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Toimintatapa vakuutusasioissa

Copyright © 2020 Justia Oy

Vakuutusmeklari

• vakuutusyhtiöistä riippumaton asiakkaan etujen valvoja

• huolehtii vakuutuskokonaisuudesta ja sen markkinahintaisuudesta

• neuvoo ja kouluttaa vakuutusratkaisujen sisältöön liittyvissä kysymyksissä 

• hoitaa kaikki vakuutusasiat (muutokset, uudet vakuutukset, todistukset, irtisanomiset)

• auttaa asiakastaan ongelmallisissa vahinkotilanteissa

• Vakuutusasioissa otetaan yhteys meklariin 

Vakuutusyhtiö

• on riskinkantaja ja huolehtii vahinkojen korvaamisesta vakuutusehtojen mukaan

• toimittaa vakuutuskirjat, laskut ja muun vakuutuspostin vakuutusmeklarille  tarkastamista varten  

Vakuutuksenottaja 

• vastaa tietojen oikeellisuudesta ja vahinkoilmoituksista

• vahinkoilmoitukset tehdään suoraan vakuutusyhtiöön
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Toimintatapa vakuutusasioissa
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Yhteyshenkilöt

Henkilövakuutukset Elli Vilmi, p. +358 407 610 920, elli.vilmi@lappia.fi

Maarit Numminen, p. +358 504 612 337, maarit.numminen@lappia.fi

Vahinkovakuutukset Riitta Räisänen, p. +358 503 109 249, riitta.raisanen@lappia.fi

Kristiina Rautiala, p. +358 50 555 4877, kristiina.rautiala@lappia.fi

Lappian yhteyshenkilö Justia Oy:hyn on yllä mainitut henkilöt.

Vakuutusmeklari, Justia Oy Mari Päivärinta, p. +358 40 160 6079, mari.paivarinta@justia.fi

Mia Timonen, p. +358 40 073 3993, mia.timonen@justia.fi
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Työtapaturmavakuutus, opiskelijat SP2395021 (If) 
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Ammatillisen koulutuksen opiskelijat on vakuutettu opiskelijatapaturmalain (24.4.2015/460) mukaisesti käytännön opetuksen 
tai työelämässä oppimisen aikana.

• Sairaanhoitokulujen korvaaminen edellyttää, että kyseessä on korvattava tapaturma tai ammattitauti

• Vakuutuksesta korvataan myös tapaturmat kotoa työharjoittelupaikkaan työssä oppimispaikkaan, työssä 
tutustuttamispaikkaan tai näyttötutkinnon suorittamispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai päinvastoin.

• Vakuutus ei ole voimassa vapaa-aikana

• Vakuutuksessa ei ole omavastuuta

TOIMINTAOHJEET

• Ilmoita vahingosta opettajallesi. Oppilaitoksen on tehtävä tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle 10 arkipäivän kuluessa 
ilmoituksesta.

• Yksikön opintosihteeri tekee vahinkoilmoituksen If yrityskansion kautta

• Opintosihteeri ilmoittaa vahingon kirjauksen jälkeen vahingon tiedot tapaturmat@lappia.fi

Huom. Mikäli opiskelija on työsuhteessa työssäoppimispaikkaan, kuuluu hän työnantajan työtapaturmavakuutukseen.
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Työtapaturmavakuutus, työvoimakoulutus SP2395072 (If) 
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Työvoimakoulutuksen opiskelijat on vakuutettu työtapaturmavakuutuksella, joka on laajuudeltaan sama kuin työntekijöiden 
vakuutus (opiskelijatapaturmalaki (24.4.2015/460).

• Sairaanhoitokulujen korvaaminen edellyttää, että kyseessä on korvattava tapaturma tai ammattitauti.

