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Työtapaturmavakuutuksella vakuutettavat henkilöt 
 
Työtapaturmavakuutuksella vakuutettavia ovat 
kaikki työnantajaan työ- tai virkasuhteessa työsken-
televät. Työsuhdetta tulkitaan yhdenmukaisesti työ-
sopimuslain kanssa. Tietyin edellytyksin työntekijään 
rinnastetaan myös henkilö, joka tekee osakeyhtiössä 
tai muussa yhteisössä työtä johtavassa asemassa 
vastiketta vastaan, vaikka hän ei ole työsuhteessa. 
 
Henkilöt, jotka eivät työssään kuulu lakisääteisen 
työtapaturmavakuutuksen piiriin pakollisesti vakuu-
tettavina, voidaan vakuuttaa vapaaehtoisesti, mikäli 
heillä on voimassa oleva YEL-vakuutus. Tällaisia ovat 
esimerkiksi itsenäiset yrittäjät ja yritysten omistaja-
osakkaat määrätyin edellytyksin. 
 
Yrittäjä ja hänen perheenjäsenensä 
Yrittäjä ja yksityinen elinkeinoharjoittaja eivät kuulu 
lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin. Yksi-
tyisen elinkeinoharjoittajan palveluksessa työskente-
levä perheenjäsen, kuten lapsi kuuluu työtapaturma- 
ja ammattitautivakuutukseen, jos kyseessä on työso-
pimuslain mukainen työsuhde. Yksityisen elinkeino-
harjoittajan avio- tai avopuolison ei voida katsoa 
työskentelevän työsopimuslain mukaisessa työsuh-
teessa yrittäjään. Jos puolisolla on YEL-vakuutus, hä-
net on mahdollista vakuuttaa vapaaehtoisella yrittä-
jän tapaturmavakuutuksella.  Mikäli perheenjäsen on 
YEL-vakuutettava, ja hän jää pakollisen vakuutuksen 
ulkopuolella, hänet voidaan vakuuttaa vapaaehtoi-
sella yrittäjän tapaturmavakuutuksella. Mikäli per-
heenjäsen ei ole työsuhteessa yrittäjään, eikä hänellä 
ole YEL-vakuutusta ei perheenjäsentä voida vakuut-
taa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella va-
kuutuksella.  
 
Työtapaturmavakuutuksessa perheenjäsenellä 
tarkoitetaan aviopuolisoa, rekisteröidyn parisuhteen 
osapuolta, avopuolisoa ja henkilöä, joka on suoraa 
sukua ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu tä-
män kanssa samassa taloudessa.  
 
Maatilayrittäjä ja maatilan työntekijät 
Työtapaturmavakuutuksen ulkopuolelle jäävät ne 
maatilalla työskentelevät perheyrityksen jäsenet ja 
avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehet 
tai osakeyhtiön osakkaat, jotka ovat oikeutettuja kor-
vauksiin maatalousyrittäjän työtapaturma- ja am-
mattitautilain (MATAL) mukaan. 
 

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö 
Avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyh-
tiön vastuunalaiset yhtiömiehet eivät kuulu pakolli-
sen työtapaturmavakuutukseen piiriin.  Kommandiit-
tiyhtiön äänetön yhtiömies kuuluu pakollisesti va-
kuutettaviin, jos hänellä on työsopimuslain mukai-
nen työsuhde kommandiittiyhtiöön.  
 
Osakeyhtiö ja muu yhteisö 
Osakeyhtiön osakas voi kuulua pakollisesti vakuutet-
taviin, mikäli hän työskentelee vastiketta vastaan 
johtavassa asemassa, vaikka hän ei ole työsuhteessa 
osakeyhtiöön, jos  

• hän omistaa yksin enintään 30 % yhtiön 
osakkeista tai enintään 50 % yhdessä per-
heenjäsentensä kanssa ja hänen oma omis-
tusosuutensa on yhteisomistuksesta enin-
tään 30 %. 

• hänellä on yksin enintään 30 % yhtiön osak-
keiden tuottamasta äänimäärästä tai enin-
tään 50 % yhdessä perheenjäsentensä 
kanssa ja hänen oma äänimääränsä tästä on 
enintään 30 %. 

Välillinen omistus huomioidaan omistusosuuksia las-
kettaessa. Johtavalla asemalla tarkoitetaan toimitus-
johtajuutta, hallituksen jäsenyyttä sekä muuta vas-
taavaa asemaa tai vastaavaa tosiasiallista määrää-
misvaltaa osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä.  
Pelkkä hallitustyöskentely ei riitä tuomaan henkilöä 
pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuk-
sen piiriin. Vakuutukseen kuuluakseen henkilön tulee 
hallituksen jäsenenä tehtävän työn lisäksi työsken-
nellä myös muutoin yrityksessä. Mikäli osakas ei ole 
johtavassa asemassa, hän kuuluu pakolliseen vakuu-
tukseen omistusosuuksien määrästä riippumatta, jos 
hän on työsuhteessa yhtiöön.  
 
Osuuskunnassa tai muussa yhteisössä johtavassa 
asemassa työskentelevä henkilö kuuluu  
pakolliseen vakuutukseen, jos hänellä on yksin  
tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään  
edellisessä kappaleessa tarkoitettua vastaava  
määräämisvalta yhteisössä. 
 
Pakollisen vakuutuksen ulkopuolelle jäävät osakkaat 
ja yhtiömiehet voidaan vakuuttaa vapaaehtoisella 
työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vapaa-
ehtoisella yrittäjän tapaturmavakuutuksella, mikäli 
heillä on voimassa oleva YEL-vakuutus. 
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