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Vakuutustiedote – 
Ryhmätapaturmavakuutus  
Haaparannan kunnalle
Haaparannan kunta on ottanut Svedean vakuutuksen lapsille, nuorille ja alla mainituille henkilöryhmille.

Pyydämme huomioimaan, että tässä vakuutustiedotteessa on vain lyhyt selostus kunnan  
tapaturmavakuutuksesta. Vammat korvataan vakuutuksesta voimassaolevien ehtojen mukaisesti.

Vakuutuksen voimassaoloaika on 1. huhtikuuta 2020 - 31. maaliskuuta 2021.

Perus- tai lukiokoulun lopettaville oppilaille vakuutus on voimassa koulun lopettamisvuoden syyskuun 1. 
päivään saakka.

Vakuutus on voimassa tapaturmien aiheuttamille vammoille. Tapaturmavamma on äkillisen ulkoisen 
tapahtuman, eli ulkoisen kehoon kohdistuvan väkivallan, vakuutetulle aiheuttama ruumiinvamma hänen 
sitä tahtomattaan.

Tapaturmiksi katsotaan myös:
• kantajänteen repeytymä ja polven väkivaltainen vääntäminen sekä,
• hukkuminen, hyönteisenpurema, auringonpistos, lämpöhalvaus ja paleltuminen.

Tapaturmiksi ei katsota ruumiinvammoja, joiden aiheutumisen syynä on:
• toistuva yksipuolinen liike (kulumavamma),
• puremisesta hampaille aiheutuva vahinko,
• bakteerien, virusten tai muiden tartunnan levittäjien aiheuttama infektio, eikä myöskään ruoan tai  
 juoman aiheuttama sairastuminen, myrkytys tai yliherkkyysreaktio,
• lääkevalmisteiden käyttö, toimenpide, hoito tai tutkimus, jonka syynä ei ole ollut tämän vakuutuksen  
 piiriin kuuluva tapaturmavamma,
• terveydentilan huonontuminen, jos terveydentila lääketieteellisen kokemuksen mukaan olisi   
 todennäköisesti huonontunut, vaikka tapaturmavammaa ei olisikaan tapahtunut,
• synnytys,
• merkittävällä tavalla se, että vakuutettu oli unilääkkeiden vaikutuksen alainen tai oli käyttänyt   
 lääkkeitä virheellisellä tavalla.

Kovaa rasitusta, joka aiheuttaa esim. lihasrevähtymän, ei katsota tapaturmaksi, koska siihen ei liity 
tapaturmalle ominaista ulkoista tapahtumaa.

Tapaturmalla ei myöskään tarkoiteta vammaa, joka on potilasvakuutuksessa hyväksytty hoito- tai 
lääkevammana.

 Tapaturman sattuessa

• Hakeudu lääkäriin tai hammaslääkäriin, jolla on sopimus Ruotsin vakuutuskassan    
 (försäkringskassan) palveluntuottajana.
• Säilytä kaikki kuitit.
• Tarvittaessa tapaturman vuoksi taksi kodin ja koulun/toimintayksikön välisiin matkoihin, on saatava  
 tarpeen vahvistava todistus hoitavalta lääkäriltä. Todistuksesta täytyy ilmetä mille ajalle   
 taksin käyttö on myönnetty. Ennen kuin taksin käytön voi aloittaa, on otettava yhteyttä Svedeaan  
 hyväksynnän saamiseksi. Kun on saanut hyväksynnän Svedealta, voi aloittaa taksimatkojen   
 tilaamisen. Tiedot osoitteista, kouluajoista ym. ilmoitetaan taksia tilattaessa.
• Maakäräjät vastaavat ensisijaisesti edestakaisista matkakuluista hoitoihin. Pyydä aina “Todistus  
 maksetusta matkakorvauksesta”.
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 Vahinkoilmoitus

Vammautumisen yhteydessä on pikimmiten tehtävä vahinkoilmoitus lähettämällä täytetty lomake 
Svedealle alla olevaan osoitteeseen.

Vahinkolomakkeita ja vammoihin liittyvää tietoa saa kotisivultamme www.svedea.se/
foretagsforsakring. Äkillisten vahinkotapahtumien yhteydessä, ja kun teillä on vammoihin liittyvää 
kysyttävää, voitte myös ottaa yhteyttä meihin puhelimitse tai sähköpostitse.

