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Siuntion kunta / Sivistysosasto / Varhaiskasvatuspalvelut  

 

SIUNTION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA OLEVIEN 
LASTEN VAKUUTUS JA KORVAUSKÄYTÄNTÖ  

Siuntion kunta on vakuuttanut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevat lapset 
vapaaehtoisella vakuutuksella.  

Varhaiskasvatusta/esiopetusta koskevat vakuutukset ja korvauskäytännöt käydään läpi huoltajien 
kanssa laadittaessa yhteistä varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ja perheen välistä 
palvelusopimusta, joka tehdään ennen tai heti varhaiskasvatuksen/esiopetuksen alkaessa.  

  

Tapaturma  

Tapaturman määrittely: 

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttama tapahtuma, joka sattuu 
vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut 
hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen 
huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen 
aiheuttama myrkytys.  
 
Äkillisyydellä tarkoitetaan, että tapahtuma on yhtäkkinen ja nopea, kuten putoaminen tai törmäys. 
 
Tapaturma on ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma, kuten kaatuminen kadun liukkauden takia, 
jotain putoaa päälle tai törmääminen johonkin esteeseen.  
 
Tapaturman on satuttava vakuutetun tahtomatta eli se on vakuutetun kannalta odottamaton ja 
ennalta arvaamaton. Jos vakuutettu aiheuttaa itselleen vamman tahallisesti, kyseessä ei ole 
tapaturma. 
 

Siuntion kunnan varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa olevat lapset ovat vakuutettuja tapaturman 
varalta seuraavasti: 

- varhaiskasvatuksen, esiopetuksen (4 h/pvä) ja täydentävän esiopetuksen ajan (riippumatta 
siitä, onko osa- tai kokoaikainen varhaiskasvatus) 

- lasten kanssa toteutettavilla retkillä toimintayksikön piha-alueen ulkopuolella  

- välittömän hoitomatkan ajan meno- ja paluumatkoilla (koti-toimintayksikkö-koti). 
Välittömällä matkalla tarkoitetaan suorinta tietä kotoa toimintayksikköön ja takaisin.  

Vakuutus koskee lapselle tapahtunutta tapaturmaa, ei lapsen tai henkilökunnan 
esinevahinkoja.   
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Tapaturman sattuessa päivähoidon aikana ensiapu annetaan lapselle välittömästi ja 
vanhemmille ilmoitetaan tapahtumasta pikaisesti. Mikäli tapaturma vaatii jatkohoitoa, lapsi 
viedään tapaturman laadusta riippuen joko julkiseen terveyskeskukseen tai julkiseen 
hammashoitolaan. Jos lapsi tarvitsee tapaturman jälkeen apuvälineitä, yksikön esimies arvioi 
yhdessä vanhempien kanssa lapsen edellytykset olla päivähoidossa. 

Toimintayksikön henkilökunta ilmoittaa tapaturmasta välittömästi lähiesimiehelleen. 
Varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava tekee ilmoituksen kunnan käyttämälle 
vakuutusyhtiölle 10 päivän sisällä tapaturmasta.  

Vakuutusyhtiö korvaa tapaturman hoitokulut julkisen terveydenhuollon maksujen mukaan, 
mikäli on korvattavasta tapaturmasta kyse. Vakuutus korvaa matkakulut korvattaviin 
tutkimuksiin tai hoitoihin tapaturman saaneelle henkilölle. Vakuutus ei korvaa välillisiä 
kustannuksia, kuten saattajan matkakuluja, puhelinkuluja tai yöpymiskustannuksia.  

Vakuutus ei korvaa mahdollisesta lapsen kotihoidon järjestämisestä aiheutuvaa 
ansionmenetystä eikä sitä korvaa myöskään Siuntion kunta.  

Siuntion kunnan varhaiskasvatuksessa tapahtuvia tapaturmia sekä Läheltä piti-tilanteita 
seurataan systemaattisesti. 

 

Vastuuvahinko (henkilö- ja esinevahingot) 

 

Kunta ei ole korvausvelvollinen, mikäli lapsi aiheuttaa vahinkoa omille tavaroilleen tai kadottaa 
omia tavaroitaan.  

Jos lapsi aiheuttaa vahinkoa ulkopuoliselle henkilölle tai hänen omaisuudelleen, Siuntion kunta 
ei automaattisesti ole korvausvastuussa tapahtuneesta, vaan vahingonkorvausvelvollisuus 
katsotaan tapauskohtaisesti voimassa olevan vahingonkorvauslain mukaan.  

Jos lapsi aiheuttaa vahinkoa kunnan työntekijälle tai kunnan omaisuudelle, lapsen 
vahingonkorvausvelvollisuus katsotaan myös tapauskohtaisesti voimassa olevan 
vahingonkorvauslain mukaan.  

Perheen kotivakuutuksen vastuuvakuutuksesta voi hakea korvausta lapsen toiselle henkilölle 
aiheutetusta esine- tai henkilövahingosta. 
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