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Opiskelijoita koskevat vakuutukset 
ja niiden korvauskäytäntö 
 
 

1. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä on lakisääteinen tapaturmavakuutus nro 
0011223565 ammatillisen koulun opiskelijoille, joka koskee myös käytännön harjoittelutyöhön 
osallistuvia (TOP-jaksot).  
Vakuussopimus on tehty Vakuutusyhtiö Ifin kanssa ja vakuutus jatkuu toistaiseksi voimassa 
olevana kalenterivuosittain. 

  
Tästä vakuutuksesta korvataan tapaturma, joka on sattunut henkilön osallistuessa opetus-
suunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan  

 käytännön opetukseen   

 työssä oppimisjaksoon  

 palkattomaan työharjoitteluun tai näyttötutkintoon sekä  

 perusopetuksessa työelämään tutustuttamiseen 

 henkilön siirtyessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta työharjoittelupaikkaan, 
työssä oppimispaikkaan, työelämään tutustuttamispaikkaan tai näyttötutkinnon suorit-
tamispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle ja päinvastoin.  

 
Vakuutuksen piiriin eivät kuulu: 

 siirtymiset käytännön opetukseen oppilaitoksen sisällä tai sen alueella eivätkä normaa-
leilla koulumatkoilla sattuvat tapaturmat 

 teoria-, liikunta- tai välitunneilla tapahtuneet tapaturmat 

 koulumatkoilla sattuneet tapaturmat  
 
Lisäehtona on, että tapaturma on sattunut oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen tai ope-
tuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa.  
 
Mitä pidetään käytännön opetuksena tai työharjoitteluna? 

Tulkinta vaihtelee opiskeltavan oppiaineen mukaan. Pääsääntönä on, että käytännön 
opetuksena tai harjoitteluna pidetään niitä olosuhteita, joissa opetuksen tai harjoittelun 
voidaan ajatella vastaavan käytännön työskentelyä kyseisessä ammatissa. 

 
Mikä toiminta tai työharjoittelu katsotaan opetusohjelman mukaiseksi? 

Yleisenä tulkintaohjeena pidetään sitä, että kyseinen toiminta on pakollista tutkinnon 
suorittamiseksi, taikka sillä voidaan korvata muita pakollisia tutkintovaatimuksia tai kou-
lusta poissaoloja. 

 
Vakuutus on voimassa käytännön harjoittelutyössä niin Suomessa kuin ulkomailla. 
Koska vakuutusturva esimerkiksi opetussuunnitelman mukaisen ulkomaan työharjoittelujak-
son aikana, kattaa kuitenkin vain käytännön työn, on suositeltavaa hankkia erillinen vapaa-
ehtoinen matkustajavakuutus.  
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Mikäli opetussuunnitelman mukaisesta työharjoittelusta maksetaan opiskelijalle palkkaa tai 
muuta vastiketta, tulee palkanmaksajan vakuuttaa opiskelija erillisellä lakisääteisellä tapa-
turmavakuutuksella. Jos palkanmaksaja on oppilaitos, ilmoitetaan oppilaille maksetut palkat 
muun henkilökunnan palkkailmoituksessa. Työsuhteessa olevien lakisääteinen tapaturma-
vakuutus on voimassa työssä ja työstä johtuvissa olosuhteissa. Vakuutus on voimassa 
kaikkialla maailmassa, mutta se ei kata vapaa-aikaa tai sairastumista. Tämän vuoksi erilli-
nen vapaaehtoinen matkustajavakuutus on työsuhteisillekin suositeltavaa. 
 
Tapaturman sattuessa toimi näin: 
 
Tapaturman satuttua kirjoitetaan Ifín vakuutustodistus, joka kertoo opiskelijan olevan vakuu-
tuksen piirissä. Vakuutustodistus annetaan opiskelijalle mukaan, toimitettavaksi tai myö-
hemmin hoitopaikkaan. Hoidon saaminen ei kuitenkaan edellytä todistusta.  
 
Opiskelija maksaa itse mahdolliset matkakulut esim. taksin ja pyytää siitä kuitin hakeakseen 
korvausta vakuutusyhtiöltä. 
 
Työssäoppimisjaksolla voi tarvittaessa käyttää myös toisen paikkakunnan terveyskeskusta 
tai yksityistä lääkäriasemaa. Yksityistä lääkäriasemaa käytettäessä opiskelijalle tulee alku-
kustannuksia, jotka hän saa takaisin vasta myöhemmin vakuutuksesta. 
 
Työtapaturmaan rinnastettavan tapaturman sattuessa: Pyydä oppilaitoksen edustajaa täyt-
tämään tapaturmasta tapaturmailmoitus. Ilmoitus tulee tehdä mahdollisimman pian. Ilmoitus 
 tehdään oppilaitokselle toimitetun linkin kautta, jolloin vahingosta tehdään ensin sisäinen 
ilmoitus ja palkkahallinnon edustaja lähettää ilmoituksen edelleen Yrityskansion kautta Ifiin.  
 
