoitetut, va-
kuutusyhtiön pyytämät tiedot vakuutusyhtiölle vuosittain tam-
mikuun loppuun mennessä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava 
näitä tietoja koskevista olennaisista muutoksista kalenterivuoden 
aikana.

Ilmoitus on tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 päivän 
kuluessa muutoksesta.

5 Vakuutuksen päättyminen 

5.1 Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön irtisanomisoikeus

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen kesken vakuutus-
kauden. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy 
aikaisintaan irtisanomisen tultua vakuutusyhtiön tietoon.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuk-
senottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksa-
misen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallisesti antanut korvaus-
asian käsittelyä tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä 
tai puutteellisia tietoja hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeude-
tonta taloudellista hyötyä.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy 30 päivän 
kuluttua irtisanomisen lähettämisestä. Kun irtisanomisen syy on 
edellä tarkoitettu vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönti, va-
kuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja on maksanut 
erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä.  

5.2 Vakuutuksen päättyminen Yrittäjän työajan vakuutuksen 
päättyessä 

Vakuutus päättyy kun Yrittäjän työajan vakuutus vakuutusyhti-
össä päättyy.

Yksilöllinen tYöajan Vakuutus
Turvan keskeinen sisältö
Vakuutuksen perusteella korvataan yrittäjälle sattuneet työtapa-
turmat ja ammattitaudit. Vakuutus on voimassa Suomessa ja ul-
komailla.

1 Vakuutettu
Vakuutuksella voidaan vakuuttaa
●● alle 18-vuotias yrittäjä, jos hän täyttää yrittäjän eläkelain 3 §:ssä 

säädetyt edellytykset
●● hakemuksesta yrittäjä, joka täyttäessään 68 vuotta jatkaa yrit-

täjätyötä. Vakuutuksen myöntäminen edellyttää, että yrittäjällä 
on ennen 68 vuoden täyttämistä ollut yrittäjän työajan vakuu-
tus samassa vakuutusyhtiössä.

2 Vakuutusmaksu 
Vakuutusmaksu määrätään vakuutusyhtiön voimassa olevien ky-
seiselle vakuutuskaudelle vahvistettujen maksuperusteiden mu-
kaisesti.

Vakuutusmaksun perusteena on vakuutusyhtiön vahvistama yrit-
täjän vuosityöansio. Yrittäjän vuosityöansio vahvistetaan yrittäjän 
työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon suuruiseksi noudattaen 
yrittäjän eläkelain 112 §:n 1 momentissa säädettyjä perusteita. 
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3 Korvausten perusteena oleva vuosityöansio
Yrittäjän vuosityöansio, jota käytetään ansiomenetyskorvauksen 
ja perhe-eläkkeen perusteena, on hänelle vahvistetun yrittäjän 
vuosityöansion suuruinen. 

4 Ilmoitusvelvollisuus

4.1 Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus vakuutusta 
otettaessa

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusyhtiölle 
työtapaturma- ja ammattitautiriskin arviointia, vakuutusmaksun 
määräämistä ja vakuutuksen hoitoa varten tarpeelliset tiedot toi-
mialastaan, teettämänsä työn määrästä ja laadusta, työn alkamis-
ajasta, yrityksen omistussuhteista, työtapaturma- ja ammattitau-
tilain 166 §:n 5 momentissa tarkoitetusta työturvallisuustyöstä 
sekä muista vakuutusyhtiön määrittelemistä vakuutusmaksuun 
vaikuttavista seikoista.

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tiedot vakuutusta haettaessa 
tai viimeistään 14 päivän kuluessa vakuutuksen alkamisesta. Jos 
vakuutuksenottaja ei ilmoita tietoja mainitussa ajassa, vakuutus-
yhtiö määrää vakuutusmaksun maksuperusteidensa mukaan sillä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella.

4.2 Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus vakuutuksen 
voimassa ollessa ja päättyessä

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava 4.1 kohdassa tarkoitetut, va-
kuutusyhtiön pyytämät tiedot vakuutusyhtiölle vuosittain tam-
mikuun loppuun mennessä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava 
näitä tietoja koskevista olennaisista muutoksista kalenterivuoden 
aikana.

Ilmoitus on tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 päivän 
kuluessa muutoksesta.

5 Vakuutuksen päättyminen

5.1 Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön irtisanomisoikeus

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen kesken vakuutus-
kauden. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy 
aikaisintaan irtisanomisen tultua vakuutusyhtiön tietoon.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuk-
senottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksa-
misen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallisesti antanut korvaus-
asian käsittelyä tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä 
tai puutteellisia tietoja hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeude-
tonta taloudellista hyötyä.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy 30 päivän 
kuluttua irtisanomisen lähettämisestä. Kun irtisanomisen syy on 
edellä tarkoitettu vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönti, va-
kuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja on maksanut 
erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä.  

Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus päättyväk-
si vakuutuskauden loppuun. Ilmoitus vakuutuksen päättymisestä 
lähetetään kirjallisesti viimeistään kolmea kuukautta ennen va-
kuutuskauden päättymistä.  

5.2 Vakuutuksen päättyminen yrittäjätoiminnan päättyessä 

Vakuutus päättyy yrittäjätoiminnan päättyessä. Vakuutuksenotta-
jan on ilmoitettava vakuutusyhtiölle välittömästi yrittäjätoimin-
nan päättymisestä.  

Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta korvauspäätökseen ja vakuutusmaksuun sää-
detään työtapaturma- ja ammattitautilaissa. 

Voimaantulo
Nämä vakuutusehdot tulevat voimaan 1.1.2016.


