
Osuuskuntien työtapaturmavakuuttaminen 



Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, TyTa

• Perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin (2016)

‒ aiemmin Tapaturmavakuutuslaki

• Työntekijällä on aina oikeus saada työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset 

työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä

• Työnantajalla on velvollisuus ottaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta vakuutus 

valitsemastaan vakuutusyhtiöstä, kun vakuuttamisvelvollisuus on syntynyt

• Vakuutusyhtiöllä on velvollisuus myöntää työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
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Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen 
kuuluminen
• Vakuutukseen kuuluvat työ- ja virkasuhteissa sekä muissa vastaavissa palvelussuhteissa 

työskentelevät

• Työsuhdetta tulkitaan samalla tavalla kuin työsopimuslaissa, työsuhteen tunnusmerkit ovat samat 
(osapuolet eivät voi sopia laista poiketen, onko kyseessä työsuhde vai ei)

• Vakuuttamisvelvollisuuden raja: maksettuja palkkoja 1200 euroa kalenterivuodessa

Johtavassa asemassa tehtävä työ

• Johtavassa asemassa yhtiössä oleva rinnastetaan aina työntekijään, mikäli hän omistaa yhtiön 
osakkeista enintään 30 % (yksin) tai 50 % (yhdessä perheenjäsenen kanssa)

• Myös näitä henkilöitä koskee pakollinen vakuuttaminen

• Mikäli johtavassa asemassa työskentelevä jää pakollisen vakuutuksen ulkopuolelle, voi hän 
vakuuttaa itsensä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vapaaehtoisella vakuutuksella, 
mikäli hänellä on voimassa oleva YEL-vakuutus
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Johtava asema ja perheenjäsen- käsite

• Johtavalla asemalla työtapaturmavakuutuksessa tarkoitetaan:

‒ Johtavalla asemalla tarkoitetaan toimitusjohtajuutta, hallituksen jäsenyyttä sekä muuta 
vastaavaa asemaa tai vastaavaa tosiasiallista määräämisvaltaa osakeyhtiössä tai muussa 
yhteisössä

• Perheenjäsen:

‒ Perheenjäsenellä tarkoitetaan

• aviopuolisoa 

• avopuolisoa 

• henkilöä, joka on tässä tarkoitetulle johtavassa asemassa työskentelevälle henkilölle sukua 
suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu tämän kanssa samassa taloudessa. 

o Avopuolisolla tarkoitetaan yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevän kanssa 
yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvaa henkilöä. Myös samaa 
sukupuolta oleva avopuoliso katsotaan perheenjäseneksi.
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Työtapaturmavakuutuksen 
hinnoittelu

• Vakuutusten hinnoittelu perustuu 
vapaaseen kilpailuun

• Kullakin yhtiöllä on oltava 
vakuutusmaksun laskuperusteet

• Taulustomaksu/erikoismaksu 

• Hinnoitteluun vaikuttaa mm. työn riski ja 
maksettava palkkasumma
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Työtapaturmavakuutus ja osuuskunnat

• Osuuskunta on velvollinen ottamaan työtapaturmavakuutuksen työsuhteessa oleville jäsenilleen tai 
muille työntekijöilleen, jos maksettavia palkkoja on yli 1200 euroa kalenterivuodessa

• Osuuskunnassakin johtavassa asemassa työskentelevä henkilö voi kuulua pakolliseen vakuutukseen

• Määräävänä tekijänä määräysvalta

• Rajat määräysvallan osalta samat kuin osakeyhtiössä

• Johtavan aseman ja perheenjäsenen käsitteet ovat samat kuin osakeyhtiössä

• Kun osuuskunnassa useampia jäseniä, mutta johtavassa asemassa olevan henkilön määräämisvalta 
ei ylitä yksin 30 % tai yhdessä perheenjäsenen kanssa yli 50 %, kuuluu henkilö pakolliseen 
vakuutukseen ->vakuuttamisvelvollisuus

6



Työtapaturmavakuutus ja osuuskunnat

• Jos osuuskunnassa on vain yksi jäsen, hän ei kuulu pakolliseen työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutukseen

• Kun jäseniä on useampi kuin yksi, jäsen voi jäädä pakollisen vakuutuksen ulkopuolelle, kun hänellä 
on yksin yli 30 % määräämisvallasta tai hänellä on yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 50 % 
määräämisvallasta

‒ Esimerkiksi kolme jäsentä, joilla kaikilla tasaosuudet määräysvallasta

• Mikäli osuuskunnan jäsen jää pakollisen työtapaturmavakuutuksen ulkopuolelle, on mahdollista 
ottaa vapaaehtoinen yrittäjien työajan (+vapaa-ajan vakuutus), edellytyksenä voimassa oleva YEL-
vakuutus.
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Kiitos

TERVEYS  •  TURVALLISUUS  •  TALOUS