• Vakuutuksesta korvataan myös tapaturmat kotoa työssäoppimispaikalle ja takaisin kotiin sekä opiskelijan ollessa 
työssäoppimispaikan asioilla

• Vakuutus ei ole voimassa vapaa-aikana

• Vakuutuksessa ei ole omavastuuta

TOIMINTAOHJEET

• Ilmoita vahingosta opettajallesi. Oppilaitoksen on tehtävä tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle 10 arkipäivän kuluessa 
ilmoituksesta.

• Yksikön opintosihteeri tekee vahinkoilmoituksen If yrityskansion kautta

• Opintosihteeri ilmoittaa vahingon kirjauksen jälkeen vahingon tiedot tapaturmat@lappia.fi

Huom. Mikäli opiskelija on työsuhteessa työssäoppimispaikkaan, kuuluu hän työnantajan työtapaturmavakuutukseen.
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Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, opiskelijat SP2226938 (If)
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• Vakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, koulun osoittamalla kouluajalla sekä tähän liittyvien 

välittömien matkojen aikana.

• Kattaa myös laskettelun, lautailun, kiipeilyn, melonnan, veneilyn sekä vaellustoiminnan

HUOM! Käytännön opetuksen tai työelämässä oppimisen aikana voimassa työtapaturmavakuutus (SP2395021).

• Vakuutusmäärät hoitokulut 10 000 euroa, pysyvän haitan korvaus 10 000 euroa ja kuolemantapauskorvaus 5 000 euroa.

• Omavastuu 0 euroa

• Hoitokuluja ovat mm. tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, lääkärin määräämät lääkkeet, sairaalan hoitopäivämaksut, 

hammasvamman tutkimus- ja hoitokulut sekä matkakulut hoitolaitokseen. 

• Tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesi tai turvakypärä korvataan 

(korjauskustannukset tai jälleenhankinta), jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa 

• Vakuutuksesta korvataan myös lääkärin määräämät ylimääräiset koulumatkakulut alle ja yli 18-vuotiaille

• Yksikön opintosihteeri tekee vahinkoilmoituksen If yrityskansion kautta
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Matkavakuutus, opiskelijat SP2226938 (If)
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Matkavakuutus matkustaville opiskelijoille opetussuunnitelmaan mukaisilla matkoilla kaikkialla maailmassa.

Matkavakuutustodistuksen (myös viisumia varten) saat yksikön opintosihteeriltä.

• Matkasairauksien ja –tapaturmien hoitokulut korvataan ilman ylärajaa, omavastuu 0 euroa

• Pysyvän tapaturmaisen haitan korvaus 50 000 euroa

• Tapaturmaisen kuoleman korvaus 50 000 euroa

• Matkatavarat sisältyvät 1 000 euroon saakka, omavastuu 0 euroa

• Matkavastuuvakuutus, vakuutusmäärä 100 000 euroa, omavastuu 500 euroa

• Matkaoikeusturvavakuutus, vakuutusmäärä 10 000 euroa, omavastuu 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 500 
euroa

• Yksikön opintosihteeri tekee vahinkoilmoituksen If yrityskansion kautta

Korvauksenhakijan tulee tehdä vahinkoilmoitus kustakin vahinkotapahtumasta erikseen mahdollisimman pian, kuitenkin 
viimeistään vuoden kuluessa.
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Matkavakuutus, opiskelijat SP2226938 (If)
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Matkasairaudet ja –tapaturmat

• Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka on saanut alkunsa matkan aikana

• Hoitoon tulee hakeutua matkan aikana tai 14 vrk kuluessa matkan päättymisestä

• Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat 
kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana 

• Matkatapaturma on matkalla sattunut ruumiinvamman aiheuttava äkillinen tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta syystä

• Työhön liittyvillä matkoilla työtapaturmavakuutus on ensisijainen vakuutus, josta korvausta haetaan!

• Hoitokuluja korvataan myös ennen matkaa olleen sairauden tai vamman äkillisen ja odottamattoman pahenemisen osalta.

