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Tapaturma harjoituksissa tai
kilpailuissa – miten toimia?
1. Lajiliittojen lisensseihin kuuluvat vakuutukset
Pohjola (Hiihtoliitto, Suunnistusliitto, Salibandyliitto, Voimisteluliitto, Sulkapalloliitto,
Lentopalloliitto)
1. Hoitolaitosyhteistyökumppanimme löydät osoitteesta www.pohjola.fi > Henkilöasiakkaat >
Vahingot. Olemme Pohjolassa rakentaneet urheilijoidemme tarpeisiin laadukkaan ja kattavan
sairaanhoitoverkoston. Päätavoitteemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa auttaa sinut
laadukkaaseen hoitoon.
2. Täytä Urheiluvahinkoilmoitus puhelimitse numerossa 0303 0303 (arkisin klo 8-18) tai
verkossa osoitteessa www.pohjola.fi.
3. Korvauksenhakija maksaa hoitokulut ensin itse ja hakee Kelasta sairausvakuutuslain
mukaiset korvaukset. Kelasta on haettava korvaukset 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kulut on
maksettu. Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuuden Kelasta puolestasi.
Tällöin korvaushakemuksen liitteeksi riittävät kopiot alkuperäisistä kuiteista. Ota mukaan
Kelakortti. Saatuasi Kelasta korvauksen, toimita Kelan antama alkuperäinen korvauslaskelma
sekä kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista. Liitä mukaan alkuperäiset kuitit kuluista, joista
Kela ei maksa korvausta sekä lääkkeiden alkuperäiset maksukuitit, reseptit tai niiden kopiot.
Pohjantähti (Uimaliitto)
Pohjantähdellä ei ole nimettyjä yhteistyöhoitolaitoksia, joten voit hakeutua oman valintasi
mukaan joko julkisen puolen sairaalaan tai terveyskeskukseen tai yksityiseen hoitolaitokseen.
Sinun tulee maksaa hoitokulut ensin itse ja hakea Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset
korvaukset. Kelasta on haettava korvaukset 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kulut on
maksettu. Useimmat hoitolaitokset hoitavat sairausvakuutuksen osuuden puolestasi, kun
sinulla on Kela-kortti mukana maksaessasi hoitokuluja.
Täytä korvaushakemus huolellisesti ja toimita se allekirjoitettuna Pohjantähdelle. Alaikäisen
korvaushakemuksen allekirjoittaa huoltaja. Tarkistamme Uimaliitosta, että kuulut Uimaliiton
vakuutukseen. Tulostettavan korvaushakemuksen löydät Pohjantähden kotisivuilta (www.
pohjantahti.fi) kohdasta ”Esitteet ja lomakkeet”. Toimita korvaushakemuksen liitteenä
Pohjantähdelle alkuperäiset sairaalamaksut, apteekkikuitit, reseptit tai niiden kopiot.
Yksityisterveydenhuollon lääkärinpalkkioja tutkimuskulujen osalta toimita Kelalta saamasi
alkuperäinen korvauspäätös ja siihen liittyvät kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista. Mikäli
Kelan osuus on huomioitu jo hoitolaitoksessa, toimita sieltä saamasi maksukuitti
Pohjantähdelle.
Vakuutusyhtiö If (Urheiluliitto)
Tapaturmavakuutuksen korvauksen hakuohje koskee lisenssiin liittyvää tapaturmavakuutusta
nro 0001003830. Korvaukseen oikeutetun tulee itse hakea sairasvakuutuslain mukainen
korvausosuus Kelan paikallistoimistolta kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksupäivästä.
Korvauksen hakemisen voit hoitaa:

