
 

 

Vakuutustodistus     
Tapaturmavakuutus          
Göteborgin kaupunki   

Göteborgin kaupunki on ottanut tapaturmavakuutuksen, joka kattaa koululaiset, lapset, nuoret ja muut ryhmät, 
jotka sisältyvät kaupungin toimintaan. 

Vakuutuksen numero: 2083121 • Vakuutusaika 2022-07-01–2023-06-30 
 
 

 
Keitä vakuutus koskee 

 
Vakuutuksen voimassaolo 

  

0-17 -vuotiaat lapset  

- Göteborgin kaupungissa kirjoilla olevat lapset  
- Muissa kunnissa asuvat lapset, jotka osallistuvat kunnalliseen toimintaan, yksi-

tyiseen toimintaan sekä kunnallisen koulun tai vapaakoulun toimintaan Göte-
borgin kaupungissa.  

- Turvapaikkaa hakevat ja yksin tulleet lapset sekä piilotetut ja paperittomat lap-
set Göteborgin kaupungissa.  

- Ukrainasta tulleet 0-18 -vuotiaat pakolaiset. 

 
 

 

Kokoaikaisesti 

 Lukion oppilaat 18 vuoden iästä alkaen  

- Göteborgin kaupungissa kunnallista tai vapaakouluna ylläpidettävää lukiokou-
lua tai erityislukiokoulua käyvät oppilaat, muista kunnista tulevat oppilaat mu-
kaan luettuina  

- Göteborgissa asuvat oppilaat, jotka käyvät lukiokoulua tai erityislukiokoulua 
jossakin toisessa kunnassa  
 

 

Kokoaikaisesti 

 

 Muut vakuutetut  

- Kunnallisen aikuiskoulutuksen ja koulutushallinnon järjestämän aikuisten eri-
tyiskoulutuksen osanottajat. Sukellukseen liittyviin kokeisiin ja tehtäviin sekä 
työpaikkakoulutukseen, harjoitteluun ja projektityöhön osallistuvat 

- Kunnallisen toiminnan ohjaajat, jotka eivät kuulu työvammavakuutuksen piiriin 

 
 

 

Toiminnan aikana 

Määritelmät  

Kokoaikaisesti  
Ympäri vuorokauden  

Kouluaikana/toiminnan aikana  
Vakuutus on voimassa sinä aikana, jona vakuutettu osallistuu vakinaiseen kunnan ylläpitämään 
toimintaan koulussa, lasten päivähoidossa tai vastaavassa sekä edestakaisilla matkoilla tähän 
toimintaan. Vakuutuksen piiriin kuuluvat myös muut koulun/toiminnan järjestämät aktivitee-
tit, jotka ovat rehtorin tai vastaavan hyväksymiä, kuten esimerkiksi kouluretket ja PRAO.     

 
 

  
 
 
 

 

 

 

https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/


 

 

 

 
Vakuutuksen osa  

 
Vakuutussumma 

Lääketieteellinen invaliditeetti <50 % 15 hintaperusmäärää 

Lääketieteellinen ja taloudellinen invaliditeetti, vähintään 50 % 30 hintaperusmäärää 

Korvaus kuolemantapauksesta 

Korvaus kuolemantapauksesta syyhyn katsomatta, ellei vakuutettu vahingon 

sattuessa ollut täyttänyt 25 vuotta 

1 hintaperusmäärä 

1 hintaperusmäärä 

 

Lääke-, hammasvamma- ja matkakustannukset Välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset 

Vaatteet ja silmälasit (jos vakuutettu on joutunut käymään lääkärissä tai ham-

maslääkärissä tapaturman johdosta) 
Enintään 0,25 hintaperusmäärästä 

Arpikorvaus 

Kipu ja särky 

TSN:n taulukon tasosta ”Selkeästi näkyvä” alkaen 

Taulukon mukaan  

Apuvälineet Välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset 

Lisäkustannukset  

Lääketieteellinen kuntoutus 

Välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset  

Välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset 

Kriisivakuutus Enintään 10 hoitokertaa 

Tartunta 

Invaliditeetti itsemurhayrityksen johdosta, ellei vakuutettu vahingon sattuessa  

ollut täyttänyt 20 vuotta. 