Puhelinnumero: 0771-160 199 

Sähköposti: skadorforetag@svedea.se Svedea AB

Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

 Vakuutuksen laajuus

VAKUUTUKSEN LAAJUUS  KORVAUSMÄÄRÄ
• Lääkekulustannukset Välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset
• Korvaus sairaalahoidosta 100 SEK/hoitopäivä, enintään 1 hintaperusmäärä
• Korvaus todistuksista Välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset
• Hammashoitokustannukset Välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset
• Matkakustannukset Välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset
• Henkilökohtaiset tavarat           0,5 hintaperusmäärää
• Lisäkustannukset       1 hintaperusmäärä
• Kuntoutuskustannukset          2 hintaperusmäärää
• Apuvälineet invaliditeetin yhteydessä  1 hintaperusmäärä
• Lääketieteellinen invaliditeetti
- Haitta-aste enintään 49 %  15 hintaperusmäärää
- Haitta-aste yli 49 %  30 hintaperusmäärää
• Taloudellinen invaliditeetti
- Haitta-aste enintään 49 %   15 hintaperusmäärää
- Haitta-aste yli 49 %   30 hintaperusmäärää
• Kipu ja särky Liikennevahinkolautakunnan taulukon mukaan
• Arpikorvaus Liikennevahinkolautakunnan taulukon mukaan
• Vika ja pysyvä haitta Liikennevahinkolautakunnan taulukon mukaan
• HIV/hepatiittitartunta   5 hintaperusmäärä
• Tapaturman aiheuttama kuolema 2 hintaperusmäärää
• Kriisi       10 hoitoa

Yksi hintaperusmäärä on 1. tammikuuta 2020 alkaen 47 300 kruunua.

 Omavastuu

Vakuutus on voimassa ilman omavastuuta

 Milloin ja kenelle vakuutus on voimassa

Vakuutus on voimassa TÄYSAIKAISESTI:
•  Oppilaille lasten päivähoidossa, esikoulussa, perhepäiväkodissa, peruskoulussa, lukiossa.
• Lapsille perhekodissa.
• Nuorille, jotka kuuluvat kunnan seurantavastuun piiriin, lyhyet lukiokurssit.
• Lapsille, jotka ovat väestökirjoilla Haaparannan kunnassa.
• Montessoriyhdistykselle.
• Korpikylän luontopäiväkodin lapsille.

Vakuutus on voimassa  KOULU-/TOIMINTA-AIKANA:
• Kunnallisessa aikuiskoulutuksessa (Kom Vux) opiskeleville.
• Gripenin päivätoiminnan piiriin kuuluville henkilöille.
• Montessoriyhdistyksen 120 lapsen vanhemmille, toiminta käsittää n. 4.200 tuntia vuodessa.
• Korpikylän luontopäiväkodin lasten vanhemmille.
• ”Kunskapslyftet”-toimintaan osallistuville oppilaille.
•  ”Datortek”-toimintaan osallistuville oppilaille.
• Resurssipajalle.
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 Mitä tarkoitetaan täysajalla ja koulu-/toiminta-ajalla

Täysaika tarkoittaa, että vakuutus on voimassa kouluaikana, vapaa-ajalla ja lomien aikana. 

Koulu-/toiminta-ajalla tarkoitetaan:
• oppituntia ja välituntia,
• vapaaseen toimintaan sisältyvää aktiviteettia ja yhtenäistä koulupäivää,
• koulun järjestämää urheilutoimintaa,
• retkeä ja vastaavaa valitun retkenjohtajan johdolla tavanomaisen lukukauden aikana,
• koulun järjestämää koulumatkaa, opintokäyntiä, tunturimatkaa, leirikoulua, yöpymisen edellyttäviä  
 retkiä, koulussa annettavaa erityistä opetusta sekä uimakurssia valitun ohjaajan johdolla, tapahtuipa  
 toiminta tavanomaisen lukukauden aikana tai sen päättymisen jälkeen.
• Käytännön työelämään tutustuttavaa toimintaa ja eri ammatteihin perehdyttäviä viikkoja yms. sekä  
 työtoimintaa vakuutettuihin ryhmiin kuuluville (työaika/harjoitteluaika).
• Kaikki sellainen kunnan harjoittama toiminta vakuutetuille ryhmille, joka ei ole täysaikaista   
 toimintaa.

