
1. Sukunimi ja etunimet

2. Henkilötunnus

3. Lähiosoite 4. Puhelinnumero (työ)

5. Postinumero 6. Postitoimipaikka 7. Puhelinnumero (koti)

8. Tapaturma sattui omassa työssä vapaa-aikana

toisen työssä tai työmatkalla; työnantajan nimi, osoite ja vakuutusyhtiö

9. Onko vamman tai työkyvyttömyyden johdosta haettu korvausta muualtakin kuin sairausvakuutuksesta?

Ei On Milloin?

Mistä (vakuutusyhtiö ja vahingon numero)?

Muun korvauksen hakeminen perustuu

lakisääteiseen vakuutukseen tai korvaukseen vapaaehtoiseen
(esim. tapaturma-, liikennevakuutus-, rikos- vakuutukseen
vahinkolaki tai potilasvahinkolaki)

10. Milloin tapaturma sattui?   . . klo
11. Missä tapaturma sattui? (tarkka selostus, paikkakunnan nimi, osoite tms.)

12. Miten tapaturma sattui tai vamma syntyi? (tapaturman kulku ja syyt, esim. kuka tai mikä aiheutti tapaturman tai 
   vamman)

13. Jos kysymyksessä oli liikennetapaturma, tapahtumaan osallisina olleiden moottoriajoneuvojen rekisterinumerot ja
omistajien nimet sekä vakuutusyhtiö, josta liikennevakuutus on otettu
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KANSANELÄKELAITOS SELVITYS TAPATURMASTA

Korvausvelvollisuuden ratkaisemista varten selvittäkää tällä lomakkeella olosuhteet, joissa tapaturma sattui.

Täyttäkää lomakkeen kaikki kohdat, myös allekirjoituskohta, jos olette itse tai työnantajanne on hakenut
sairauspäivärahaa. Täyttäkää vain kohdat 1–13 ja sivulla 2 oleva allekirjoituskohta, jos olette hakenut
korvausta sairaanhoitokustannuksista.



14. Jos kysymyksessä oli kaatuminen liukkaalla kelillä, tapahtuiko se

jalkakäytävällä
tai suojatiellä ajotiellä muualla, missä?

- Oliko tapahtumapaikka hiekoitettu?

- Minkälainen sää oli tapahtuma-aikana?

- Onko kiinteistön omistajaan tai edustajaan otettu yhteyttä? Jos on kehen?

15. Jos toinen henkilö aiheutti tapaturman (esim. pahoinpitely), henkilön nimi ja osoite

16. Oliko tapahtumalla silminnäkijöitä? Oli Ei ollut

- Kuka sai ensimmäisenä tiedon tapahtumasta?

- Milloin ja kenen hoitoon menitte tapaturman johdosta?

17. Onko tapaturman johdosta tehty rikos- suoritettu 
ilmoitus poliisikuulustelu ei ole

Milloin? .  . Missä?  (poliisipiirin tai kuulustelijan nimi)

18. Lisätietoja

Paikka ja aika   Allekirjoitus 

Kela voi käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä huomioon.
Samoin muuta etuutta varten saatuja tietoja voidaan käyttää ratkaistaessa tätä etuutta.

Kelan toimistosta saatte tietoa siitä, mistä Teitä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa.
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