• Vain akuutti, ensiapuluontoinen, matkakohteessa annettu hoito enintään kahden viikon ajalta

• Kustannukset lääketieteellisesti välttämättömästä vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymästä sairaankuljetuksesta ja 
välttämättömän saattajan välittömät matka- ja majoituskustannukset.

• Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain perusteella

• Kulut maksetaan ensin itse, jonka jälkeen sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset haetaan Kelalta. Vasta tämän jälkeen 
korvausta haetaan vakuutusyhtiöstä.

• Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärin kustannukset, lääkärin määräämät lääkkeet, sairaalan hoitopäivämaksut, 
matkakulut korvattaviin hoitoihin ja tutkimuksiin matkakohteessa

• Hammasvammojen osalta korvataan tarpeelliset hoidot ja tutkimukset, puremisesta aiheutuneet vammat ja äkillinen 
hammassärky
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Matkavakuutus, opiskelijat SP2226938 (If)
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Matkan peruuntuminen

• Korvataan, jos se on aiheutunut vakuutetun tai hänen lähiomaisensa äkillisestä ja odottamattomasta sairaudesta, 
tapaturmasta tai kuolemasta

• Vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta odottamattomasta ja merkittävästä aineellisesta vahingosta

• Edellä mainitut syyt pakottavasti estävät matkalle lähdön

• Korvauksena maksetaan se osuus matkan hinnasta, jota matkanjärjestäjä ei hyvitä vakuutetulle

• Peruuntumisesta on ilmoitettava viipymättä matkan järjestäjälle tai kuljetusyhtiölle

• Peruuntumisen syy  tulee ilmetä matkan varaamisen jälkeen

Matkalta myöhästyminen

• Alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti varatulta lento-, laiva-, juna- tai linja-auto -jatkoyhteydestä myöhästyminen

• Myöhästymisen syynä sääeste, tekninen vika tai liikenneonnettomuus, rikollinen teko, viranomaisen määräys, joka 
aiheuttaa yksityisen tai julkisen kulkuneuvon estymisen tai myöhästymisen

• Myöhästymisen aiheuttaa muu syy, josta seuraa julkisen kulkuneuvon myöhästyminen tai kulun estyminen

• Korvauksena maksetaan tarpeellisia ja kohtuullisia ylimääräisiä matka- tai majoituskuluja, jotka johtuvat matkan 
jatkamisesta muulla vastaavalla kulkuyhteydellä alkuperäiseen määränpäähän

• Jos vakuutettu ei pääse matkalle lainkaan korvaukseen oikeuttavan myöhästymisen vuoksi, korvataan alkuperäisen 
matkan hinta
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Matkavakuutus, opiskelijat SP2226938 (If)
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Matkan keskeytyminen

• Alkanut matka muuttuu pakottavasti sen vuoksi, että vakuutettu joutuu sairaalahoitoon tai palaamaan 
lähtöpaikkakunnalleen alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen

• Keskeytymisen syy voi olla myös lähiomaisen kuolema, vakava tapaturma tai vakava, odottamaton ja äkillinen 
sairastuminen, vakuutetun asuinmaassa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton ja merkittävä taloudellinen 
vahinko tai matka-ajankohtaan kohdistuva viranomaisen määräys matkakohteen turvattomuudesta

• Matkan keskeytymistä ei korvata, jos se johtuu vakuutetulla ennen matkan varaamista olleesta sairaudesta

• Korvauksena maksetaan ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset paluusta takaisin kotipaikkakunnalle

Kuolema matkan aikana

• Matkan aikana sattuneesta kuolemasta korvataan kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset tai enintään 2 000 euron 
hautauskustannukset ulkomailla
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Matkavakuutus, opiskelijat SP2226938 (If)
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Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

• Tarkoittaa lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka tapaturmasta aiheutuu

• Pysyvän haitan korvaus maksetaan, jos vakuutusturvan voimassaoloaikana sattuneen matkatapaturman seurauksena 
aiheutuu vähintään 10 %:n suuruinen, sekä silmä- ja sormivammoissa vähintään 5 %:n suuruinen pysyvä, yleinen 
haitta.

