
 

 

 

Espoon kaupunki 
Vahingosta ilmoittaminen ja hoitoon hakeutuminen 

 

  

 

Koulussa ja päivähoidossa olevien 
lasten yksityistapaturmavakuutus  
(vakuutusnumero 353-4419405-6) 

 
Espoon kaupungin tapaturmavakuutus 
• Vakuutuksessa on vakuutettuna päivähoitolapset, 

esikoululaiset, peruskoululaiset, iltapäiväkerholaiset, 
päivä- ja iltalukiolaiset. 

• Vakuutus on voimassa päivähoidon aikana sekä 
koulualueella varsinaisella kouluajalla, opetuksen 
aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla ja otettaessa 
osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa 
järjestettyyn toimintaan. 

• Vakuutus on voimassa myös leirikouluissa, leireillä ja 
retkillä sekä kerho- ja nuorisotoiminnassa, jossa 
kaupunki on pääjärjestäjänä. 

• Vakuutus on myös voimassa silloin, kun lapset 
odottavat iltapäivä- tai muun koulussa pidettävän 
kerhonsa alkamista koulun sisätiloissa tai koulun 
pihalla. 

• Vakuutus on voimassa yllä mainittuihin toimintoihin 
liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Välittömällä 
matkalla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä kotoa 
kouluun/päivähoitoon/kerhoon ja takaisin. 

• Vain julkisen terveydenhuollon taksan mukaiset kulut. 
• Lääkärin määräämät reseptilääkkeet. 
• Tapaturmassa vaurioituneiden hampaiden 

hoitokustannukset. Huom! Puremisesta hampaalle 
aiheutuneita vahinkoja ei korvata tästä vakuutuksesta. 

• Matkakulut korvattaviin tutkimuksiin ja hoitoihin 
(ambulanssi, taksi tai oman auton käyttö). 

o Lisäksi myös ylimääräiset koulumatkakulut, jos 
vakuutettu joutuu tapaturmavamman vuoksi 
kulkemaan kouluun lääkärin määräyksestä 
normaalista poikkeavalla tavalla. 

• Lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä 
käytössä rikkoutuneiden silmälasien ja turvakypärän 
korjauskustannukset tai jälleenhankintakustannukset 
500 euroon asti. 

• Lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta 
aiheutuneet kustannukset enintään 10 käynniltä.  
 

 
 

Mikä on tapaturma? 
Tapaturma on äkillinen tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta 
syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman hänen sitä 
tahtomatta. 

 
Vakuutusmäärät (v. 2022, muuttuvat indeksin 
mukaan) 
• Hoitokulut enintään 11 040 euroa  
• Pysyvän haitan turva 55 201 euroa 
• Kuolemantapausturva 11 040 euroa 

 
Mitä vakuutus korvaa? 
Tapaturmavamman tutkimuksesta ja hoidosta syntyneet 
kulut siltä osin, kuin niistä ei ole tai olisi ollut oikeutta 
korvaukseen jonkin lain perusteella, perusopetuslakia lukuun 
ottamatta. 

 
Mitä vakuutus ei korvaa? 
• Vakuutustapahtumasta riippumatonta sairautta tai 

vammaa eikä vakuutustapahtuman psyykkisiä 
seurauksia. 

• Vakuutetulla olleen vian, vamman tai sairauden 
aiheuttamia vahinkotapahtumia esim. 

o Epileptikko kaatuu epilepsiakohtauksen vuoksi 
ja loukkaa polvensa. 

o Henkilöllä on rakenteellinen polven 
sijoiltaanmenotaipumus, josta aiheutuu 
kaatuminen tai jokin vamma. 

• Jos tapaturmavammaan tai tapaturmavamman 
paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti 
myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus 
tai vika, maksetaan korvausta vain siltä osin kuin sen 
on katsottava aiheutuneen vakuutuksesta 
korvattavasta tapaturmasta. 

• Välillisiä kustannuksia, kuten yöpymiskustannuksia, 
ansionmenetystä, saattajan matkakuluja, 
puhelinkuluja, kodinhoitokustannuksia tai 
päivähoidonkustannuksia.

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Peruskoulujen ja lukioiden 
oppilaiden matkavakuutus  
(vakuutusnumero 353-4419405-6) 

Vakuutus on voimassa koulujen työsuunnitelman 
mukaisilla matkoilla ulkomailla. Vakuutus on 
tarkoitettu turvaamaan oppilaita matkoilla 
sattuneiden tapaturmien ja äkillisten 
sairastumisten varalta. 