5 hintaperusmäärää 

Katso edeltä kohtaa Lääketieteellinen ja taloudel-

linen invaliditeetti 

 
- Vakuutus on voimassa ilman omavastuuta 
- Hintaperusmäärä on 48 300 kruunua vuonna 2022 

 
Vakuutus on voimassa koko maailmassa 12 kuukauden ajan. 
Muista, että tämä vakuutus ei ole matkavakuutus. Jos matkustat Pohjoismaiden ulkopuolelle, tarvitset aina erillisen matkava-
kuutuksen, joka kattaa myös kustannukset ulkomailla sairastumisesta ja kotiinkuljetuksesta ulkomailta sairauden ja tapatur-
man yhteydessä.  

Niiden oppilaiden osalta, jotka päättävät koulutuksensa esikoulussa, esikoululuokalla, peruskoulussa tai lukiokoulussa, va-
kuutus on voimassa kyseisen vuoden syyskuun 1. päivään saakka. 
 

 

Kun tapaturma on sattunut 

Tee ilmoitus meille näin tapaturman jälkeen:  

   Kotisivun kautta: https://lansforsakringar.se/gbgstad 

    Napsauta ”Anmäl skada här” (Ilmoita vammasta täällä), ja napsauta seuraavan sivun punaista lokeroa ”Anmäl 
skada” (Ilmoita vammasta), ja täytä sen jälkeen tietosi. 

   Puhelimitse: 031-63 80 00 

 Toimenpiteet vamman yhteydessä 
• Hakeudu Vakuutuskassaan liittyneen lääkärin tai hammaslääkärin hoitoon 

• Säästä kaikki kuitit  

• Taksin tarve koulumatkoihin tapaturman johdosta on näytettävä toteen hoitavan lääkärin laatimalla todistuksella. 
Todistuksesta on käytävä ilmi, miksi ajanjaksoksi taksikuljetukset on myönnetty. Ennen kuin tilaatte taksin koulumat-
koihin, teidän on otettava yhteyttä meihin (Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän) saadaksenne vahvistuksen 
meiltä. Lähettäkää todistus yhdessä vahinkoilmoituksen kanssa Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslänin kotisivun 
kautta tai sähköpostitse. Voitte tilata taksimatkat, kun olette saaneet vahvistuksen Länsförsäkringar Göteborg och 
Bohusläniltä.  

• Toimittakaa vahinkoilmoitus pikimmiten Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläniin tapaturman jälkeen. 
 

                                     

https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/
https://lansforsakringar.se/gbgstad


 

 

Hyvä tietää vakuutuksesta
VAKUUTUSEHDOT 
Tämä vakuutustodistus sisältää vain lyhyen kuvauksen vakuutuk-

sesta. Korvauksen maksamiseen sovelletaan ehtoja, jotka käyvät 

ilmi Göteborgin kaupungin ja Länsförsäkringar Göteborg och Bo-

huslänin solmimasta sopimuksesta. Lisätietoja saat meiltä. 

TAPATURMAN AIHEUTTAMA VAMMA 
Tapaturman aiheuttamalla vammalla tarkoitetaan ruumiinvammaa, 

jonka vakuutettu on saanut tahattomasti äkillisen ulkoisen tapah-

tuman johdosta. Ulkoisella tapahtumalla tarkoitetaan kehoon koh-

distuvaa ulkoista väkivaltaa. Tapaturman aiheuttaman vamman on 

pitänyt vaatia lääkärinhoitoa. Tapaturman aiheuttama vamma rin-

nastetaan vammaan, joka johtuu paleltumisesta, lämpöhalvauk-

sesta, auringonpistoksesta, akillesjänteen täydellisestä repeämästä, 

polveen kohdistuvasta väkivaltaisesta vääntymästä ja punkin pure-

masta aiheutuvasta tartunnasta. 

KRIISIVAKUUTUS 
Sisältyy vakuutukseen, jos vakuutettu on joutunut äkilliseen psyyk-

kiseen kriisiin seuraavissa yhteyksissä: 

• vakava tapaturma 

• päällekarkaus, uhkaus, ryöstö tai väkisinmakaaminen (ri-

kosilmoitus vaaditaan) 

Korvausta maksetaan enintään kymmenestä hoitokerrasta aiheutu-

vista kohtuullisista kustannuksista laillistetun psykologin/psykote-

rapeutin tai muun tukikeskusteluihin koulutetun henkilön luona. 

