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 OPPILAAN KOULUTAPATURMASTA 

Tampereen yliopiston normaalikoulu

  Päivitetty 9.8.2019 

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU 
Internet-sivut:     Perusopetus: Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere 
https://norssi.uta.fi       Lukio: Ratapihankatu 55, 33100 Tampere 

  Oppilaan nimi Henkilötunnus 

 Luokka 

 Tapaturman kuvaus mahdollisimman tarkasti mm. mikä vahingon aiheutti, vahingoittunut kehon osa (kumpi raaja jne) 
  Kumpi raaja:      oikea  ____  vasen ____   

 Oireet 

 Tapaturma-aika, pvm, klo Tapaturmapaikka (esim. luokkahuone, koulun piha, urheilukenttä) 

Tapaturma tapahtui 
Oppitunnilla 
Välitunnilla  
Koulumatkalla  
Muualla        missä: 

Hoitopaikka, minne lähetetty 

Terveydenhoitaja täyttää tarvittaessa 
   Viimeinen tetanusrokote, pvm 

Oppilaan huoltaja nimi Huoltajan puhelinnumero 

Osoite 

Lähettäjä (opettaja/lääkäri/terveydenhoitaja) 

__________________________________ 
Allekirjoitus, nimen selvennys ja asema 

Tulostetaan kahtena kappaleena 
1. Hoitopaikkaan oppilaan mukana
2. Koulun kansliaan, lähettäjä toimittaa

Tampereen korkeakoulusäätiö sr on vakuuttanut Tampereen yliopiston normaalikoulun oppilaat ja opiskelijat koulutapaturman 
osalta IF-vakuutusyhtiössä. Vakuutusnumero on SP2086254. 

Huoltajat maksavat itse kustannukset ja hakevat korvausta IF-vakuutusyhtiöstä (kts. huoltajan ohje). 

Oppilaan lähettää hoitoon koululääkäri, terveydenhoitaja tai opettaja tällä lähetteellä.  
Kopio lähetteestä on toimitettava viipymättä normaalikoulun kansliaan, sillä se on korvauksen saamisen edellytys. Sähköinen 
ilmoitus tapaturmasta vakuutusyhtiölle tehdään koulun kansliassa tämän lomakkeen perusteella.  

Oppilas/opiskelija ohjataan ensisijaisesti kotiosoitteen mukaiselle terveysasemalle. Terveyspalveluiden neuvonnasta puh. (03) 
10023 ohjataan oikeaan hoitopaikkaan. Vakavat tapaukset ohjataan suoraan Ensiapu Acutaan, os. Teiskontie 35. 

Hammastapaturmissa voi tiedustella mahdollisuutta saada hoitoa Nekalan hammashoitolasta p. 040 6397 003 tai 040 6397 002. 
Keskitetty ajanvaraus hammashoitoloihin puh. (03) 5657 0100 ma - pe klo 8.00 – 17.00. 
Ensiapu Acutan hammaspäivystys puh. (03) 565 70111. 

Yläkoulun oppilaat ja lukion opiskelijat: Käytännön työssä sattuneet tapaturmat (esim. kotitalous-, käsityö-, laboratoriotyöt), 
opiskelijatapaturmalain mukainen vakuutus. Vahinkoilmoitus tehdään, kuten työtapaturmista. Vakuutusnumero SP1857523. 

tel:03%205657%200111
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OHJE HUOLTAJILLE KORVAUSTEN HAKEMISESTA 
OPPILAAN KOULUTAPATURMASTA AIHEUTUNEISTA KULUISTA 

  
 
Tampereen korkeakoulusäätiö sr on vakuuttanut Tampereen 
yliopiston normaalikoulun oppilaat ja opiskelijat koulutapaturman 
hoidon välittömien kulujen ja sairaankuljetuksen kustannuksien 
osalta IF-vakuutusyhtiössä. Vakuutusnumero on SP2086254. 
 
Vakuutus on voimassa tapaturmien varalta opetussuunnitelman 
mukaisessa toiminnassa mukaan lukien teoriatunnit, välitunnit, 
liikuntatunnit, leirikoulut ja luokkaretket sekä välittömien matkojen 
aikana (suorinta tietä kouluun ja takaisin). 
 
Huoltajat maksavat itse koulutapaturmasta mahdollisesti aiheutuneet 
kustannukset ja hakevat korvausta IF-vakuutusyhtiöstä. 
Korvaushakemuksessa on mainittava tapaturman sattumispäivä, 
oppilaan nimi, henkilötunnus, osoitetiedot sekä koulu ja luokka. 
Tositteet maksetuista kuluista laitetaan liitteeksi. 
 
Korvaushakemus toimitetaan osoitteeseen: 
Vapaaehtoiset henkilövakuutukset 
PL 2026 
20025 IF 
 
  

 
  
 
 Vesa Toivonen 
 johtava rehtori 
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