- Internetissä Ifin kotisivulta www.if.fi/internetplus
- Soittamalla korvauspalvelutiimiimme 010 514 2243
Säästä alkuperäiset kulutositteet. Pyydämme niitä tarvittaessa.
Tapiola (Painiliitto)
1. Mene pian lääkäriin. Vakuutuksesi turvin voit käyttää myös yksityislääkärin palveluja. Katso
Tapiolan hoitolaitoskumppanit. Ota Kela-kortti mukaasi, jotta saat Kela-korvauksen heti
hoitolaitoksessa.
2. Maksa ensin itse hoitokulut lääkärissä. Säilytä kaikki kuitit ja tositteet.
3. Hae Kelasta sairausvakuutuslain mukainen korvaus, jos et saanut sitä lääkärissä.
4. Ota Kela-kortti myös apteekkiin, niin saat Kela-korvauksen lääkärin määräämistä lääkkeistä
heti apteekissa.
5. Kun olet saanut Kelan korvauksen, voit hakea korvausta Tapiolasta.
6. Jos sinulla on sekä yksityistapaturma- että sairauskuluvakuutus, hae ensisijaisesti
korvausta yksityistapaturmavakuutuksesta. Tapaturmavakuutuksessa ei yleensä ole
omavastuuta.
7. Voit pyytää Tapiolasta maksusitoumusta isompiin toimenpiteisiin tai hoitoihin, kuten
magneettitutkimuksiin, leikkauksiin, tähystyksiin, fysikaaliseen hoitoon ja hammashoitoon.
Tällöin Tapiola maksaa aiheutuneet kulut suoraan toimenpiteen- tai hoidonantajalle. Kun
haet korvausta yksityistapaturmavakuutuksesta, tutustu ohjeeseen.

2. Seuran ja Lähivakuutuksen sopimus
Seuran ottaman vakuutuksen piiriin kuuluvat uimakouluista Vesikirput ja Delfiinit, lentopallon
tyttöjoukkue sekä voimistelujaoston jumppakoulut. Seuran sopimus on tehty Lähivakuutuksen
kanssa.
Korvauksenhakijan tulee jättää Lähivakuutukselle korvaushakemus vahingosta.
Korvaushakemuksen voi tehdä puhelimitse, internetissä, henkilökohtaisesti konttorissa tai
toimittamalla kirjallisen vahinkoilmoituksen.
Korvauksen hakijan tulee itse maksaa hoitokulut ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukainen
korvausosuus Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolta kuuden kuukauden kuluessa kulujen
maksupäivästä. Korvauksen hakijan on vakuutuskorvauksen maksamista varten toimitettava
Lähivakuutukselle alkuperäinen Kelan korvauslaskelma ja jäljennökset kuluja koskevista
alkuperäisistä kuiteista. Kuitit, joista Kela ei maksa korvausta, on toimitettava
Lähivakuutukselle alkuperäisinä. Jos vakuutetulla on oikeus saada korvausta hoitokuluista
jonkin muun lain kuin sairausvakuutuslain perusteella, tulee korvausta ensin hakea ko. lain
mukaisesti.

3. TUL:n vakuutus seuratoimijoille
Seuratoimijat, kuten on vakuutettu TUL:n ja If Vahinkovakuutusyhtiön sopimuksella.
Tapaturmavakuutus korvaa liiton, piirien ja seurojen vapaaehtoistyötä tekeville sattuneita
tapaturmia. Vakuutus on voimassa esim. kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä,
valmennuksessa, koulutuksessa, erotuomaritoiminnassa, luottamustyössä jne., myös matkan
aikana kyseiselle tapahtumapaikalle tai sieltä kotiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata
urheilussa tai siihen liittyvässä harjoittelussa eikä lakisääteisistä vakuutuksista korvattavia
tapaturmia.