Hoidon on oltava lääninvakuutusyhtiön osoittama tai hyväksymä. 

Vakuutus ei kata kiusaamisesta aiheutuvia psyykkisiä ongelmia. 

INVALIDITEETTI TAPATURMAN JOHDOSTA 
Lääketieteellisellä invaliditeetilla tarkoitetaan pysyvää kehon toi-

mintakyvyn alenemista. 

Taloudellisella invaliditeetilla tarkoitetaan pysyvää vähintään 50-

prosenttista työkyvyn alenemista. 

Korvausta voidaan maksaa lääketieteellisestä tai taloudellisesta in-

validiteetista. Lopullinen arvio tehdään vasta, kun vamma on pa-

rantunut ja lääkäri on todennut, että tila on pysyvä. Korvauksen 

suuruus on niin suuri osa vakuutussummasta, että se vastaa invali-

diteettiastetta. 

LÄÄKE-, MATKA- JA HAMMASVAMMAKUSTANNUKSET 
Korvausta maksetaan välttämättömistä, kohtuullisina pidetyistä 

kustannuksista, jotka aiheutuvat hoidosta tai käsittelystä, jonka lää-

käri on määrännyt vammasta paranemiseen. 

Hammasvamman yhteydessä korvausta maksetaan Länsförsäkrin-

gar Göteborg och Bohuslänin etukäteen hyväksymistä kustannuk-

sista. Välttämätön akuuttihoito korvataan kuitenkin ilman etukä-

teisilmoitusta. 

Vakuutus ei kata purennasta tai pureskelusta aiheutuvia hammas-

vammoja. 

Korvausta maksetaan välttämättömistä matkoista hoitoon ja käsit-

telyyn. Jos vakuutetun on lääkärin määräyksestä käytettävä eri-

tyistä kulkuvälinettä lääkärinhoidon yhteydessä voidakseen 

huolehtia työstään tai koulunkäynnistään, korvausta voidaan mak-

saa vakinaisen asunnon ja vakinaisen työpaikan tai koulun välisistä 

matkoista aiheutuvista lisäkustannuksista. 

 

KORVAUS KUOLEMANTAPAUKSEN YHTEYDESSÄ 

Kuolemantapauksesta on oikeus saada korvausta, jos tapaturman 

aiheuttama vamma johtaa vakuutetun kuolemaan kolmen vuoden 

kuluessa tapaturman sattumisesta. Kuolemantapauksesta on sen 

syyhyn katsomatta oikeus saada korvausta, ellei vakuutettu vam-

man sattuessa ollut täyttänyt 25 vuotta. Tämä pätee 0 vuoden iästä 

alkaen sillä edellytyksellä, että lapsi on syntyessään elossa ja on 

saanut ruotsalaisen henkilönumeron.  

VAATTEET, SILMÄLASIT YM. 
Jos vakuutettu on tapaturman johdosta joutunut hakeutumaan lää-

käriin tai hammaslääkäriin, vakuutuksesta korvataan tapaturmassa 

vahingoittuneet henkilökohtaiset vaatteet, kypärä, silmälasit, kuu-

lolaite ja muut tapaturman yhteydessä käytetyt vammaisapuväli-

neet. Jos vahingoittunut esine voidaan korjata, vakuutuksesta mak-

setaan korjauksesta aiheutuneet kulut. 

ARPIKORVAUS 
Korvausta maksetaan, jos arpi on vähintään selkeästi näkyvä, taulu-

kon tasosta B alkaen. Korvaus maksetaan aikaisintaan vuoden ku-

luttua tapaturmasta. Edellytyksenä korvauksen maksamiseen on, 

että vamma on vaatinut lääkärinhoitoa. 

KIPU JA SÄRKY 
Korvausta maksetaan taulukon mukaan, jos akuutti paranemisaika 

ylittää 30 päivää. 

KORVAUS APUVÄLINEISTÄ 
Korvausta voidaan maksaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sellai-

sista lääkärin määräämistä apuvälineistä, jotka voivat lieventää in-

validiteettitilaa ja joita ei korvata muualta. Kustannusten on oltava 

lääninvakuutusyhtiön etukäteen hyväksymiä. 

