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Toimintaohje

Nimi
Opiskelijoiden vakuutusturva ja korvauksenhakuohjeet

Ohjeen laatija
Anne Väätäinen

pvm
27.3.2014

Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro)

Hyväksyjä
Merja Mäkinen

pvm
22.4.2014,
26.6.2014,
18.2.2015

Päivitykset (pvm, NN)
25.6.2014 AV, 12.2.2015 AVä

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OPISKELIJOIDEN
VAKUUTUSTURVA JA KORVAUKSENHAKUOHJEET
Yhteyshenkilöt
Ammattikorkeakoulu

Johdon assistentti Anne Väätäinen, puh. 044 7101 602,
etunimi.sukunimi@kamk.fi
Toimistosihteeri Jaana Karjalainen, puh. 044 7157 014,
etunimi.sukunimi@kamk.fi
Hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkinen puh. 044 7101 601,
etunimi.sukunimi@kamk.fi

Vakuutusyhtiö Pohjola

Riutta Timo, yhteyspäällikkö / Pohjolan Oulun konttori, os. Isokatu 14,
90100 OULU, puhelin 010 253 1362, faksi 09 4246 5306, sähköposti
timo.riutta@pohjola.fi,
varahenkilönä Haapalainen Anne, puhelin 010 253 1390, faksi 010 253
5307, sähköposti anne.haapalainen@pohjola.fi .
Vakuutettuina ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjoilla olevat opiskelijat.
(HUOM! esim. yrityksille järjestettyjen kurssien opiskelijat eivät kuulu
vakuutuksen piiriin.)
Tapaturman/muun vahingon tai matkalla sairastumisen sattuessa ota välittömästi yhteys opettajaasi ja ilmoita tapahtuneesta. Hoida vahinkoilmoituksen teko rehtorin toimistossa toimistosihteeri Jaana Karjalaisen
tai johdon assistentti Anne Väätäisen luona. Jos olet ulkomailla harjoittelussa tai muulla matkalla, ota yhteys sähköpostitse.

Henkilövakuutukset
Lakisääteinen tapaturmavakuuus
1. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat on vakuutettu opiskelijatapaturmaasetuksen mukaisesti käytännön harjoittelutöissä sattuvien tapaturmien varalta Pohjolassa lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, vakuutustunnus 40-305-919-3
 vahingon sattuessa ota yhteys toimistosihteeri Jaana Karjalaiseen tai
johdon assistentti Anne Väätäiseen ja hoida vahinkoilmoituksen teko
sitä kautta
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2. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opiskelijat on vakuutettu aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/90) mukaisesti Pohjolassa lakisääteisellä
tapaturmavakuutuksella, vakuutustunnus 40-305-919-3
 vahingon sattuessa ota yhteys toimistosihteeri Jaana Karjalaiseen johdon assistentti Anne Väätäiseen ja hoida vahinkoilmoituksen teko sitä
kautta
Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus
Edellä mainitun lisäksi kaikki opiskelijat on vakuutettu Pohjolassa
vapaaehtoisella ryhmätapaturmavakuutuksella, vakuutustunnus 16458-492-6
Vakuutuksen piiriin kuuluvat mm.
 ammattikorkeakoulun opiskelijat opetuksen aikana, voimisteltaessa,
välitunneilla sekä otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettäviin urheilusuorituksiin, retkiin, yritysvierailuihin jne.
sekä matkalla asunnolta suorinta tietä kouluun sekä työharjoitteluun
tai koulusta ja työharjoittelusta asunnolle.
 vakuutus on voimassa myös ulkomailla.
Hoida vahinkoilmoituksen teko rehtorin toimistossa toimistosihteeri
Jaana Karjalaisen tai johdon assistentti Anne Väätäisen luona.
Englanninkielisen todistuksen tapaturmavakuutuksesta saa toimistosihteerin tai johdon assistentilta.
Korvausperusteet

Korvauslajit

Vakuutusmäärät

Hoitokorvaus*)

8 000 euroa

Haittakorvaus

20 000 euroa

Kuolinkorvaus

2 500 euroa
-

*) Hoitokuluja korvataan samasta tapaturmasta enintään tapaturman
sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.
Vahinkotapauksissa tilaisuuden vetäjä tai valvoja varmentaa
korvaushakemukseen tapaturman sattuneeksi vakuutuksen piiriin
kuuluvissa olosuhteissa.