Lisätietoa
Uimaliitto, Blue Card, Vakuutusyhtiö Pohjantähti
Lisätiedot: http://www.uimaliitto.fi/fi/bluecard/
Tuoteseloste: http://www.uimaliitto.fi/fi/bluecard/bluecard_tuoteseloste_11-12.pdf
Korvaushakemus: http://www.pohjantahti.fi/lomakkeet/henkilovahingot.pdf
Hiihtoliitto, lisenssi, Pohjolan urheiluvakuutus
Tuoteseloste:
http://www.hiihtoliitto.fi/@Bin/19536202/Tuoteseloste+lisenssit+Hiihtoliitto+2012.pdf
Urheiluvahinkoilmoitus:
https://webprod.pohjola.fi/wp/vahinko/wpvah019c1.asp?customertype=yky&accidenttype=sp
orts tai p. 03 03 03 03
Hiihtoliitto, Skipassi, Pohjolan ryhmävakuutus
Tuoteseloste:
http://www.hiihtoliitto.fi/@Bin/19536194/Tuoteseloste+SKI+passi+2012.pdf
Urheiluvahinkoilmoitus:
https://webprod.pohjola.fi/wp/vahinko/wpvah019c1.asp?customertype=yky&accidenttype=sp
orts tai p. 03 03 03 03
Suunnistusliitto, lisenssi, Pohjolan urheiluvakuutus
Lisätiedot: http://www.suunnistusliitto.fi/SSL/sslwww.nsf/sp?open&cid=content2BDE10-2
Tuoteseoste:
http://www.suunnistusliitto.fi/SSL/sslwww.nsf/0/7A23DDE5D678B7EAC2257839003D57CA/$FIL
E/Lisenssivakuutuksen%20tuoteseloste%202011.pdf
Urheiluvahinkoilmoitus:
https://webprod.pohjola.fi/wp/vahinko/wpvah019c1.asp?customertype=yky&accidenttype=sp
orts tai p. 03 03 03 03
Salibandyliitto, lisenssit, Pohjolan Sporttiturva
Kilpalisenssien tuoteseloste:
http://salibandy.net/sites/salibandyliitto.fi/files/material/lisenssivakuutuksen_tuoteseloste_
2011-2012.pdf
Harrastelisenssien tuoteseloste:
http://salibandy.net/sites/salibandyliitto.fi/files/material/lisenssivakuutuksen_tuoteseloste_
harraste_2011-2012.pdf
Voimisteluliitto, lisenssi, Pohjolan Sporttiturva
Tuoteseloste: http://www.voimistelu.fi/@Bin/3739448/Lisenssituoteseloste2011-2012.pdf
Vahinkoilmoitus: https://www.pohjola.fi/pohjola?id=313311&srcpl=3 tai p. 03 03 03 03
Urheiluliitto, lisenssi, If
Lisätietoa: http://www.sul.fi/sivut/lisenssiin-liittyva-tapaturmavakuutus-11-31122011 ja
http://www.sul.fi/sites/default/files/publicmaterials/2011-03-09-lisenssivakuutusehdot.pdf

Henkilövahingosta ilmoittaminen: https://www6.if.fi/hevicom/app?LOC=fi_FI tai p. 010 514
2243
Painiliitto, lisenssi, Tapiola
Lisätietoa: http://www.painiliitto.net/fi/component/content/article/27-lisenssit/146lisenssien-vakuutusturva-2011
Vahinkoilmoituslomake: http://www.painiliitto.net/lisenssit/Vahinkoilmoituslomake.pdf
Sulkapalloliitto, lisenssi, Pohjolan Sporttiturva
Lisätietoa:
http://www.sulkapallo.fi/SSUL/ssulwww.nsf/showpage?Open&cid=content4B1334-2
Tuoteseloste:
http://www.sulkapallo.fi/SSUL/ssulwww.nsf/0/60555A5C7986B7EAC22578540045DE7B/$FILE/
Sulkapalloliitto_Sporttiturva.pdf
Lentopalloliitto, lisenssi, Pohjolan Sporttiturva
Tuoteseloste/pelaajat:
http://www.lentopalloliitto.fi/@Bin/11200738/Sporttiturvan+tuoteseloste+pelaajat+201112.pdf
Tuoteseloste/harrastepassit:
http://www.lentopalloliitto.fi/@Bin/11200733/Sporttiturvan+tuoteseloste+harrastepassit+201
1-12.pdf
Painiliitto, lisenssi, Tapiola
Lisätietoa ja vahinkoilmoitus:
http://www.tapiola.fi/www/Yksityisasiakkaat/Vakuutukset/Vahinko_ja_korvaus/Tapaturma/
Aloita_tasta.htm

