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– Opiskelijoiden vakuutusturva perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin.
• Lain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut opiskeluun liittyvässä

käytännön harjoittelutyössä
• Käytännön harjoittelutyössä tai muuten opiskelulle ominaisissa ja työhön

rinnastettavissa olosuhteissa.
• Tapaturma sattuu olosuhteissa, joissa opetuksen tai harjoittelun voidaan ajatella

vastaavan käytännön työskentelyä kyseisessä ammatissa.
• Kyseinen toiminta on pakollista tutkinnon suorittamiseksi taikka sillä voidaan

korvata muita pakollisia tutkintovaatimuksia tai siitä saa opintopisteitä.
• Käytännön opetus oppilaitoksessa
• Palkaton käytännön työharjoittelu oppilaitoksen ulkopuolisella työpaikalla sekä

matkat työharjoittelupaikkaan.
• Voimassa myös ulkomailla.
• Yliopisto-opiskelijat, lukiolaiset, peruskoululaiset

– Muu palkaton työ ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä
– Mikäli yritys maksaa palkkaa opiskelijalle, on kyseessä normaali työsuhde ja kuuluu

työnantajan vakuutusten piiriin.
• Lähde: 14.3.2013 Marsh Oy
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– Voimassa samoin edellytyksin myös ulkomailla.
• Mikäli suomalainen yliopisto-opiskelija lähtee suorittamaan työharjoittelua ulkomaille,

hän kuuluu vakuutuksen piiriin kuten Suomessa.
• Huomattava, että ulkomaillakin turvan piirissä on vain käytännön työharjoittelu.

(matkavakuutus tärkeä)

– Kansallisuudesta riippumatta myös ulkomainen opiskelija on lakisääteisesti
tapaturmavakuutettu edellyttäen, että hän on opiskelua varten kirjautunut
suomalaiseen oppilaitokseen opiskelijaksi, ja että opintojen tavoitteena on
tutkinnon suorittaminen.

• Käytännössä vakuutuksen piiriin kuuluminen ratkeaa siten sen perusteella, mihin
maahan tutkintoa suoritetaan.

• Mikäli ulkomaalainen opiskelija saapuu Suomen suorittamaan omaan tutkintoonsa
kuuluvaa harjoittelua tai muuten vaihtoon, hän ei kuulu vakuutuksen piiriin.

Lähde: 14.3.2013 Marsh Oy
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Yliopiston opiskelijat

• Opiskelijatapaturmalain mukainen yliopiston ottama lakisääteinen vakuutus
koskee yliopisto-opiskelijoita käytännön työharjoittelun yhteydessä
sattuneiden tapaturmien varalta. Muutoin opiskelijat eivät ole yliopiston
vakuuttamia tapaturmien varalta.

• Edellä mainitusta vakuutusturvasta ei pääsääntöisesti korvata esim. liikuntatunneilla
sattuneita tapaturmia. Vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan liikuntatunnilla/kurssilla
sattuneet tapaturmat korvataan poikkeuksellisesti, kun liikunta liittyy koulutuksen
mukaiseen ammattiin osana opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimusta, kuten
esimerkiksi liikunnanohjaajan koulutuksessa. Lastentarhanopettajan opinnot eivät
rinnastu esim. liikunnanohjaajan koulutukseen. Tulkintalinja on tullut
vakuutusyhtiöiden korvauskäytännön kautta ja ainoastaan luokanopettajan ja
liikunnanohjaajan tutkintovaatimuksen mukaiset liikuntatunnit voidaan katsoa
korvattavaksi olosuhteeksi.
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Peruskoululaiset ja lukiolaiset

• Peruskoululaisille kuuluu lain mukaan maksuton
hoito koulussa sattuneiden tapaturmien varalta.

• Normaalikoulun peruskoululaiset ja lukiolaiset
on vakuutettu vapaaehtoisella
tapaturmavakuutuksella (teoria-, liikunta-,
välitunnit, luokkaretket ja leirikoulut).
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• Tapaturman korvaaminen edellyttää, että se on sattunut opiskelulle ominaisissa
olosuhteissa henkilön osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden
mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työssä oppimisjaksoon,
palkattomaan työharjoitteluun tai näyttötutkintoon oppilaitoksessa taikka muussa
koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa
paikassa. (esim. luento-olosuhteissa sattuvat tapaturmat jäävät edelleen korvauksen
ulkopuolelle).

• Korvauksen piiriin kuuluu myös tapaturma, joka sattuu siirryttäessä välittömästi
oppilaitoksesta tai asunnosta edellä mainittuun koulutuksen tai opetuksen järjestäjän
tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamaan työharjoittelupaikkaan, työssä
oppimispaikkaan, työelämään tutustuttamispaikkaan tai näyttötutkinnon
suorittamispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai päinvastoin.
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• Ulkomaille lähtevien omien opiskelijoiden tulee huolehtia itse matkavakuutusturva voimaan

omasta vakuutusyhtiöstään ennen matkalle lähtöä.
• Eurooppaan lähteville suositellaan hankkimaan Kelasta eurooppalainen sairaanhoitokortti.
• Ulkomaisten opiskelijoiden osalta korvauksen piiriin kuuluvat vain ne, jotka suorittavat koko

tutkinnon Suomessa. Esim. ulkomaisten yliopistojen vaihto-opiskelijat, jotka tulevat Suomeen vain
joksikin aikaa, jäävät ulkopuolelle.

Työtapaturma/ammattitauti edellyttävät aina

1) sisäisen työtapaturmailmoituksen tekemistä.
Sisäinen tapaturmailmoitus täytetään välittömästi tapaturman sattumisen jälkeen.
Ilmoitukseen kirjataan tarkasti olosuhteet, jossa tapaturma on tapahtunut.

OPISKELIJOIDEN VAKUUTUSNUMERO
SP0001047428

2) vakuutustodistus tulostetaan ja esitetään/lähetetään hoitavalle lääkärille.

https://www8.if.fi/efolder/servlet/Nobody?FORM=OccuAcciIntLREur&ACTION=NEW&FORMID=-1&PAGE=null&lang=FI&NBLYCODE=0245895-5
https://www8.if.fi/efolder/servlet/Nobody?FORM=InsCert&ACTION=NEW&FORMID=-1&PAGE=null&lang=FI&NBLYCODE=0245895-5
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Yhteistiedot

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Oulun yliopiston henkilöstöpalveluissa
Heli Ijäs puh. 0294 484089, Anja Mäntykenttä puh.
0294 484061 ja Emilia Vuoti puh. 0294 484088

•Lisätietoja Notiossa:
https://notio.oulu.fi/fi/turvallisuus-työterveys-ja-
hyvinvointi/työsuojelu/tapaturmat

https://notio.oulu.fi/fi/turvallisuus-ty%C3%B6terveys-ja-hyvinvointi/ty%C3%B6suojelu/tapaturmat