Vakuutus on myös voimassa edellä mainittuihin toimintamuotoihin liittyvien edestakaisten matkojen 
aikana.

 Selitykset

LÄÄKEKUSTANNUKSET
Korvaus maksetaan välttämättömistä ja kohtuullisista lääkäri-, lääke- ja hoitokuluista sekä vamman 
hoitoon määrätyistä apuväleistä.

Korvaus
• korvausta maksetaan enintään korkeakustannussuojaa vastaava määrä,
• korvausta ei makseta korkeakustannussuojan piiriin kuulumattoman toiminnanharjoittajan   
 antamasta hoidosta,
• korvausta ei makseta sen jälkeen, kun lopullinen lääketieteellinen invaliditeettikorvaus on maksettu.

SAIRAALAHOITO
Korvaus maksetaan hoitomaksusta, joka ei vastaa säästyneitä elinkustannuksia.

TODISTUKSET
Korvaus maksetaan Svedean vaatimien lääkärintodistusten ja muiden asiakirjojen hankkimisesta 
aiheutuneista kustannuksista.

HAMMASHOITOKUSTANNUKSET
Alle 20-vuotiaan, jolla on oikeus ilmaiseen hammashuoltoon, on hakeuduttava yleisen hammashuollon 
hammaslääkärin hoitoon. Jos vakuutetun hammas tai hammasproteesi vahingoittuu, maksetaan 
korvaus Svedean ennakolta hyväksymistä kustannuksista.

Mikäli hammashoito joudutaan vakuutetun iän vuoksi siirtämään myöhempään ajankohtaan, voidaan 
korvausaikaa jatkaa siihen saakka, kunnes vakuutettu täyttää 25 vuotta.

Muussa maassa kuin Ruotsissa tapahtuneen tapaturmavahingon yhteydessä korvaus maksetaan vain 
välttämättömästä akuuttihoidosta vakuutetun kipujen poistamiseksi.

Puremisesta hampaille aiheutuneita vaurioita ei katsota tapaturmiksi.

MATKAKUSTANNUKSET
Korvaus maksetaan äkillisen sairastumisen aikana lääkärin/hammaslääkärin määräämistä 
välttämättömistä ja kohtuullisista matkakustannuksista kodin ja hoitopaikan välillä. 
Matkakustannuksista maksetaan enintään kyseisten maakäräjien soveltamaa sairasmatkojen 
omavastuuta vastaava korvaus, ja vakuutuksenantajan on ennakolta hyväksyttävä se.

Korvaus maksetaan myös äkillisen sairastumisen aikana erityisellä kuljetusvälineellä tehtävistä 
matkoista vakituisen asunnon ja koulun tai tavanomaisen työpaikan välillä, jotta vakuutettu voisi tehdä 
tavanomaista työtään tai osallistua koulutyöhön, jos lääkäri on kirjoittanut hänelle todistuksen erityisen 
kuljetusvälineen tarpeesta. Svedean on hyväksyttävä kustannukset ennakolta.
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VAHINGOITTUNEET HENKILÖKOHTAISET TAVARAT
Jos tapaturmavahingon vuoksi on jouduttu olemaan yhteydessä sairaanhoitolaitokseen, voidaan 
korvaus maksaa vakuutetun vahinkotapahtuman yhteydessä vahingoittuneista tai rikkoutuneista 
tavaroista.

 ”Henkilökohtaisilla tavaroilla” ei tarkoiteta tietokonetta, matkapuhelinta, iPadia, iPodia tai muuta 
vastaavaa elektronista laitetta.

Korvaus maksetaan joko korjauskustannuksista tai rikkoutuneen tavaran ajankohtaista arvoa 
vastaavasti.

LISÄKUSTANNUKSET
Jos tapaturmavamman vuoksi on jouduttu hakeutumaan lääkärin tai hammaslääkärin hoitoon, 
voidaan korvaus maksaa toipumisaikana ilmaantuvista äkillisistä tarpeellisista ja välttämättömistä 
lisäkustannuksista.

Lisäkustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi:
•  lapsen huoltajan matkakustannuksia hoitolaitokseen, jossa lapsi on hoidettavana tämän   
 vakuutuksen piiriin kuuluvan tapaturman vuoksi,
• matka-, ruoka- ja majoituskustannuksia, jos opettajan tai muun kunnan valitseman henkilön täytyy  
 lähteä yhdessä vakuutetun kanssa hoitolaitokseen tai viipyä pitemmän aikaa koulumatkalla, koska  
 vakuutettua hoidetaan muualla kuin kotipaikkakunnalla.

Korvausta ei makseta
• menetetystä työtulosta tai muista taloudellisista menetyksistä,
• urheiluvarusteiden vahingoittumisesta.

KUNTOUTUSKUSTANNUKSET
Korvaus maksetaan lääketieteellisen kuntoutuksen välttämättömistä ja kohtuullisista kustannuksista. 
Kuntoutuksella tarkoitetaan lääketieteellisiä toimenpiteitä vammautuneen toimintakyvyn 
parantamiseksi niin, että hän vamma huomioon ottaen voi elää aktiivista elämää. Tässä tarkoitetaan 
toimenpiteitä, joihin ryhdytään tapaturmavamman hoidon päättymisen jälkeen.

Korvaus maksetaan julkisin varoin rahoitetulla kuntoutusklinikalla toteutettavasta 
kuntoutustutkimuksesta, lääkityksestä ja hoidosta fysioterapia mukaan luettuna. Myös muun kuin 
julkisin varoin rahoitetun hoidontarjoajan toteuttamasta kuntoutuksesta voidaan maksaa korvaus, jos 
Svedea hyväksyy sen.

APUVÄLINEET INVALIDITEETIN YHTEYDESSÄ
Korvaus maksetaan enintään 3 vuoden ajan vammautumistapahtumasta alkaen lääkärin määräyksen 
mukaisista apuvälineistä, jotka ovat välttämättömiä vamman oireiden lievittämiseksi ja joista ei lain tai 
erityisen asetuksen mukaan makseta korvausta muulta taholta. Svedean on hyväksyttävä kustannukset 
ennakolta.

LÄÄKETIETEELLINEN INVALIDITEETTI
Lääketieteellinen invaliditeetti määritellään tapaturmanvamman aiheuttamaksi syystä 
riippumattomaksi fyysiseksi tai psyykkiseksi toimintakyvyn alentumaksi, jossa ei oteta huomioon 
vahingoittuneen työkykyä, ammattia, työolosuhteita tai vapaa-ajan harrastuksia.

Lopullisella lääketieteellisellä invaliditeetilla tarkoitetaan, että tapaturmassa saatu vamma on 
aiheuttanut ruumiillisen toimintakyvyn pysyvän alentuman. Invaliditeettiprosentti (haitta-aste) 
määräytyy kaikkien vakuutusyhtiöiden käyttämien yhteisten taulukkojen perusteella.

Maksettavan korvauksen määrään vaikuttavat osittain invaliditeettiprosentti (haitta-aste)/vakuutetun 
työkyvyn alentuma, osittain vakuutetun ikä vammautumistapahtuman sattuessa.

TALOUDELLINEN INVALIDITEETTI
Taloudellisella invaliditeetilla tarkoitetaan sitä, että tapaturmassa saatu vamma on aiheuttanut 
vähintään 50 %:n työkyvyn alentuman. Työkyvyn alentuma katsotaan pysyväksi, kun kaikki 
mahdollisuudet toiseen työhön on kokeiltu ja Ruotsin vakuutuskassa on myöntänyt sairauseläkkeen 
yleisestä vakuutuksesta annetun lain nojalla.

KIPU JA SÄRKY
Korvaus maksetaan kivusta ja särystä tapaturman jälkeisen parantumisprosessin aikaisten kärsimysten 
ja vaivojen vuoksi. Korvaus maksetaan, jos tapaturmassa saatu vamma aiheuttaa vähintään 25 %:n 
työkyvyttömyyden tai kyvyttömyyden osallistua tavanomaisiin aktiviteetteihin vähintään 30 päivän 
ajan, vamman normaalin akuutin hoito- ja parantumisprosessin puitteissa. Jos vamma on ollut vaikea, 
voidaan korvaus maksaa 30 päivän säännöstä huolimatta.
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ARPIKORVAUS
Korvaus maksetaan rumentavista arvista, joita on jäänyt vakuutetulle lääkärin hoidettua vammaa 
tapaturman jälkeen. Oikeuden korvaukseen saa vasta, kun hoito on päättynyt ja kun arvet on todettu 
pysyviksi, kuitenkin aikaisintaan 2 vuotta tapaturmatapahtuman jälkeen.

