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Valtiokonttori 
palvelee valtion 
virastoja ja 
virkahenkilöitä

Valtiokonttori.fi

Olemme valtion virastojen 

kumppani, tuotamme ja 

kehitämme valtionhallinnon 

sisäisiä konsernipalveluja

Palvelemme yksityisiä 

kansalaisia ja yrityksiä 

mm. korvaus- ja 

rahoitusasioissa

toimipaikka 

Helsingissä 

toimii valtiovarain-

ministeriön 

hallinnonalalla

noin 380 

työntekijää

valtion 

lainan-

otto ja 

kassa

valtion 

keskus-

kirjanpito

valtion 

tilinpäätös

valtion henkilöstö-, 

talous- ja tulostietojen 

kerääminen ja 

raportointi

Keskitetyt 

valtion 

toiminnot

http://www.valtiokonttori.fi/


KANSALAISPALVELUT 2021

KORVAUKSET KANSALAISILLE

Sotainvalidien ja 
rintamaveteraanien 

korvaukset
230 M€

Sotilastapaturmat ja 
palvelussairaudet
1369 kpl 7,7 M€

Syyttömästi vangittujen 
ja tuomittujen 

korvaukset
373 kpl 1,5 M€

Rikosvahinkolain 
mukaiset korvaukset
4 610 kpl 17,7 M€

Oikeudenkäynnin 
viivästymishyvitykset

69 kpl 212 000 €

Liikennevahingot
314 kpl 1,4 M€

Yleinen 
vahingonkorvaus
1 319 kpl 5,6 M€

KORVAUKSET

VALTIOON VIRKA-

SUHTEESSA OLEVILLE

Matkavahingot
1905 kpl 1,5 M€

Työtapaturmat ja 
ammattitaudit

3074 kpl 21,6 M€

Kriisinhallintatehtävään 
osallistuvien korvaukset

74 kpl 

Virkavahingot ja 
oikeudenkäyntikulut

137 kpl

Ryhmähenkivakuutusta 
vastaava etu
80 kpl 1 M€

VALTION EDUNVALVONTA

Ilman perillisiä 
kuolleiden kuolinpesistä 

tehdyt päätökset 
195 kpl  39,7 M€ 

Valtiokonttorille tiedoksi 
annetut testamentit

311 kpl 3 M€

Maksuvapautus-
hakemukset

83 kpl 4,2 M€

Laiminlyöntimaksut
liikennevakuutus

41 675 kpl

Laiminlyöntimaksut
tapaturmavakuutus

2 483 kpl

YRITYSTEN KORONATUET

Kustannustuki 2
188 M€

Kustannustuki 3
298 M€

Sulkemiskorvaus
(pienet)
98 M€

Tapahtumatakuu
15 M€

Kustannustuki 4
150 M€

Kustannustuki 5
39 M€

Sulkemiskorvaus (isot)
9 M€

Tuki kattamattomiin 
kiinteisiin kustannuksiin

18 M€

Laiminlyöntimaksut
eläkevakuutus

27 kpl

Laiminlyöntimaksut
potilasvakuutus

2 kpl

1999,2ASIAKAS-

TYYTYVÄISYYS

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

KESKIARVO



Pelastuslain perusteella korvausta voidaan 
maksaa niille, jotka…

…ovat toimintavelvollisuuden 

perusteella ryhtyneet omatoimisiin 

pelastustoimenpiteisiin…

…kuuluvat sopimuspalokuntaan 

tai muuhun sopimuksen 

tehneeseen yhteisöön, mutta eivät 

ole oikeutettuja korvauksiin 

työtapaturma- ja ammattitautilain 

mukaan…

…on määrätty avustamaan 

pelastustoiminnassa…

…ovat vapaaehtoisesti 

osallistuneet pelastustoimintaan, 

tai…

…on määrätty 

väestönsuojelukoulutukseen.



Jos pelastustehtävästä 

maksetaan palkkaa, 

tapaturmakorvausta 

haetaan työnantajan 

vakuutusyhtiöstä.

Ajoneuvon liikenteessä 

käyttämisessä korvausta 

haetaan ensisijaisesti 

liikennevakuutuksesta.



