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OHJE HUOLTAJALLE

Oppilaan nimi, lk: __________________________
Tapaturmapvm: __________________________

KOULUTAPATURMAN SATTUESSA
Järvenpään kaupunki on vakuuttanut oppilaansa vakuutusyhtiö Protectorilla vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Vakuutus
korvaa koulussa, välittömällä koulumatkalla, koulun muussa työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä kaupungin
järjestämässä iltapäivätoiminnassa sattuneen tapaturman aiheuttamat välittömät hoitokulut. Se korvaa myös luokkaretkien ja
leirikoulujen aikana sattuneet tapaturmat. Tapaturma, joka on sattunut väli- tai hyppytunnin aikana koulualueen ulkopuolella,
korvataan vain, jos oppilaalla on ollut koulun lupa koulun alueelta poistumiseen.
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi
katsotaan myös vakuutetun voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon
on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta.
OPPILAS OHJATAAN TAPATURMAN SATTUESSA JOKO KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄÄN
TAI YKSITYISEEN TERVEYDENHOITOON
ESINEELLISET VAHINGOT (esim. silmälasien rikkoutuminen):
Vakuutus korvaa vain, jos vahinko täyttää tapaturman tunnusmerkit.
Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaalla on oltava fyysinen vamma, johon hän on saanut hoitoa. Jos fyysinen vamma on
lähinnä ruhjeita, jotka eivät vaadi lääkäriin lähettämistä, tulee terveydenhoitajan kuitenkin kirjata tapaus ja merkitä se
koulutapaturmaksi. Muussa tapauksessa esineellistä vahinkoa ei korvata.
Vakuutus ei korvaa muille osapuolille sattuneita esineellisiä vahinkoja.
TAPATURMAILMOITUS:
Täytetään koululla kaikista tapaturmista. Ilmoituksen täyttää koulun edustaja, joka on ollut paikalla tai jolle
tapaturmasta on ensin kerrottu. Ilmoitus tehdään aina, koska myöhemmin vanhaa tapaturmaa on vaikea selvittää
ja tapaturmien seuraukset saattavat olla pysyvät tai haitat ilmetä vasta vuosien päästä (esimerkiksi hampaisiin
kohdistuvat tapaturmat).
Tapaturmailmoitukset, mahdollisine kuluselvityksineen, lähetetään Järvenpään kaupungin toimesta vakuutusyhtiöön.
Kopiot tapaturma-asiakirjoista säilytetään kaupungin arkistossa. Asiakirjoja voi tiedustella talous- ja hallintosihteeriltä.
HUOLTAJALLE AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET:
Huoltaja hakee korvausta vapaamuotoisella korvaushakemuksella.
Hakemuksessa tulee mainita oppilaan nimi, hilötunnus, koulu ja tapaturmapäivä, huoltajan nimi, hlötunnus,
tilinumero ja yhteystiedot. Hakemuksessa tulee olla kuluerittely. Hakemukseen liitetään mukaan alkuperäiset
laskut ja mahdolliset kuitit tai niiden kopiot.
Hakemus liitteineen toimitetaan ensisijaisesti sähköisenä ryhmatapaturmat@jarvenpaa.fi tai
Järvenpään kaupunki/LANU/SIVA/Esikunta,
Hallintokatu 2, 04400 JÄRVENPÄÄ,
josta korvaushakemus lähetetään edelleen vakuutusyhtiöön korvausasian käsittelyyn.
Lisätietoja antavat Lasten ja nuorten (LANU)/Sivistyksen ja vapaa-ajan (SIVA) palvelualueiden
taloussihteeri Timo Lankinen puh. 040-315 2513 (timo.lankinen@jarvenpaa.fi) ja
talouspäällikkö Topi Luostarinen puh. 040-315 2274 (topi.luostarinen@jarvenpaa.fi)

