
 

 

 
   
 
 
Korvaushakemuksessa ilmoitettava vakuutusnumero: SP0001384889 
 
 

1. Vakuutetut 
 
Vakuutettuina ovat Ukko.fi:n kautta laskuttavat henkilöt (ns. kevytyrittäjät). 
 
Vakuutuksenottajalla on velvollisuus tiedottaa vakuutettuja vakuutusturvan alkamisesta, vakuutusturvan sisällöstä, 
mahdollisista muutoksista sekä vakuutusturvan päättymisestä. 
 
 

2. Vakuutuksen voimassaolo 
 
Vakuutus on voimassa Ukko.fi:n kautta tehdyssä työssä sattuneiden tapaturmien varalle. Vakuutus ei kata 
ammattitauteja tai työmatkoja. Korvausta maksetaan vahinkohetkellä voimassa olleen työtapaturma- ja ammattitautilain 
mukaan näissä ehdoissa mainituin poikkeuksin. Ukko.fi toimittaa Ifille tietoa tapaturmavakuutuksen kuuluvista 
vakuutetuista ja laskutetuista palkoista. 
 
 

3. Vakuutuksen sisältö 
 

Vakuutuksesta korvataan työtapaturma –ja ammattitautilakia mukaillen:  

 tapaturman sairaanhoitokulut ja tarpeelliset tutkimuskulut ilman euromääräistä ylärajaa 

 matka- ja majoituskulut  

 ensimmäiset lääkinnälliset apuvälineet 

 ansionmenetyskorvauksena päiväraha, korvausaika enintään 1 vuosi tapaturman sattumisesta. 

Päivärahan määrä perustuu Ukko.fi kautta laskutetun työtulon määrään, mutta kuitenkin vähintään 

vähimmäisvuosityöansio. Vähimmäisvuosityöansiolla tarkoitetaan työtapaturmalain mukaista 

vähimmäisvuosityöansiota, joka määrä vuonna 2017 on 14.080 e 

 haittaraha, joka lasketaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan, mutta laskettuna 3 vuoden ajalta ko. 

haittaluokan mukaisesti. Korvaus maksetaan aina kertaluonteisena, ei jatkuvana korvauksena.  

 kuolemanvarasumma tapaturmaisesta kuolemasta, vakuutusmäärä 25.000 e. Edunsaajana ovat omaiset 

 korvausaika kaikissa korvauksissa 3 vuotta tapaturman sattumispäivästä, jollei toisin ole mainittu. 

 vakuutuksesta ei mm. korvata tapaturma- tai perhe-eläkettä tai kuntoutusrahaa tai muita 

kuntoutuskorvauksia.   

 
 

Vakuutuksesta maksettava hoitokulukorvaus Suomessa annetusta hoidosta rajoittuu määrään, joka korvattaisiin 
Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan (mm. Kela) piiriin kuuluvalle henkilölle, vaikka vakuutetulla ei olisi oikeutta 
Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan mukaisiin korvauksiin.  
 
 
 
 



 
 
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että tapaturma sattuu Ukko.fi:n kautta laskutettavassa työssä. Vakuutus ei 
poista vakuuttamisvelvollisuutta sellaisesta toiminnasta, johon on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen 
vakuutusturva. Vakuutuksesta ei korvata vakuutustapahtumaa, josta olisi oikeus jonkin lain mukaiseen korvaukseen. 
Vakuutetulla katsotaan olleen oikeus korvaukseen, vaikka oikeus lain mukaiseen korvaukseen on menetetty 
vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. 
 
 

4. Korvauksenhakuohjeet 
 
Korvauksenhakija vastaa vakuutustapahtumasta aiheutuneista kustannuksista ennen korvauspäätöksen tekemistä. 
 
Vakuutuslaitoksella on oikeus maksusitoumuksella ohjata vahingoittunut valitsemaansa hoitopaikkaan. Hoitopaikan on 
oltava sellainen, jossa vahingoittunut saa korvattavan vahingon edellyttämän hoidon. Jos tarkoitettu hoito annetaan 
muualla kuin maksusitoumuksen osoittamassa hoitopaikassa tai vakuutuslaitos ei ole antanut maksusitoumusta, 
hoidosta korvataan vahingoittuneelle enintään asiakasmaksu, jonka vahingoittunut olisi joutunut asiakasmaksulain 
mukaan itse maksamaan vastaavasta hoidosta julkisessa terveydenhuollossa.  
 
Vakuutusyhtiölle on pyydettäessä toimitettava lääkärin antama selvitys tapaturmavammasta, kuluja koskevat 
alkuperäiset tositteet sekä muukin selvitys, joka on välttämätön vakuutusyhtiön vastuun toteamiseksi. 
Jos vakuutusyhtiö kehottaa vakuutettua tutkituttamaan terveydentilansa vakuutusyhtiön määräämällä lääkärillä, 
vakuutettu on velvollinen noudattamaan tätä kehotusta. Vakuutusyhtiö maksaa tällaisesta tutkimuksesta aiheutuvat 
kustannukset. Vakuutetun kuoltua edunsaajien on toimitettava vakuutusyhtiölle kuolintodistus ja virkatodistus sekä 
muu selvitys, joka on välttämätön vakuutusyhtiön vastuun toteamiseksi. 
 
Hoitokulut korvataan alkuperäisen maksukuitin perusteella, kuitti on esitettävä tarvittaessa. Korvaukseen oikeutettu 
hakee sairausvakuutuslain mukaisen korvausosuuden Kelasta kuuden (6) kuukauden kuluessa kulujen 
maksupäivästä. Tämän jälkeen haettaessa korvausta vakuutusyhtiöstä on korvaushakemuksen liitteenä tarvittaessa 
toimitettava Kelan korvauslaskelma ja jäljennökset kuluja koskevista alkuperäisistä kuiteista. Kuitit kuluista, joista Kela 
ei maksa korvausta, on toimitettava vakuutusyhtiöön alkuperäisinä. Korvausta vakuutusyhtiöstä on haettava vuoden 
kuluessa kulujen syntyhetkestä.  
 
Vakuutusyhtiö maksaa hoitokulukorvauksen mahdollisella Kelan korvausosuudella ja korvauksen hakukustannuksilla 
vähennettynä. Jos oikeus sairausvakuutusvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on menetetty edellä mainittujen 
määräaikojen laiminlyönnin tai muun syyn johdosta, korvauksesta vähennetään se osuus, jonka Kela olisi maksanut 
sairausvakuutuslain perusteella. 
 
Korvauksen haku tapahtuu Ukko.fi:n kautta erillisen ohjeen mukaisesti.  
 
 

5. Vakuutuksen yhteystiedot 
 

– Korvauspalvelutiimi, puh. 010 514 2243 tai fax 010 514 1140 
– Osoite: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Yritysten henkilökorvaukset, PL 2026, 20025 IF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 

Rekisteröity kotipaikka Helsinki 

PL 4, 00025 IF 

Y-tunnus 1614120-3 


