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Yrittäjien tapaturmavakuutuksen ehdot
Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän täysiaikaiseen työajan vakuutukseen, jonka Försäkringsaktiebolaget Alandia myöntää työtapaturma- ja ammattitautilain (lyhenne TyTAL) 25. luvun (459/2015) mukaisesti. Vakuutuksesta korvataan tämän lain säädösten
mukaisesti työajalla ja vapaa-aikana sattuvia tapaturmia sekä ammattitauteja. Tämän vakuutuksen
korvausmuodot ja muu sisältö määräytyvät TyTAL:n,
lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yleisten ehtojen
ja näiden vakuutusehtojen mukaisesti.
1. Vakuutettu
Henkilöllä, jolla on yrittäjän eläkelain (1272/2006) (lyhenne YEL)
mukainen eläkevakuutus, on oikeus saada itsensä vakuutetuksi
yrittäjätyössä sattuvien vahinkotapahtumien varalta. Vakuutettu
henkilö on nimeltä mainittu vakuutuskirjassa.

2. Vakuutuksen laajuus
2.1 Vakuutus on voimassa sekä työaikana että vapaa-aikana.
2.2 Vakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla.

3. Vakuutusmaksu
3.1 Vakuutusmaksu määrätään vakuutusyhtiön voimassa olevien
kyseiselle vakuutuskaudelle vahvistettujen maksuperusteiden
mukaisesti.
3.2 Vakuutusmaksun perusteena on vuosityöansio, joka on
samansuuruinen kuin yrittäjän eläkelain 112 §:n mukainen
vahvistettu työtulo.

4. Ansionmenetyskorvauksen perusteena käytettävä
vuosityöansio
Yrittäjän vuosityöansio, jota TyTAL:n 188 §:n mukaisesti käytetään
ansionmenetyskorvauksen ja perhe-eläkkeen perusteena, on
hänelle vahvistetun YEL:n 112 §:n mukaisen, vahinkopäivänä
voimassa olleen työtulon suuruinen.

5. Tapaturmailmoitus
Yrittäjän on tehtävä TyTAL:n 111 §:n 2 momentin mukainen
ilmoitus vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle viimeistään
kolmantenakymmenentenä päivänä vahinkopäivästä. Jos

y rittäjä laiminlyö ilmoituksen tekemisen, korvaus voidaan evätä
viivästymisajalta, jos epääminen on olosuhteet huomioon ottaen
kohtuullista.

6. Korvaukset ja niiden yhteensovitus
6.1 Korvaukset määräytyvät TyTAL:n mukaisesti.
6.2 Päiväraha maksetaan täyden työkyvyttömyyden m
 ukaisesti,
jos vahinko estää pääasiallisesti yrittäjätyön tekemisen. Päivärahaa maksetaan puolet täyden työkyvyttömyyden mukaisesta
päivärahasta, jos vahinko merkittävästi rajoittaa yrittäjätyön
tekemistä. Yrittäjän päivärahaan ei sovelleta TyTAL:n 56 §:n
2 momentin, 57–60 ja 70 §:n säännöksiä. Päiväraha on 1/360
TyTAL:n 188–190 §:n mukaisesta yrittäjän vuosityöansiosta.
Vuosityöansioon ei sovelleta, mitä TyTAL:n 71–73 ja 75–79 §:ssä
säädetään.
6.3 Sen lisäksi, mitä TyTAL:n 63 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään,
yrittäjän työkyvyn heikentymistä ja yrittäjän tapaturmaeläkettä
arvioitaessa otetaan huomioon hänen YEL:n 112 §:n mukainen
työtulonsa, joka on voimassa vahinkotapahtuman jälkeen. Jos
mainittua työtuloa ei ole pienennetty v ahinkotapahtuman
jälkeen, yrittäjällä ei ole oikeutta toistaiseksi myönnettävään
tapaturmaeläkkeeseen. Kun lasketaan yrittäjän tapaturma
eläkkeen määrää TyTAL:n 66 §:n 1 momentin nojalla, vuosi
työansiona käytetään 188–190 §:n mukaista yrittäjän vuosi
työansiota. Vuosityöansioon ei sovelleta, mitä TyTAL:n 71–73
ja 75–79 §:ssä säädetään. Yrittäjän tapaturmaeläkkeeseen ei
sovelleta, mitä TyTAL:n 70 §:ssä säädetään.
6.4 Kohdissa 6.4.1–6.4.3 mainittuja rajoituksia sovelletaan
muuhun kuin työtapaturmana tai ammattitautina korvattavaan
vahinkotapahtumaan.
6.4.1 Tämän vakuutuksen perusteella maksettavasta sairaan
hoitokorvauksesta vähennetään vahingoittuneelle TyTAL:n 202
§:n mukaisesti saman vahinkotapahtuman johdosta sairaus
vakuutuslain nojalla maksettava korvaus.
6.4.2 Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta päivä
rahasta tehdään TyTAL:n 202 §:n mukaisesti laskennallinen
vähennys ajalta, jolta vahingoittuneella on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa saman vahinkotapahtuman
johdosta. Näin ollen vähennystä ei tehdä sairausvakuutuslain
mukaiselta omavastuuajalta. Vähennys tehdään seuraavan
taulukon mukaisesti:

