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OTUR I ARBETET?

Olycksfall i arbetet och  
yrkessjukdomar som ersatts av staten
Statskontoret ersätter olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar till personer 
som är anställda hos staten. Ersättningarna bygger på lagstiftningen om 
olycksfallsförsäkringar.

Om du råkar ut för en olycka i arbetet
Meddela genast olycksfallsombudsmannen på arbetsplatsen om olycksfallet. 
Hen ger dig ett försäkringsintyg, mot vilket du kan få vård avgiftsfritt till exempel 
på hälsocentraler och sjukhus. Utan intyg blir du eventuellt tvungen att betala 
för vården själv. Du kan också ansöka om ersättning för kostnaderna från 
Statskontoret mot kvitton.

Hur går jag tillväga vid yrkessjukdomar?
Vid misstanke om yrkessjukdom ska du genast ta kontakt med 
olycksfallsombudsmannen på arbetsplatsen och söka dig till företagshälsovården.

Hur du söker ersättning från Statskontoret
Vid olycksfall i arbetet och vid yrkessjukdomar anmäler olycksfallsombudsmannen 
på arbetsplatsen olyckan till Statskontoret. Du ska noggrant gå igenom alla 
nödvändiga uppgifter med olycksfallsombudsmannen så att anmälan blir 
tillräckligt detaljerad. 

Anmälan ska göras så snart som möjligt efter olycksfallet eller genast när 
misstanke om en yrkessjukdom väcks. Vi rekommenderar att du avsätter tid för 
anmälan så att handläggningen inte fördröjs på grund av eventuella ytterligare 
utredningar. Begäran om ytterligare utredningar fördröjer alltid utbetalningen av 
ersättningar. 

Säkerställ ännu att olycksfallsombudsmannen på arbetsplatsen har fyllt i och 
skickat anmälan om olycksfallet till Statskontoret. För ersättningsbeslutet behöver 
Statskontoret alltid också ett läkarintyg. 

Om olycksfallet har lett till en svår skada eller död ska arbetsgivaren alltid också 
meddela polisen och arbetarskyddsmyndigheterna om det. 

Du kan också anhängiggöra ersättningsärendet själv.
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Skicka en skriftlig anmälan med följande uppgifter till Statskontoret: 

• dina personuppgifter 

• din arbetsgivares namn och kontaktuppgifter, samt 

• var, när och hur olycksfallet inträffade eller misstanken om yrkessjukdom 
väcktes.     

 
Vad ersätts

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter nödvändiga sjukvårdskostnader. 
Inkomstbortfallet ersätts med dagpenning och olycksfallspension.  
Olycksfallsskyddet omfattar även yrkesmässig rehabilitering. Allmän funktionell 
men till följd av skada eller sjukdom ersätts med menersättning.  

Vid dödsfall betalas begravningshjälp och familjepension.

Dagpenning, olycksfallspension och familjepension är skattepliktig inkomst. 
Menersättning och kostnadsersättningar är skattefria. 

Sjukvårdskostnader
Kostnaderna för nödvändig vård på grund av en skada eller sjukdom ersätts. Dessa 
är vårdkostnader, inkl. kostnader för medicinsk rehabilitering, läkemedelskostnader 
och kostnader för nödvändiga hjälpmedel. Som sjukvårdskostnader ersätts även 
nödvändiga resekostnader.

Dagpenning 
Dagpenning betalas ut för tillfällig arbetsoförmåga. En förutsättning för 
utbetalningen är att arbetsoförmågan pågår i minst tre dagar i rad, med undantag 
för dagen för olycksfallet. Ett villkor för beviljandet av ersättningen är att 
arbetsförmågan är nedsatt med minst 10 procent. 

Dagpenning kan betalas ut under högst ett år från skadefallet.

Rehabilitering 
Också yrkesinriktad rehabilitering kan ersättas.  Avsikten med den är att främja 
den skadades återgång till lämpligt förvärvsarbete, antingen till det tidigare yrket 
eller ett nytt yrke. 

Målet med rehabiliteringen av funktionsförmågan är också att göra det lättare för 
den drabbade att klara av dagliga sysslor. 
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Menersättning
Menersättning betalas ut om en skada eller sjukdom orsakar bestående allmänna 
funktionella olägenheter. Menersättning betalas ut tidigast ett år efter skadefallet 
och när skadan eller sjukdomen kan anses vara bestående. 

Olycksfallspension 
Om den skadade fortfarande är arbetsoförmögen ett år efter olycksfallet, har hen 
rätt till olycksfallspension. Olycksfallspensionens maximibelopp är 85 procent av 
årsarbetsförtjänsten fram till 65 års ålder. Därefter motsvarar den 70 procent av 
årsarbetsförtjänsten.

Familjepension

Familjepension betalas till änkan/änklingen och minderåriga barn samt till de barn 
under 25 år som studerar. Också sambon har rätt till familjepension om hen har eller 
har haft ett gemensamt barn med förmånslåtaren eller om sambon har haft ett av 
notarius publicus vidimerat avtal om inbördes underhåll med förmånslåtaren.

Övriga ersättningar
Begravningshjälp betalas som engångsersättning till dödsboet eller till den som 
ordnar begravningen. 

Glasögon, proteser och motsvarande hjälpmedel som använts och gått sönder i 
samband med skadefallet ersätts. Dessutom ersätts kläder som rivits sönder och 
reparation av ringar som söndrats i samband med sjukvård. 

Extra kostnader för hemvård kan ersättas under ett år från olycksfallet. 

Ändringssökande
Om du är missnöjd med det erhållna beslutet kan du överklaga 
ersättningsbeslutet skriftligen hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. 
Besväret adresseras till besvärsnämnden för olycksfallsärenden men lämnas till 
Statskontoret under besvärstiden.

> Statskontoret, Ersättningstjänster 
 PB 200, 00054 Statskontoret
 Tfn 0295 50 2738,  fax.0295 50 3075   
 vahko.tapaturmat@valtiokonttori.fi
 www.statskontoret.fi 
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