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om något händer i arbetet

Olycksfall i arbetet och  
yrkessjukdomar som ersatts av staten
Statskontoret ersätter olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för dem som har 
ett anställningsförhållande hos staten. Ersättningssystemet grundar sig på 
lagstiftningen om olycksfallsförsäkringen.

Om ett olycksf all i arbetet plötsligt inträffar
Meddela om ett olycksfall i arbetet genast till olycksfallsombudet på din 
arbetsplats. Du får ett försäkringsintyg av honom, med vilket man kan få 
kostnadsfri vård till exempel vid en hälsovårdscentral eller på ett sjukhus. lntyget 
berättigar även till kostnadsfria läkemedel. Om du inte har ersättningsintyget, 
är det möjligt att du själv måste betala för vården och läkemedlen. Du kan även 
utkräva kostnader mot kvitton vid Statskontoret.

Hur du ska gå till väga vid ett yrkessjukdomsfall
Vid yrkessjukdomsfall lönar det sig att genast kontakta olycksfallsombudet på din 
arbetsplats samt läkare.

Hur du söker ersättning vid Statskontoret
Olycksfallsombudet på arbetsplatsen avfattar en anmälan om ett olycksfall 
och lämnar den till Statskontoret vid ett olycksfall i arbetet eller vid ett 
yrkessjukdomsfall. Det är viktigt att gå noga igenom alla uppgifter som behövs 
med olycksfallsombudet, så att anmälan blir tillräckligt detaljerad.

Anmälan skall avfattas snarast möjligt efter olycksfallet eller efter att 
yrkessjukdomen kommit fram. Det lönar sig att avfatta anmälan noga så att 
behandlingen av den inte fördröjs på grund av eventuella tilläggsutredningar, som 
alltid fördröjer utbetalningen av en ersättning. 

Du borde även få bekräftelse på att olycksfallsombudet på din arbetsplats har fyllt 
i och sänt anmälan om olycksfallet tili Statskontoret. Med ersättningsbeslutet 
behövs även ett läkarintyg vid Statskontoret.

Om ett olycksfall har lett tili en svår skada eller till personens bortgång, 
skall arbetsgivaren alltid meddela om detta även till polis- och 
arbetarskyddsmyndigheter.

Du kan också själv anhängiggöra ett ersättningsärende. Sänd en skriftlig anmälan 
till Statskontoret där följande uppgifter framgår:
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•	 dina personuppgifter

•	 namnet på din arbetsgivare och kontaktuppgifter samt

•	 var, när och hur olycksfallet inträffade eller yrkessjukdomen förorsakades.  
 
Vad bör ersättas

En lagstadgad olycksfallsförsäkring ersätter de nödvändiga sjukvårdskostnaderna. 
Förlusten av en förvärvsinkomst kan ersättas med en dagpenning och en 
olycksfallspension. Ett allmänt men som orsakats av en skada eller sjukdom ersätts 
med en menersättning.

Vid ett dödsfall betalas begravningsbidrag och familjepension. Det finns även 
tillgång tili andra ersättningsformer, tillexempel rehabilitering. Dagpenning, 
olycksfallspension och ersättning för en inkomstförlust som orsakats av fysikalisk 
vård samt familjepension är skattepliktiga inkomster. De övriga ersättningarna är 
skattefria.

Sjukvårdskostnader
De nödvändiga kostnaderna ersätts som sjukvårdskostnader. 
Olycksfallsförsäkringen ersätter de av ett olycksfall i arbetet orsakade sjukvårds-, 
läkemedel- och resekostnader samt de hjälpmedel som behövs.

Dagpenning 
Dagpenningen utbetalas för tiden av en kortvarig arbetsoförmåga. Utbetalningen 
av dagpenningen förutsätter att arbetsoförmågan varar i minst tre på varandra 
följande dagar, oavsett den dag under vilken olycksfallet inträffat. Ersättningen 
förutsätter, att arbetsförmågan nedgått på minst 10 %. 

Dagpenningen kan utbetalas i högst ett års tid.

Rehabilitering 
Rehabiliteringen kan även ersättas som en del av olycksfallsersättningarna. Syftet 
med den är att i främsta rummet påskynda placeringen av den skadade tillbaka 
till ett lämpligt förvärvsarbete, antingen till det tidigare yrket eller till ett nytt 
yrke. Syftet med rehabiliteringen är att även underlätta klaran det av de dagliga 
funktionerna.

Menersättning
Menersättning utbetalas om skadan eller sjukdomen förorsakar en bestående 
allmän skada. Menersättning utbetalas tidigast från och med att perioden för 
dagpenningen löpt ut, alltså i praktiken från och med årsdagen av olycksfallet.
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Olycksfallspension 
Om den skadade om ett år från olycksfallet ännu är arbetsoförmögen, kan 
det utbetalas olycksfallspension tili honom/henne. Maximibeloppet på 
olycksfallspensionen är 85% av förvärvsinkomsten per år tills personen fyller 65 år. 
Därefter är det 70% av förvärvsinkomsten per år.

Familjepension
Familjepensionen utbetalas till den efterlevande maken och minderåriga barn samt 
studerande barn under 25 år. Även en sambo har rätt tili familjepensionen, om han/
hon har eller har haft ett gemensamt barn med förmånslåtaren eller om sambon 
avtalat med förmånslåtaren om en inbördes försörjning.

Övriga ersättningar
Begravningsbidraget betalas till dödsbon som engångsersättning, om 
begravningskostnaderna betalats av dödsbons tillgångar.

Förstörda glasögon, proteser och övriga motsvarande hjälpmedel ersätts endast, 
om olycksfallet lett tili en kroppsskada.

Tilläggskostnader som orsakats av hemvården och dagvården för barn kan 
ersättas under ett års tid från att olycksfallet inträffat. Ersättningen utbetalas i 
stort sett enligt taxorna av den kommunala hemvårdshjälpen.

Sökande av ändring
Om du är missnöjd med beslutet du fått, kan du skriftligen besvära dig över 
ersättningsbeslutet vid Besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Besväret 
adresseras till Besvärsnämnden för olycksfallsärenden men lämnas under 
besvärstiden till Statskontoret.

> Statskontoret, Olycksfall i arbetet 
 PL 50, 00054 Statskontoret
 Tfn 0295 502738. Fax.0295 50 3075   
 vahko.tapaturmat@valtiokonttori.fi
 www.statskontoret.fi 
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