• Haitan suuruus määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokituspäätöksen mukaisesti

• Korvaus maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua matkatapaturman sattumisesta

• Korvauksena maksetaan haittaluokkaa vastaava osa vakuutusmäärästä

Tapaturmainen tai matkasairauden aiheuttama kuolema

• Tapaturman tai matkasairauden aiheuttamasta kuolemasta maksetaan sovittu kuolemantapauskorvaus

• Tapaturman aiheuttaman kuolema sattuu 3 vuoden kuluessa tapaturman sattumisesta

• Matkasairauden aiheuttaman kuolema sattuu 6 vuoden kuluessa siitä, kun vakuutettu on käynyt ensimmäisen 
kerran lääkärissä sairauden vuoksi
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Matkatavaravakuutus

• Vakuutetun matkalla oleva henkilökohtainen omaisuus sekä hänen käyttöönsä tarkoitettu työnantajan omaisuus

• Ei sisällä arvopapereita, sekkejä, pankki- tai luottokortteja tai rahaa 

• Korvataan korjauskustannukset tai omaisuuden arvo vahinkohetkellä vallinneen hintatason mukaan

• Äkilliset ja odottamattomat suoranaiset esinevahingot

• Ei korvata katoamista tai unohtamista, varkautta, kun tapahtumapaikkaa tai –aikaa ei voida määritellä

• Matkatavaran myöhästyminen menomatkalla

• Välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset 70 % kohtuullisista hankituista välttämättömyystarvikkeista 
(vaatetus, lääkkeet, hygieniatarvikkeet)
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Työharjoitteluvakuutus, SP2226938 (If)
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Työssäoppimisen jaksojen aikana työssäoppimispaikan tai asiakkaan omaisuudelle opiskelijan tai opettajan tuottamuksellisesti 
aiheuttamat vahingot

• Voimassaoloalue koko maailma pl. USA ja Kanada

• Vakuutusmäärä 200 000 euroa, (kaivostoiminnan harjoittelu 500 000 euroa)

• Omavastuu 2 000 euroa

• Työssäoppimispaikan vakuutukset ovat aina ensisijaisia

Toimintaohje

• Kun työssäoppimispaikasta ilmoitetaan työssäoppimisen ohjaajalle (TEO) vahingosta, tulee hänen selvittää, onko 
työssäoppimispaikalla vakuutusturva vahingon kattamiseksi ja korvataanko siitä vahingosta aiheutuneet kustannukset

• Mikäli työssäoppimispaikalla ei ole vakuutusta tai siitä ei korvata vahinkoa, ota yhteyttä yksikön opintosihteeriin

• Yksikön opintosihteeri tekee vahinkoilmoituksen If yrityskansion kautta 

• Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä Riitta Räisäseen

USA:ssa ja Kanadassa tapahtuvan työssäoppimisen harjoittelupaikan tai asiakkaan omaisuuden vahinkoriskit täytyy sopia 
työssäoppimispaikan vastattavaksi ja niistä on syytä tehdä maininta harjoittelusopimukseen.

Korvauksenhakijan tulee tehdä vahinkoilmoitus kustakin vahinkotapahtumasta erikseen mahdollisimman pian, kuitenkin 
viimeistään vuoden kuluessa. 
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HUOM!

Copyright © 2020 Justia Oy

Edellä lueteltu ohjeistus ei kata kaikkia vakuutuskirjoissa ja –ehdoissa 
mainittuja yksityiskohtia, joten niiden osalta pyydämme perehtymään 
itse vakuutuskirjoihin ja -ehtoihin. Vakuutuskirjat ja –ehdot saat yksikön 
toimipaikkasihteeriltä tai opintosihteeriltä tai Riitta Räisäseltä.
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Palveluksessanne