Korvausta 
maksetaan 
tapaturmasta, 
joka sattuu 
sopimus-
palokunta-
laiselle

• pelastus- tai ensivastetoiminnassa,

• koulutustoiminnassa,

• kiinteistön ja kaluston hoidossa,

• liikuntakasvatuksessa, tai

• osallistuessa palokunnan tehtäviä 
käsittävään kilpailuun tai näytökseen.

• Sopimuspalokunnan nais- ja 
nuorisojaostoon kuuluvat ovat turvan 
piirissä vain silloin, kun he osallistuvat 
pelastustoimintaan.



Mikä on 
tapaturma? Ulkoisesta tekijästä johtuva 

äkillinen ja odottamaton 

tapahtuma, joka aiheuttaa 

vamman tai sairauden.

Esimerkiksi ruhje, murtuma, 

nivelsiteiden venähdys tai 

savukaasun hengittäminen 

voivat olla tapaturmia.



Matkalla pelastuslaitokselle 

hoitamaan kalustoa, kaatui 

polkupyörällä ja loukkasi 

olkapäänsä.

Pelastustoiminnassa 

kompastui maassa olleeseen 

rojuun ja kaatuessa otti 

kädellä vastaan, jolloin ranne 

murtui.

Hengitti palopaikalla 

savukaasuja lyhyen tai 

pidemmän ajan.

(Käsitellään tapaturmana tai 

ammattitautina.) 

Ensivastetoiminnassa nosti 

raskasta taakkaa ja selkä 

kipeytyi.

(= ns. työliikekipeytyminen, ei 

ulkoisen tekijän aiheuttama 

tapaturma)

Nyrjäytti nilkan sählypelissä, 

joka kuuluu koulutusohjelman 

sisältöön.

Ajoi kolarin 

sopimuspalokunnan autolla 

ja niska kipeytyi. 

(Korvataan ensisijaisesti ajoneuvon 

liikennevakuutuksesta.)

Esimerkkejä



Muut korvaukset

• Haittaraha

• Hoitotuki, vaatelisä sekä 

kodinhoidon 

lisäkustannukset

• Ammatillinen kuntoutus

• Perhe-eläke ja 

hautausapu

• Ryhmähenki-vakuutus

Ansionmenetys-

korvaukset

• Päiväraha

• Tapaturmaeläke

• Kuntoutusraha

• Tutkimusajan palkka

• Fysikaalisen hoidon 

aiheuttama 

ansionmenetys

Tapaturmakorvaukset

Tutkimuskulut

• Sairaanhoito-kulut

• Esinevahingot (silmälasit, 

piilolasit, proteesit)



Mitä korvataan?

Ranteeseen tehdään magneettitutkimus ja se 

vaatii leikkausta → Sairaanhoito korvataan

Leikkauksen jälkeen sairauslomaa 2kk →

Ansionmenetyskorvaus sairausloman ajalta

Leikkauksen jälkeen fysioterapiaa 10 kertaa →

Kuntoutus korvataan

Vuoden kuluttua ranteeseen todettu jääneen lievä 

toiminnanvajaus → Haittaluokan suuruuteen 

vaikuttaa vamma, sen aiheuttamat 

toiminnanrajoitukset ja vahingoittuneen ikä. 

Haittaluokkia on 20 vamman vaikeusasteen 

perusteella

Sopimuspalokuntalainen kaatui ja 

loukkasi oikean ranteensa, jossa 

todettiin veneluun murtuma.



Kun tapaturma sattuu, toimi näin

Pyydä maksusitoumus etukäteen, jos tarvitset 

jatkohoitoa, toimenpidettä tai kuvantamista.

Saat 

Valtiokonttorin 

päätöksen 

postitse

Liitä tapaturma-

ilmoitukseen jäljennös 

aluepelastuslaitoksen ja 

sopimuspalokunnan 

välisestä palokunta-

sopimuksesta

Täytä 

tapaturmailmoitus 

tai ota yhteyttä 

Valtiokonttorin 

korvauspalveluun

Hakeudu

lääkäriin



valtiokonttori.fi/sopimuspalokunnat >>

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/sopimuspalokuntalaisten-tapaturmat/


Ota yhteyttä, 

autamme sinua!

029 550 2738
ma-pe 9.00-12.00

vahko.tapaturmat@valtiokonttori.fi

valtiokonttori.fi/sopimuspalokunnat

Netta Kokko

Asiakaspäällikkö

netta.kokko@valtiokonttori.fi