VIKA JA PYSYVÄ HAITTA
Vialla tarkoitetaan pysyvää ruumiillista häiritsevää/rampauttavaa vikaa, kuten ontumista, käden, jalan 
tai vastaavan ruumiinosan menetystä. Pysyviä haittoja ovat jatkuvat kivut ja vaivat tai vastaavat taikka 
esimerkiksi haju- tai makuaistin menetykseen tai kuulon alentumaan liittyvät kärsimykset.

Vakuutetulla on oikeus saada korvausta viasta ja pysyvästä haitasta, jos tapaturmavamma aiheuttaa 
lääketieteellisen invaliditeetin 3 vuoden kuluessa tapaturmatapahtumasta.

HIV JA HEPATIITTI
Vakuutuksen piiriin kuuluu HIV- ja hepatiittitartunta, jonka vakuutettu saa koulutuksen, harjoittelun 
tai työmarkkinapoliittisten toimenpiteiden aikana saadun pisto- tai viiltohaavan välityksellä. Korvaus 
tällaisesta vahingosta maksetaan kertakorvauksena vahingon vahvistamisen jälkeen.

TAPATURMAN AIHEUTTAMA KUOLEMA
Korvaus maksetaan kuolinpesälle, jos vakuutettu kuolee tapaturmassa saadun vamman vuoksi 3 
vuoden kuluessa tapaturmasta.

KRIISIVAKUUTUS
Vakuutukseen sisältyy kriisiterapia vakuutetulle henkilölle, jolle tapaturma aiheuttaa äkillisen 
psyykkisen kriisin. Vakuutuksesta korvataan enintään 10 hoitoa kutakin vahinkoa ja vakuutettua 
kohden.

 Muutoksenhaku korvauspäätökseen

Jos olet tyytymätön päätökseemme, voit ensisijaisesti ottaa yhteyttä korvauksenkäsittelijään. 
Korvauskäsittelijä ottaa tällöin yhdessä korvauskäsittelystä vastaavan päällikön kanssa asian uudelleen 
arvioitavaksi.

Mikäli et uuden arvion jälkeen ole tyytyväinen päätökseemme asiassa, voit kääntyä 
asiakasasiamiehemme puoleen lähettämällä sähköpostitse viestin osoitteeseen: kundombudsmannen@
svedea.se tai kirjoittamalla kirjeen osoitteeseen:

Svedea AB
Kundombudsmannen
Box 3469
103 69 Stockholm

Kun pyydät asiakasasiamiestä ottamaan asian harkittavaksi, ilmoita hänelle mistä vahinkonumerosta 
on kyse. Ilmoita lisäksi selkeästi, miltä osin haluat päätöksen tarkistamista ja miksi päätöksemme on 
sinusta virheellinen.

Asiakasasiamiehen tehtävänä on yhdessä Svedean ylemmän tason muutoksenhakulautakunnan 
kanssa tarkastaa/käsitellä uudelleen päätetyt asiat, joissa Svedea on antanut lopullisen päätöksen. 
Vain riitaantuneet vakuutusvaatimukset käsitellään. Ylemmän tason muutoksenhakulautakunta ottaa 
käsiteltäväkseen vain tällaiseen harkintaan soveltuvat valitukset.

Ylemmän tason muutoksenhakulautakuntaan kuuluu Svedean johtavassa asemassa olevia 
toimihenkilöitä sekä ulkopuolinen asiakasasiamies. Asiakasasiamies toimii lautakunnan 
puheenjohtajana ja hänen äänensä ratkaisee, jos äänet menevät tasan asian äänestyksessä.

Voit myös kääntyä Kuluttajariitalautakunnan (ARN) puoleen: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN ei 
kuitenkaan ota käsiteltäväksi lääketieteellisiä riita-asioita.


