
 

 

 

Prosessikuvaus - työtapaturman sattuessa 
 
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus henkilöstölle 
 

 

• Vahingoittunut ilmoittaa sattuneesta työtapaturmasta viipymättä omalle esimiehelleen. 
 

• Esimies täyttää sähköisesti vakuutustodistuksen saatuaan tiedon työtapaturmasta. 1.1.2016 voimaan 
tulevan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan tapaturmasta on ilmoitettava vakuutusyhtiölle 
viimeistään 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun työnantaja on saanut tiedon tapaturmasta. Vakuutusyhtiöllä 
on mahdollisuus jättää korvaamatta sairausajan palkat työnantajalle, mikäli vahinkoilmoitusta ei ole tehty 
ajallaan. Vakuutustodistuksen voi täyttää ilman tunnuksia osoitteessa www.lahitapiola.fi/vakuutustodistus. 

 

• Jos vahingoittunut on menossa lääkäriin, täyttää esimies sähköisen vakuutustodistuksen. 
Vakuutustodistusta täytettäessä saa valita vakuutustodistuksen joko tekstiviestiversiona tai tulostettuna 
paperiversiona.  Vahingoittunut näyttää hoitolaitoksessa tekstiviestin tai antaa hoitolaitokselle paperisen 
vakuutustodistuksen. Näin on mahdollista saada maksutta työtapaturmavammasta johtuvan 
lääkärikäynnin ja mahdolliset lääkärin määräämät lääkkeet. 

 

• Jos työntekijä on maksanut itse lääkekulut, niin lääkekuluja voi anoa LähiTapiolasta jälkikäteen. 
 
Maksusitoumus tarvitaan etukäteen vakuutusyhtiöltä seuraavissa tilanteissa 
 Jos kyseessä on isompi tutkimus tai toimenpide kuten magneettikuvaus, tähystysleikkaus tai muu 

leikkaus sekä fysikaalinen hoito, on vakuutusyhtiöllä oikeus vaikuttaa hoitopaikan valintaan. 
Vahingoittunut saatetaan ohjata hoitoon muuhun hoitopaikkaan kuin maksusitoumusta pyytäneeseen. 
Vakuutusyhtiölle tulee toimittaa E-lääkärinlausunto, jossa hoitava lääkäri pyytää maksusitoumusta 
tutkimukseen tai toimenpiteeseen. Vakuutusyhtiö ilmoittaa päätöksestä vahingoittuneelle. 

 
Maksusitoumusta vakuutusyhtiöltä ei tarvita seuraavissa tilanteissa (vakuutustodistus riittää) 
 Jos kyseessä on ensimmäinen lääkärikäynti tai muu yksittäinen lääkärikäynti ja niihin välittömästi 

liittyvät vähäiset hoitotoimenpiteet, vahingoittunut voi mennä hoitoon vakuutustodistuksella. 
Yksittäisiä lääkärikäyntejä ovat esimerkiksi sairausloman jatkuminen ja vamman tilan seuranta. 
Vähäisiä hoitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi röntgentutkimus, kipsaus, sidonta tai vastaava. Tällöin 
vahingoittuneella tulee olla vakuutustodistus. Vahingoittunut voi mennä yksityiselle tai julkiselle 
puolelle lääkäriin. 

 
 Jos on kyseessä kiireellinen sairaanhoito eli hoito, joka on välttämätöntä vahingoittuneen 

terveydentilalle aiheutuvan välittömän uhan vuoksi. Vahingoittunut voi mennä hoitoon yksityiselle tai 
julkiselle sektorille. Vahingoittunut voi olla yhteydessä jälkikäteen hoitolaitoksen laskutukseen ja 
toimittaa sinne vakuutustodistuksen. Jos vahingoittunut on itse maksanut sairaanhoitokuluja, hänen 
tulee toimittaa LähiTapiolaan alkuperäiset laskut ja maksukuitit.  
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• Kun esimies on täyttänyt vakuutustodistuksen, jatkokäsittelijälle (esim. palkanlaskijalle) lähtee tiedoksi 
sähköpostiviesti sähköpostilla. Viestissä lukee vahingoittuneen nimi ja vahinkopäivä ja jatkokäsittelijää 
pyydetään kirjautumaan LähiTapiolan tunnukselliseen yritysten verkkopalveluun. 

 

• Tunnukselliseen verkkopalveluun on muodostunut keskeneräinen tapaturmailmoitus (jonka pohjatietona 
ovat valmiina kaikki tiedot mitä esimies on täyttänyt vakuutustodistukseen). Palkanlaskijan ei siis tarvitse 
enää selvittää vahinkokuvausta erikseen.  

 

• Palkanlaskija täydentää tapaturmailmoitusta ansiotiedoilla ja työsuhdetta koskevilla tiedoilla. 
 

• Palkanlaskijan täytettyä tapaturmailmoituksen, se näkyy verkkopalvelussa "lähetetty" tilassa. 
 

• LähiTapiola pyytää tarvittaessa skannattuja lääkärintodistuksia. Mikäli työnantajan sairausajan 
palkanmaksuvelvollisuus on päättynyt, niin LähiTapiola toivoo, että silloin lähetettäisiin automaattisesti 
skannatut versiot kaikista A-lääkärintodistuksista.  Tämä nopeuttaa päivärahan käsittelyä.  

 

• LähiTapiola aloittaa vahinkoasian käsittelyn kun ensimmäinen asiakirja on vastaanotettu. Tarvittaessa 
pyydetään lisätietoja työnantajalta ja vahingoittuneelta. 

 

• LähiTapiola pyytää tarvittaessa suoraan hoitolaitokselta E-lääkärinlausunnon tai sairauskertomuskopion. 
 

• Jos sairausloma jatkuu, palkanlaskija lähettää sairausajan palkkatiedot verkkopalvelun kautta (Henkilöstö -
> Vahinkoilmoitukset -> Ilmoitus sairausajan palkasta - lomakkeella) ja ilmoittaa mahdollisen 
palkanmaksuvelvollisuuden päättymispäivämäärän. 

 

• Jos työkyvyttömyys kestää yli neljä viikkoa, päivärahakorvaus perustuu vuosityöansioon. Vuosityöansion 
laskemista varten tarvitaan vuosityöansioselvitys, josta käy ilmi vahingoittuneen ansiot vuosi taaksepäin 
tapaturmasta. Lomakkeen voi täyttää myös verkkopalvelussa (Henkilöstö -> Vahinkoilmoitukset -> 
vuosityöansioselvitys). LähiTapiola pyytää myös verottajalta vahingoittuneen verotiedot viideltä 
aikaisemmalta vuodelta. 

 

• Työnantajan päätökset lähetetään sähköpostitse. Vahingoittuneen päätös lähetetään postitse. 
 

• Mahdollisissa ammattitaudeissa, kuntoutus- ja valitusasioissa sekä eläketapauksissa on omat käytäntönsä. 
Näistä tapauksista on mahdollista saada lisätietoa tapauskohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.  

 

• Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauspalvelun puhelinnumero on 09 453 3700,  sähköpostiosoite 
lttkorvaus@lahitapiola.fi ja Korvauspalvelun suojattu sähköpostiosoite on https://secure.lahitapiola.fi/ 
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