LÄÄKETIETEELLINEN KUNTOUTUS 
Korvausta voidaan maksaa lääkärin määräämistä toimenpiteistä, 

joiden tavoitteena on työhön tai opintoihin paluu. 

LISÄKUSTANNUKSET 
Jos tapaturman aiheuttama vamma on vaatinut lääkärin tai ham-

maslääkärin hoitoa, korvausta maksetaan onnettomuudesta johtu-

vista välttämättömistä henkilökohtaisista lisäkustannuksista akuu-

tilta sairausajalta. Menetettyä työtuloa ei korvata. 

TARTUNTA 
Vakuutus koskee HIV- ja hepatiitti B- ja C-tartuntaa, joka on aiheu-

tunut suoraan tapaturman seurauksena. 

 

https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/
https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/


 

 

 

 

 

 

 

Tarjous sairausvakuutuksesta lisävakuutuksena  
 

Lapset ovat kalleinta mitä meillä on. Siitä huolimatta monilla meistä on parempi vakuutussuoja autolle ja 
kodille kuin lapsillemme. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden täydentää Göteborgin kaupungin tapaturma-
vakuutusta vakuutuksella, joka korvaa myös esimerkiksi sairauden aiheuttaman invaliditeetin2.  
 

Sairaus on tavallisin invaliditeetin syy  
Vakuutus, jonka lapsesi saa Göteborgin kaupungilta, koskee vain tapaturmia. Tavallisin syy lasten invaliditeettiin on kuitenkin 
sairaus. Kysymykseen voivat tulla esimerkiksi aineenvaihduntasairaudet tai aistisairaudet.  
 

Vakuutussummat  
Perussumma invaliditeetin yhteydessä on 10 hintaperusmäärää1. 
 

Korvaus lasketaan seuraavasti lääketieteellisen invaliditeetin yhteydessä  
Lääketieteellisestä invaliditeetista maksetaan korvausta tietty prosenttimäärä valitusta vakuutussummasta. Vähintään 20-pro-
senttisesta lääketieteellisestä invaliditeetista maksetaan myös lisäkorvausta, ks. ehdot. Suurin mahdollinen korvaus on 300 % 
vakuutussummasta. 
 
Korvaus lasketaan seuraavasti työkyvyn alenemiseen johtavan invaliditeetin yhteydessä  
Taloudellisesta invaliditeetista maksetaan korvausta tietty prosenttimäärä valitusta vakuutussummasta. Vähintään 10-prosent-
tisesta lääketieteellisestä invaliditeetista maksetaan lisäkorvausta myös taloudellisesta invaliditeetista, ks. ehdot.   Suurin mah-
dollinen korvaus on 140 % vakuutussummasta. 
 

Muut mahdolliset korvaukset, joita voidaan maksaa  

• Lääke- ja matkakustannukset sairauden yhteydessä  

• Sairaalahoito- ja akuuttihoitokorvaus  

• Kuntoutus ja apuvälineet  

• Kustannuksiin maksettava avustus  

• Kuolemantapauksen yhteydessä maksettava korvaus 
 
Vakuutus kattaa tietyt sairaudet vain rajallisessa määrin.  
 

Terveysselvitys  
Me teemme lääketieteellisen riskiarvion sairausvakuutusta koskevan hakemuksen yhteydessä. Useimmiten lapsi voi saada sai-
rausvakuutuksen, mutta me teemme poikkeuksen sellaisten sairauksien ja vaivojen osalta, joita lapsella on jo hakiessasi vakuu-
tusta. Tarvitsemme siksi paljon tietoa lapsesi terveydestä. Kun täytät terveysselvityksen, saamme lapsestasi sellaiset tiedot, joi-
den pohjalta voimme ratkaista, minkä vakuutuksen voimme tarjota lapsellesi.  
 
1) Hintaperusmäärä on 48 300 kruunua vuonna 2022  
2) Vakuutus voi olla voimassa 18 vuoden ikään saakka. Tämä on vakuutus, jonka solmitte yksityisesti Länsförsäkringin kanssa. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen  

Lukekaa mielellään lisää asiasta osoitteesta https://lansforsakringar.se/gbgstad 
Saadaksenne lisätietoja tai tilataksenne terveysselvityslomakkeen ja ilmoittautumislomakkeen postitse soittakaa 031-63 80 00. 

 
 

https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/
https://lansforsakringar.se/gbgstad