Vahinkoon liittyvät asiapaperit kuten esim. mahdolliset kulutodistukset ja lääkärin lausunnot 
toimitetaan joko faksilla numeroon 010 514 1811 tai postitse osoitteeseen If Henkilökor-

vauspalvelu, 5012014 – 409, 00003 vastauslähetys.  

 

Muista tarkistaa, että tositteissa käy ilmi vahingoittuneen henkilötunnus, tapaturman sattu-
mispäivä sekä lähettäjän yhteystiedot, jotta If pystyy yhdistämään tositteet oikeaan vahin-
koilmoitukseen. 

 
 

2.      Lisäksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on tehnyt lakisääteistä vakuutusta täyden-

tämään vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen nro. 0001894350. 
 

2.1 Opiskelijoiden tapaturmavakuutus 

 
Vakuutus on voimassa: 

 
- ammatillisen koulun opiskelijat  
- siirtymiset käytännön opetukseen oppilaitoksen sisällä tai sen alueella 
-normaaleilla koulumatkoilla sattuvat tapaturmat 
-teoria-, liikunta- tai välitunneilla tapahtuneet tapaturmat 
-koulumatkoilla sattuneet tapaturmat 
 

Mikä on tapaturma? 
Tapaturma on äkillinen, ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, jo-
ka sattuu vakuutetun tahtomatta, myös mm. vakuutetun tahtomatta tapahtunut hukkumi-
ne, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, erehdyksessä nautitun aineen aiheutta-
ma myrkytys. 
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Mitä vakuutus korvaa: 

 Vakuutussopimuksen mukaiset, vakuutusehdoissa mainitut hoidosta syntyneet kulut sil-
tä osin, kuin niistä ei ole tai olisi ollut oikeutta korvaukseen jonkin lain perusteella perus-
opetuslakia lukuun ottamatta. 

 tapaturmavamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset 

 jos tapaturmavammaan tai tapaturmavamman paranemisen pitkittymiseen on olennai-
sesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, maksetaan hoitokulu-
korvausta vain siltä osin, kuin sen on katsottava aiheutuneen tästä vakuutuksesta kor-
vattavasta tapaturmasta 

 lääkärin määräämät reseptilääkkeet 

 kohtuulliset ja välttämättömät ylimääräiset koulumatkakulut, jotka lääkärin määräyksestä 
on tämän vakuutuksen perusteella korvattavan vamman vuoksi tehty normaalista poik-
keavalla kulkuneuvolla 

 tapaturmassa vaurioituneiden hampaiden hoitokustannukset (HUOM! purtaessa ham-
paalle aiheutuneita vahinkoja ei korvata tästä vakuutuksesta) 

 hoitoon liittyvät, vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut (ambu-
lanssi, taksi) 

 ensiapuluonteisen hoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet 

 lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, 
kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset tai jos korjaaminen 
on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakulut 

 tapaturmavamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä, lääkärin 
määräämästä fysikaalisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään yksi 
yhteensä 10 kerran hoitojakso  

 Yksityisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon käytöstä syntyneitä kuluja korvataan enin-
tään 0,35 €/km. 

 
Vakuutusmäärät: 

- korvausmaksimi vakuutuksesta/tapaus on 3 000 € 
- pysyvän haitan turva 10 000 €  
- kuolemantapaus turva 3.000 €  

 
Vakuutuksesta EI korvata mm: 

-vakuutetulla olleen vian, vamman tai sairauden aiheuttamia vahinkotapah-
tumia esim. epileptikko kaatuu ja loukkaa polvensa tai henkilöllä on raken-
teellinen polven sijoiltaan meno taipumus, josta aiheutuu kaatuminen tai jo-
kin 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 va-
kuutuksesta korvattavasta tapaturmasta 
-korvausta ei makseta yöpymiskustannuksista, huoltajan, omaisen tai hoita-
jan työansionmenetyksestä, päivähoidosta, kotihoito- tai kodinhoitokustan-
nuksista tai niihin verrattavista muista välillisistä kustannuksista 
-puhelinkuluja 
-pysäköintikustannuksia 
-vamman aiheuttaneita psyykkisiä seurauksia 

 
Koulutapaturmatilanteeseen liittyvä kuljetuskustannus sekä tapaturman jälkeinen 
koulukuljetus koulumatkoilla 
 
Tapaturman aiheuttamat ja vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja ylimääräiset koulumat-
kakulut eivät sisälly vakuutukseen eikä koulutapaturman jälkeisiä varsinaisia koulumatka-
kuljetuksia korvata. 
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2.2 Matkavakuutus 

 
Ulkomaan matkoja tai yli 70 km:n päässä olevia matkoja varten on tehty opiskelijoille ja 
henkilökunnalle matkavakuutus, joka korvaa matkan aikana syntyneiden tapaturman ja 
sairastumisen aiheuttamat kulut ilman euromääräistä ylärajaa sekä matkan peruuntumis- 
tai keskeytymiskuluja. Matkatavaroita ei ole vakuutettu. 
 
Vakuutusmäärät: 
 
-hoitokulut    ilman ylärajaa 
-pysyvän haitan turva  10 000 e 
-kuolemantapausturva    3 000 e  

 
 
 