Omaisuus- ja toimintavakuutukset
Irtaimistot
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n irtaimistot on vakuutettu julkisyhteisön omaisuusriskivakuutuksella n:o 16-425-259-3. Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma.
Vakuutuksen kohteena eivät ole seuraavat omaisuuserät, ellei erikseen ole
sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan
-

taide- ja museoesineet,
rahat, arvopaperit ja arvokokoelmat,
piirustukset, arkistot, mallit, muotit, käsikirjoitukset ja asiakirjat,
atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedot ja ohjelmat,
tieteelliset tai muut kokoelmat,
kirjastokirjat,
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-

kasvit ja eläimet eivätkä
veneet, perämoottorit, konevoimalla kulkevat tai kuljetettavat ajoneuvot ja laitteet sekä niiden varusteet, lukuun ottamatta kiinteistön
hoitoon kuuluvat tavanomaiset työkoneet ja -kalut

Vakuutuksen kohteena ilman eri mainintaa ei myöskään ole kone, laite tai
laitteistokokonaisuus, jonka jälleenhankinta-arvo ylittää 50 000 euroa. Lisäksi liikuteltavat yli 10 000 euron laitteet tulee ilmoittaa erikseen.
Vakuutettu omaisuus ja vakuutusmäärät on lueteltu omaisuusriskivakuutusten liitteinä olevissa kohdeluetteloissa ja erillisillä vakuutuskirjoilla.
Omavastuu on 1.000 euroa vakuutuskirjaan merkittyjen kohteiden osalta.
Vahingosta ilmoittaminen
Vahingon sattuessa ota välittömästi yhteys opettajaasi ja ilmoita tapahtuneesta. Hoida vahinkoilmoituksen teko rehtorin toimistossa toimistosihteeri Jaana Karjalaisen tai johdon assistentti Anne Väätäisen
luona.
Vahingonkorvausvastuu
Julkisyhteisön vastuuvakuutus, vakuutustunnus 16-425-259-3
Ammattikorkeakoulun toiminta on vakuutettu Pohjolassa toiminnan vastuuvakuutuksella (isännänvastuu), joka kattaa sen vahingonkorvausvelvollisuuden, johon ammattikorkeakoulu voi toiminnassaan joutua ulkopuoliselle
tai omalle työntekijälle aiheutetusta henkilö- ja esinevahingosta. Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja, josta
ammattikorkeakoulu on vakuutusehtojen ja voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus kattaa myös äkilliset ja ennalta arvaamattomat ympäristövahingot. Korvauksen enimmäismäärä on 1 700 000
euroa / vahinko ja omavastuu 2 000 euroa / vahinko.

Työharjoittelijavakuutus, vakuutustunnus 16-425-253-4
Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden harjoittelun/työssä oppimisen jaksojen
aikana työharjoittelupaikan tai asiakkaan omaisuudelle sattuneet vahingot
on vakuutettu Pohjolassa sellaisten vahinkojen varalta, joka on välitön seuraus opiskelijan toiminnasta.
Vakuutettuna on harjoitteluyrityksen omistama, sen hyödyksi käyttämä tai
muutoin sen hallussa oleva omaisuus. Vakuutuksen voimassaoloalue on
EU + Norja, Islanti ja Sveitsi. Vakuutuksessa korvataan esinevahinko, kun
se kohdistuu työharjoittelusopimuksen / työssäoppimissopimuksen tehneen työnantajan omaisuuteen, siltä osin kuin työnantajan ottama omaisuuden vahinkovakuutus ei vahinkoa korvaa. Korvattavuuden edellytyksenä on lisäksi, että vahinko on välitön seuraus työharjoittelussa olevan opiskelijan toiminnasta. Korvauksen enimmäismäärä on 100 000 euroa / vahinko. Omavastuu 500 euroa / vahinko. Suomen ulkopuolella tapahtuneiden vahinkojen osalta omavastuu on 2 000 euroa jokaisesta vahingosta.
Käsiteltävän, huolehdittavan tai muutoin haltuun otetun taikka –uskotun
omaisuuden vahinkoa koskevaa rajoitusta ei sovelleta opiskelijan työharjoitteluun / työssäoppimiseen sisältyvässä toiminnassa. Laajennus ei koske
moottoriajoneuvon liikennevakuutuslain mukaista liikenteeseen käyttämisestä ajoneuvolle aiheutunutta vahinkoa.
Vahingosta ilmoittaminen
PL 52/P.O.BOX 52, Ketunpolku 3 | 87101 Kajaani, Finland | Puh./Tel. +358 (0)8 618 991 | www.kamk.fi

Sivu 4 / 6

Vahingon sattuessa ota välittömästi yhteys harjoittelunohjaajaasi ja ilmoita
tapahtuneesta. Hoida vahinkoilmoituksen teko rehtorin toimistossa
toimistosihteeri Jaana Karjalaisen tai johdon assistentti Anne Väätäisen luona.

Matkavakuutus
Vakuutustunnus 16-456-124-9
Vakuutettuina ovat opiskelijat opiskeluun liittyvillä matkoilla. Vakuutukset
ovat voimassa enintään kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti kestävillä
opiskeluun liittyvillä ulkomaanmatkoilla (mm. kv-vaihto-, tutustumis-,
messu- tms. matkat). Mikäli matka kestää yli kuusi kuukautta, opiskelijan
tulee itse huolehtia vakuutusturvasta kuuden kuukauden yli menevältä
osalta. Näissä tapauksissa ota yhteys kv-suunnittelija Meira Kaikkoseen.
Vakuutetuilla tulee olla varsinainen koti Suomessa ja matkustajavakuutuksessa vakuutetun tulee olla oikeutettu Suomen
sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin.
HUOM! Matkavakuutus ei ole siis voimassa ulkomaalaisten opiskelijoiden
kohdalla.




