
Työtapaturmat  
 

Vantaan kaupungin tapaturma-
vakuutusyhtiö on LähiTapiola  

 

➢ Tapaturmasta ilmoittaminen  

• Ilmoita tapahtuneesta esimiehellesi 

• Tee työturvallisuusilmoitus heti kun se on mahdollista työturvallisuusjärjestelmä TUTKAan 

• Voit tehdä ilmoituksen myös mobiilisti kännykällä tai tabletilla, QR-koodi auttaa linkin löytymisessä 

• Jos et pysty täyttämään ilmoitusta itse, voi esimies täyttää ilmoituksen yhteistyössä kanssasi 

• Tee Tutka työturvallisuusilmoitus myös silloin, vaikka tapaturma ei aiheuta välitöntä 
hoidontarvetta. Jos omahoito ei riitä, mene lääkäriin viikon kuluessa ja pyydä esimiestäsi 
täydentämään Tutka-ilmoitus tapaturvailmoitukseksi ja lähettämään sen vakuutusyhtiöön 

 

➢ Vakuutustodistus 
• TUTKAsta voit tulostaa itsellesi vakuutustodistuksen ilmoituksen täyttämisen päätteeksi. 

Vakuutustodistus helpottaa korvauskäsittelyä. Kiireellistä hoitoa edellyttävissä tilanteissa riittää, 
että ilmoitat työskenteleväsi Vantaan kaupungilla ja että vakuutusyhtiö on LähiTapiola. 
 

➢ Hoitoon hakeutuminen: 
• Hakeudu vamman hoidon kannalta tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan.  

Mikäli on epäselvää, onko kyse työtapaturmasta vai aiemman vaivan pahenemisesta (esimerkiksi selkäsärky 
tai akillesjänteen kipeytyminen ilman ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamaton tapahtumaa), 
suositeltavaa on hakeutua hoitoon joko työterveyshuoltoon tai terveysasemalle, jotta vakuutusyhtiön 
hylätessä korvaushakemuksen yksityislääkärikustannukset eivät tulisi maksettavaksesi. 
 

• Neuvoja hoitopaikan valintaan saat LähiTapiolan työtapaturmakorvausten palvelunumerosta 
p. 09 453 3666 (ma - pe klo 8.00 - 16.00), työterveyshuollosta tai terveysasemalta 

• LähiTapiolan yhteistyölääkäriasemia ovat Mehiläinen ja Pihlajalinna 
 

Tapaturmailmoituksen täyttäminen TUTKAssa: 

 

Esimies  
• Saat sähköpostiviestin tehdystä ilmoituksesta. 

• Kirjaudu TUTKAan sähköpostiosoitteellasi ja 
salasanalla (saat salasanan järjestelmältä) 

• 1) Täydennä TUTKA-ilmoitus, tallenna ja luo 
varsinainen tapaturmailmoituslomake. 
Täydennä puuttuvat kohdat ja lähetä ilmoitus 

vakuutusyhtiöön. Järjestelmä kuittaa onnistuneen 

lähetyksen.  

• 2) Käsittele TUTKAn työturvallisuusilmoitus 

loppuun; arvioi riskiluokka, tapahtuma-olosuhteet 

ja muut tapahtuman syntyyn myötävaikuttavat 

tekijät yhteistyössä työntekijän kanssa 

(= tapaturmatutkinta).  

• Jos kyseessä on vakava tapaturma, ilmoita siitä 

linjajohdolle, poliisille ja työsuojelu-viranomaiselle 

(lisätietoja Intrassa) 

• 3) Tapaturmiin johtaneet syyt tulee käsitellä 

työpaikkakokouksessa (tavoitteena oppiminen, ei 
syyllisen etsiminen). Tapahtuneesta tullee ottaa 

opiksi, jotta vastaavaa ei jatkossa tapahdu. 

                  

Työntekijä 
• Pääset työturvallisuusjärjestelmä TUTKAan 

ilman kirjautumistunnuksia 

• Valitse:  

1) ”Työturvallisuusilmoitus” sen jälkeen 

2) Tapahtuman luonne: ”Työtapaturma/ 

Uhka- tai väkivaltatilanne” 

• Kirjaa tapahtumakuvaukseen tiiviisti mitä 
tapahtui, mitä työtä olit tekemässä, mikä 
aiheutti vamman, mitä poikkeavaa tapahtui. 

• Tapaturmakuvaukseen ei tule kirjata nimeä 
tai muita yksilöiviä henkilötietoja. 

• Jos tapaturma aiheuttaa lääkärissäkäynnin tai 

poissaoloa -> lomakkeelle avautuu lisäkohtia 

tapaturmailmoitusta varten 

• Ilmoituksen täyttämisen päätteeksi tulosta 

itsellesi mukaan ”Vakuutustodistus” 

• Hakeudu hoitoon, mikäli siihen on tarve. 

• Osallistu tapahtuneen jälkeen esimiehen 

kanssa tapaturman tutkintaan 

 
 

Työturvallisuusjärjestelmä TUTKA löytyy:  

 
• Tietokoneesi työpöydältä TUTKA-

kuvakkeesta 
 

• Mobiilisti QR-koodilla 
 

• HR-työpöydältä 

 Kuva Sami Lievonen  


