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Tapaturma 

1. ulkoisesta tekijästä johtuva 

2. äkillinen ja  

3. odottamaton tapahtuma,  

             joka aiheuttaa henkilölle vamman tai sairauden 
 

• ulkoinen tekijä: vahingoittuneesta riippumaton seikka, joka 

vahingon aiheuttaa, esim. alustan liukkaus tai epätasaisuus 

(kuoppa, kivi tms.), päälle kaatuva tai henkilöön osuva terävä 

esine, happo, virus tai bakteeri 

• äkillinen: tapahtuma yhtäkkinen, nopea, lyhytkestoinen 

(kaatuminen, putoaminen, törmäys) 

• odottamaton: vahingoittuneen tahdosta riippumaton 

tapahtuma, ennalta arvaamaton ja yllättävä (tahallinen 

itsensä vahingoittaminen tai sen teettäminen toisella ei ole 

tapaturma) 
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Tapaturma: poikkeukset 

Poikkeukset tapaturman tunnusmerkkivaatimuksista 
 

Yleisesti: ÄKILLISYYS 

tapaturmaksi luetaan eräitä lyhyenä aikana syntyneitä vammoja 

ja sairauksia, joissa altistuminen on tapahtunut vamman tai 

sairauden ilmaantumista edeltävänä, enintään vuorokauden 

pituisena aikana, eikä kyseessä ole ammattitauti: 

• hankauksen aiheuttama ihon hiertymä 

• syövyttävän aineen aiheuttama vamma tai sairaus 

• kaasun, höyryn tai huurun hengittämisestä aiheutunut vamma tai 

sairaus 

• tavanomaisesta poikkeavan lämpöolosuhteen aiheuttama 

paleltuma, hypotermia, palovamma tai lämpösairaus 

• säteilyn aiheuttama vamma tai sairaus 

• huomattavan fysikaalisen paineen vaihtelun aiheuttama vamma tai 

sairaus. 
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Tapaturma: poikkeukset 

Poikkeukset tapaturman tunnusmerkkivaatimuksista 
 

Pohjola Vakuutus (OP): ULKOINEN TEKIJÄ 

• korvattavaksi tapaturmaksi luetaan                     
yksittäisen voimanponnistuksen aiheuttama             
välitön venähdysvamma        

                                                           

      (ei korvaa kuitenkaan magneettikuvausta eikä leikkausta) 
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Tapaturmavakuutuksesta korvataan 

 

• tapaturmakulut (tutkimus, hoito-, esinekulut) 

• ansionmenetys (päiväraha ym.) 

• muut korvaukset (haittaraha, hoitotuki, 
kuolemantapaus) 

 

Mikäli tapaturman syntyyn liittyy ajoneuvo, haetaan 
korvausta ko. ajoneuvon liikennevakuutuksesta 
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Mikä korvaa? 
 

VALTIOKONTTORI on pääasiallinen korvaustaho  
LSPeL:n alueen palokuntalaisten tapaturmissa 

 

ehto: vahingoittunut ei saa palkkaa toiminnasta  

       = pelastuslaitokselta sopimuskorvaus VPK-yhdistykselle 
 

korvauksen piiriin kuuluu: 
 

• pelastustoiminta 

• väestönsuojelutehtävät 

• alan koulutustoiminta (kurssit, harjoitukset, leiri  nuoret) 

• huolto (palokuntanaiset) 

• ensivastetehtävät 
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Mikä korvaa? 
 

Mikäli palokuntalainen saa          
henkilökohtaista korvausta toiminnastaan, 
tulee palokuntayhdistyksellä olla    
työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus 
 

• palokuntayhdistys maksaa palkkaa 

• palokuntayhdistys maksaa palkkaa vain osalle 

• pelastuslaitos maksaa palkkaa (=palkka-asiamies, V-S) 
 

Vastuu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
voimassaolosta palokuntayhdistyksellä 
 

laiminlyönnit käsittelee Tapaturmavakuutuskeskus  sanktiot 

- vahingoittuneelle korvaus Valtiokonttorilta 
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Mikä korvaa? 
 

Pohjola-Vakuutuksen ryhmätapaturmavakuutus 
 

vapaaehtoinen, täydentävä lisävakuutus 
 

kattaa ja korvaa: 

• VPK:n, LSPeL:n ja SPEKin ja näiden jäsenten 
toiminnan 

 myös esim. veteraani- ja soittokuntatoiminnan 

• korvaukset (kuolemantapaus-, haitta-, 
päiväraha) maksetaan lakisääteisten päälle 

                                      

ammatinharjoittaja: yrittäjän tapaturmavakuutus 

 

 
9.10.2019 www.lspel.fi 



Mitä tehdä tapaturman satuttua? 
 

 

• välittömästi ilmoitus tilannepaikan esimiehelle  

• mahd. pian lääkäriin/hoitoon 

• tapaturmailmoitus Valtiokonttoriin ja 
vakuutusyhtiöön (palokunnan päällikkö) 
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