Matkustajavakuutuksesta korvataan 
• matkasairaus tai -tapaturma 
• matkan peruuntuminen ja keskeytyminen 
• matkalta myöhästyminen 

Vakuutusmäärät (v. 2022) 
• Matkasairauden ja -tapaturman hoitokulut 

ilman ylärajaa 
• Matkatapaturman aiheuttama pysyvä haitta  

55 201 euroa 
• Kuolemantapausturva 11 040 euroa 
• Matkavastuu 85 000 euroa 
• Matkaoikeusturva 20 000 euroa 

 

Vakuutustodistus matkaa varten 

Voit esittää matkustajavakuutustodistuksen 
yksityisillä lääkäriasemilla. Yleensä yksityiset 
lääkäriasemat hyväksyvät 
matkustajavakuutustodistuksen ja laskuttavat 
hoitokuluista LähiTapiolaa.  

Jos matkavakuutustodistusta ei hyväksytä, maksa 
kulut itse, säilytä kuitit ja hae korvausta jälkikäteen. 
Hätätapauksissa soita matka-hätänumeroon. 

 

Soita matkahätäpalveluun 
hätätapauksissa 

Matkahätäpalvelu +358 8000 4531 (avoinna 24/7) 
palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Voit 
soittaa matkahätäpalveluun, jos tarvitset 
esimerkiksi apua hoitolaitokseen tai 
maksusitoumukseen liittyen tai kyseessä on 
hätätapaus.  

 

 

Vahingosta ilmoittaminen 
Vahingosta on hyvä ilmoittaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään yhden vuoden kuluessa vahingon 
sattumisesta. Henkilövakuutusten vahinkoilmoituksen tekee koulu tai päiväkoti. Vahinkoilmoitus tulostetaan ja 
säilytetään pysyvästi. 
Henkilövahingon kuluja korvaa myöhemminkin se vakuutusyhtiö, jonka kanssa vakuutussopimus on vahingon 
sattumishetkellä ollut voimassa edellyttäen, että vakuutusmäärää on vielä käytettävissä.  
 
Huom! Työhön rinnastettavan käytännön opetuksen (esimerkiksi käsityö ja kokeellinen työskentely) tai TET-jakson 
aikana sattuneet tapaturmat kuuluvat lakisääteisen vakuuttamisen piiriin. Koulu ilmoittaa tällaisesta 
tapaturmasta Essistä löytyvien ohjeiden mukaan. 
 
Tapaturman satuttua lapsi saa vakuutustodistuksen koulusta tai päiväkodista annettavaksi hoitolaitokseen, joka 
laskuttaa LähiTapiolaa. Suoralaskutuksen ehdoton edellytys on, että kyseinen todistus on vakuutetulla mukana 
hoitoon hakeuduttaessa. Huomioittehan, että todistus antaa hoitolaitokselle vain suoralaskutusoikeuden. Jos 
kyseessä on kulu, joka ei ole vakuutuksesta korvattava, LähiTapiola palauttaa laskun hoitolaitokseen, jolloin 
hoitolaitos laskuttaa vakuutettua.  

Huoltajat voivat myös itse hakea korvausta soittamalla numeroon 09 453 3222 (ma-pe klo 8-16) tai lähettämällä 
kuitit  sähköpostitse osoitteeseen yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi (yhteys on suojaamaton) tai 
postimaksutta osoitteeseen LähiTapiola-ryhmä, Yritysten henkilökorvaukset, Tunnus 5017267, 00003 
VASTAUSLÄHETYS. Asiakirjojen saatteeksi on laitettava vakuutetun henkilötunnus ja nimi. 
 
Jokainen yksityistapaturma- ja matkustajavahinko käsitellään tapauskohtaisesti vakuutusehtojen perusteella. Tämän 
ohjeistuksen esimerkit eivät oikeuta suoraan korvauksiin yksittäisessä tapauksessa. Tämä ohje on tarkoitettu 
päiväkodeille, kouluille ja lukioille sekä tarvittaessa myös lasten ja nuorten huoltajille jaettavaksi. Sen on koostanut 
yhteistyössä LähiTapiola ja kaupungin konserniesikunta joka vastaa kaupungin vakuuttamisesta. 
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