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    TIEDOTE    
 
 
    29.4.2014 
 
 
HAMK ja Hämeen ammatti-instituutti 
OPISKELIJOIDEN TAPATURMAVAKUUTUKSET 

 
HAMKin ja Hämeen ammatti-instituutin tutkintoa suorittavat opiskelijat on tapaturmavakuu-

tettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella ja sitä täydentävällä vapaaehtoisella ryhmätapa-

turmavakuutuksella. 

 
Lakisääteinen tapaturmavakuutus 

 
Opiskelijoiden lakisääteinen tapaturmaturmavakuutuksen numero on 120–51249. Vakuu-
tus perustuu lakiin opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa*) olosuhteissa syntyneen 
vamman tai sairauden korvaamisesta (30.12.2002/1318). Laissa on määritelty, että vakuu-
tuksen piiriin voivat kuulua ainoastaan sellaiset opiskelijat jotka opiskelevat mm. amma-
tillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, 
ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain mukaisessa koulutuksessa.  
 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ainoastaan ne ulkomaalaiset opiskelijat, jotka suo-
rittavat täällä HAMKissa ja Hämeen ammatti-instituutissa tutkintoa voivat kuulua laki-
sääteisen tapaturmavakuutusturvan piiriin, henkilön alkuperäisellä kotimaalla ei tässä 
suhteessa ole merkitystä. Vakuutus koskee samalla tavalla suomalaisia, muualta EU:n 
alueelta tulevia ja EU:n ulkopuolelta tulevia opiskelijoita. Tämä vakuutus on voimassa 
käytännön työtuntien ja palkattoman työssäoppimisen aikana. 
 

- Eli: jos opiskelija tulee Suomeen lyhytaikaiseen vaihtoon, kyseessä ei ole 
edellä mainittujen lakien mukainen koulutus vaan he suorittavat tutkintoaan 
ulkomaalaisessa oppilaitoksessa ja näin ollen eivät ole lakisääteisen tapatur-
mavakuutuksen piirissä. Heillä pitää olla joko lähettävän oppilaitoksen otta-
mana tai itse hankittuna sopiva vakuutusturva Suomessa oleskelunsa ajaksi. 
Ellei opiskelijalla ole tiedossa muuta vakuutusta, niin hyvän vakuutuksen 
löytää osoitteesta www.students-insurance.eu  joka sopii myös Suomesta ul-
komaille vaihtoon lähteville opiskelijoille). 

 
*) Työhön rinnastettaviksi olosuhteiksi lainsäätäjän näkökulmasta katsottuna luetaan esim. la-
boratorio, muotoilun tai sairaanhoidon käytännön tunti. 
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Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus 

 
Lakisääteistä vakuutusturvaa täydentää vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus, jonka 
numero on 410–2009255. Vakuutus on voimassa muun opetussuunnitelmaan kuuluvan 
toiminnan aikana, esim. teoriatunneilla ja koulumatkoilla. Tähän vakuutukseen kuuluvat 
ne henkilöt, jotka ovat suomalaisen sosiaaliturvan piirissä, mikä useimmiten edellyttää 
väestötietolain mukaista kotipaikkaa Suomessa, tämän voi tarkistaa siitä onko henkilöllä 
voimassaoleva Kela-kortti. Suomen sosiaaliturva on pääosin asumisperusteista, EU:n ja 
joidenkin muiden maiden välillä on solmittu erityisiä sosiaaliturvasopimuksia. Suurin osa 
EU:n ulkopuolisista maista on sopimusten ulkopuolella ja silloin Suomen sosiaaliturvan 
piiriin pääsee ainoastaan tänne vakituisesti muuttava henkilö. Jos opiskelu on ainut syy 
Suomeen tuloon, muuttoa ei useinkaan pidetä vakituisena, henkilö ei pääse suomalaisen 
sosiaaliturvan piiriin eikä siis kuulu ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin. 
 
Oleskelulupasäännökset muuttuivat 1.9.2007 alkaen siten, että yli 3 kk kestävän oleskelu-
luvan saamiseksi Suomeen tulevilla opiskelijoilla pitää olla etukäteen hankittuna tietyn 
tasoinen sairausvakuutusturva. Tätä ennen oppilaitokset olivat voineet vain suositella va-
kuutuksen ottamista ja ongelmaksi olivat muodostuneet opiskelijat, joilla ei vakuutusta 
ollut ja jotka eivät olleet oikeutettuja kunnalliseen terveydenhuoltoon.  
 
Vakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti enintään: 
 

Vamman hoitokulut 8 500 € 
Pysyvän haitan korvaus 45 450 € 
Kuolemantapauskorvaus 3 000 € 

  
Työvoimapoliittinen koulutus 

 
Työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden työtapaturmavakuutuksen 
numero on 120–66313. Siitä korvataan opiskeluun liittyvät tapaturmat. Vakuutus on voi-
massa työvoimapoliittisen koulutuksen aikana ja siitä johtuvissa olosuhteissa, esim. mat-
koilla oppilaitokseen tai oppilaitoksen osoittamaan työssäoppimispaikkaan, teoriaopiske-
lun ja työssäoppimisen aikana.  
 
Työvoimapoliittiseen koulutuksen osallistuvien työharjoittelijavakuutus, joka on harjoit-
telupaikan omiin vakuutuksiin nähden toissijainen vakuutus, sisältyy HAKKY:n toimin-
nan vastuuvakuutukseen ja sen vakuutusnumero on 410–2009255. Tätä tarkoitetaan sil-
loin kun työvoimaviranomaiset puhuvat siitä, että työvoimapoliittiseen koulutukseen osal-
listuvilla pitää olla otettuna ryhmävastuuvakuutus. 



Opiskelijoiden tapaturmavakuutukset   Sivu 3 / 3 
HAMK ja Hämeen ammatti-instituutti 

 Postiosoite PL 230, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin (03) 6461 Tel. +358-3-6461 
 Käyntiosoite Visakaarre 16, 13100 HÄMEENLINNA Faksi (03) 646 4200 Fax +358-3-646 4200 
   HAMK@hamk.fi 

 
 

 
 
VAKUUTUSASIOIDEN HOITO 

 
Kuntayhtymän vakuutusasioita hoitaa vakuutusmeklariliike Colemont Finland Oy. Kaikissa 

vakuutusasioissa ensin yhteys meklariin, joka antaa toimintaohjeet. Myös korvaushakemuk-
set ja vahinkoilmoitukset lähetetään meklarille, joka tarkistaa vakuutusnumerot ja ilmoituksen 
oikeellisuuden. 

 
Meklarin yhteystiedot: 
 

Colemont Finland Oy 

Postiosoite:  Malminkaari 9 B    
       00700 HELSINKI 

Puhelin (09) 5420 2400 
 
 
Vastaava meklari Sirpa Ekström 
Puhelin  040 585 4406 
Sähköposti sirpa.ekstrom@colemont.fi 
 