Päivärahan määrä
vähentämättömänä, €

Vähennys, %

– 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

6.4.3 Tämän vakuutuksen perusteella maksettavasta tapaturma
eläkkeestä vähennetään vahingoittuneelle TyTAL:n 202 §:n
mukaisesti samalta ajalta maksettava sairausvakuutuslain
mukainen päiväraha, muun lain nojalla maksettava työkyvyttömyyseläke ja sen jälkeinen vanhuuseläke. Edunsaajalle maksettavasta perhe-eläkkeestä vähennetään vastaavasti muun lain nojalla
saman vahinkotapahtuman johdosta maksettava perhe-eläke.
Vakuutuksesta ei myöskään korvata TyTAL:n 12 §:n tarkoittamassa
ammattimaisessa urheilemisessa sattuneita vahinkotapahtumia.

8. Muutoksenhakuoikeus
8.1 Asianosainen, joka ei tyydy vakuutuslaitoksen päätökseen,
saa hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksen
hakulautakunnalta kirjallisella valituksella. Muutoksenhausta on
muutoinkin voimassa, mitä TyTAL:n 33. luvussa on siitä sanottu.
8.2 Asianosainen, joka katsoo, että tämän lain perusteella määrätyn maksun maksuunpano on ollut lain tai sopimuksen vastainen,
saa tehdä siitä kirjallisen perustevalituksen tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnalle kahden vuoden kuluessa sitä
seuraavan vuoden alusta, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu. Perustevalituksesta on muutoinkin voimassa, mitä
TyTAL:n 33. luvussa on siitä sanottu.

9. Vakuutussopimuksen voimassaolo
9.1 Yrittäjä voi kirjallisesti irtisanoa vakuutuksen päättymään
aikaisintaan siitä ajankohdasta, kun irtisanomisilmoitus on
saapunut vakuutusyhtiölle.

9.2 Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa yrittäjän vapaaehtoinen
työajan vakuutus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksamisen, tai jos vakuutuksenottaja on
tahallisesti antanut korvausasian käsittelyä tai vakuutusmaksun
määräämistä varten vääriä tai puutteellisia tietoja hankkiakseen
itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy 30 päivän kuluttua
irtisanomisen lähettämisestä. Kun irtisanomisen syy on vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönti, vakuutus ei kuitenkaan pääty,
jos vakuutuksenottaja on maksanut erääntyneen vakuutus
maksun ennen irtisanomisajan päättymistä. Vakuutusyhtiön
on annettava vakuutuksen päättymisestä päätös vakuutuksen
ottajalle.
9.3 Yrittäjän täysiaikainen työajan vakuutus päättyy samasta
ajankohdasta lukien, josta YEL:ssä tarkoitettu eläkevakuutus
päättyy, jollei TyTAL:n189 §:stä muuta johdu. Vakuutus voi päättyä takautuvasti. Jos YEL:n mukainen vakuutus ei tule voimaan,
koska yrittäjän toiminta ei ole mainitun lain 4 §:n 1 momentin 2
kohdan mukaisesti jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään neljää
kuukautta, vakuutus päättyy yrittäjän toiminnan päättyessä.
Vakuutusyhtiön on annettava vakuutuksen päättymisestä päätös
vakuutuksenottajalle.

10. Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus
Vakuutusta tehtäessä, vakuutuksen voimassaoloaikana tai
vakuutuksen päättyessä vakuutuksenottaja on velvollinen
ilmoittamaan vakuutusyhtiölle tietoja, joilla voi olla m
 erkitystä
vakuutuksen kannalta TyTAL:n 159 §:n mukaisesti. Ilmoitus
velvollisuuteen sisältyy mm. YEL:n 112 §:n mukaisen vuosityö
ansion muutokset.

11. Voimaantulo
Nämä vakuutusehdot ovat voimassa 1.1.2016 alkaen.

Ota yhteyttä, jos sinulla
on kysyttävää:
Alandia Vakuutus
puh. 018 29 000 tai
tapaturmat@alandia.com
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