ulkomaille suuntautuvalle matkalle lähtijän tulee varata mukaansa
vakuutuskortti, jonka saa kv-suunnittelija Meira Kaikkoselta, puh. 044
710 1617, etunimi.sukunimi@kamk.fi; ryhmille annetaan mukaan
muutama kortti yhteiseen käyttöön. Vakuutuskortit palautetaan matkan
jälkeen Meira Kaikkoselle.
matkalle kannattaa ottaa mukaan myös eurooppalainen
sairaanhoitokortti
Suomessa sairausvakuutettu henkilö (edellyttää suomalaista sosiaaliturvatunnusta) on oikeutettu lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon
tilapäisen oleskelun aikana EU- ja ETA-valtioissa, Sveitsissä ja Australiassa.
Matkalle kannattaa ottaa mukaan eurooppalainen sairaanhoitokortti. Australiassa tarvitaan myös Kela-korttia. Riippuu valtiosta, millä asiakirjalla
vahvistat hoito-oikeutesi lääkärissä tai sairaalassa.
o
o
o
o




EU- ja ETA-valtioissa sekä Sveitsissä hoito-oikeus osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Sen voi tilata Kelan asiointipalvelusta
www.kela.fi tai numerosta 020 692 203.
Australiassa hoito-oikeus osoitetaan Suomen passilla ja Kela-kortilla.
Quebeciä varten Kela antaa erillisen asiakirjan.
Kelan Ulkomaan yksikkö auttaa, jos sinulla on ulkomailla ongelmia
sairaanhoidon saamisessa.

tulosta matkalle mukaan Eurooppalaisen kohdemaan suoralaskutuslääkärit
Vakuutusturva
Matkustajavakuutus sisältää seuraavat vakuutusturvat:
- matkasairauden ja matkatapaturman hoitokulut ilman euromääräistä ylärajaa
- matkan keskeytymiskorvaus ja sijaisen matkakustannukset
- haittakorvaus matkatapaturman varalta 8 410 euroa
- kuolinkorvaus matkatapaturman varalta 8 410 euroa
- matkan keskeytymis- ja peruuntumiskorvaus
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Matkavastuuvakuutus on henkilökohtainen. Korvauksen enimmäismäärä on 85 000 euroa.
Matkatavaravakuutuksen ottamisesta tulee jokaisen opiskelijan
huolehtia itse.
Ulkomaalaisten opiskelijoiden vakuutusturva ulkomailla
Ulkomaalaisten opiskelijoiden (ei-EU- ja Eu-kansalaiset) vakuutusturvan
voimassaolo ulkomailla tulee tarkastaa erikseen. Lisätietoja saa KVsuunnittelija Meira Kaikkoselta.
Vahingosta/sairaudesta ilmoittaminen
Vahingon/sairauden sattuessa ota välittömästi yhteys opettajaasi ja ilmoita
tapahtuneesta. Hoida vahinkoilmoituksen teko toimistosihteeri Jaana
Karjalaisen tai johdon assistentti Anne Väätäisen kanssa.

Huom!

Venäjän matkojen viisumia varten tarvitaan erillinen todistus sekä
USA:han (tarvittaessa muuallekin) henkilökohtaisella nimellä varustettu vakuutustodistus. Vakuutustodistuksen saa johdon assistentilta.

Omaisuusvakuutukset
Ajoneuvot
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n ajoneuvoilla on voimassa oleva
liikennevakuutus sekä osalla autoista myös Isokasko omavastuulla
1000 euroa. Perävaunulla on voimassa ainoastaan liikennevakuutus.
HUOM! Mikäli opiskelija tekee työssäoppimiseen liittyvän
matkan omalla autolla, vahingon sattuessa oman auton vauriot
korvataan opiskelijan omasta kaskovakuutuksesta ja vastapuolen auton vauriot korvataan opiskelijan omasta liikennevakuutuksesta. Henkilövahingoissa korvaus menee työnantajan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta.
POHJOLAN YHTEYSTIEDOT
VAKUUTUSASIAT

Timo Riutta
varahenkilö
Anne Haapalainen

RISKIENHALLINTA

010 253 1362
09 4246 5306 Faksi
010 253 1390
010 253 5307 Faksi

Juuso Nousiainen

010 253 0307
010 253 1361 Faksi

Palvelunumero
Sähköposti

03 03 03 03
ektarkastus.oulu@pohjola.fi

PALO-, VESI- ja VASTUUVAHINGOT
Vahinkotarkastukset
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LIIKENNE- JA AUTOVAHINGOT
Tarkastukset
Palvelunumero
Sähköposti

03 03 30 03
autotarkastus.oulu@pohjola.fi

www.pohjola.fi
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@pohjola.fi
Valtakunnallinen puhelinvaihde:
010 253 000

PL 52/P.O.BOX 52, Ketunpolku 3 | 87101 Kajaani, Finland | Puh./Tel. +358 (0)8 618 991 | www.kamk.fi

