
 
 

 

Kun sairastut tai loukkaannut ulkomaanjaksolla 
 

 

1. Ilmoita työpaikallesi ja Suomeen kv-vastaavallesi/opettajallesi sairastumisestasi. 

2. Tarvitatessa hakeudu hoitoon lähimpään lääkäriin/hoitolaitokseen.Eurooppalaisen  
yhteistyölääkärit löydät täältä. Esitä matkavakuutustodistuksesi lääkärille; joko Vantaan 
kaupungin Eurooppalainen matkavakuutus-kortti/-todistus, Kelan eurooppalainen 
sairaanhoitokortti tai oma matkavakuutusasiakirjasi. 

3. Pyydä lääkärintodistus työpaikallesi tai oppilaitokseesi ja toimita kopio siitä KV-
vastaavallesi/opettajallesi Variaan. 

4. Maksa hoito- ja muut kulut itse (ellei lääkäri laskuta vakuutusyhtiötä suoraan) 

5. Hae korvausta lääkärikuluista, joko palatessasi takaisin Suomeen Varian kassatoimistosta 
tai jo paikan päällä sähköisesti Eurooppalainen-lomakepalvelussa.  Kustannukset korvataan 
pankkitilillesi, muista liittää mukaan lääkärintodistus/ muu lausunto sekä matka-asiakirjat. 

6. Jos olet loukkaantunut matkalla/vaihdon aikana työtapaturmaisesti, ilmoita asiasta 
työnantajallesi. 

7. Toimita lääkärintodistus työpaikallesi ja kopio Variaan kv-vastaavallesi/opettajallesi. 

 

Kun loukkaannut työtapaturmaisesti työaikana 
 

1. Ilmoita tapaturmasta heti työnantajallesi ja Variaan kv-vastaavalle/opettajallesi. 

2. Mene työterveyshuoltoon tai lääkäriasemalle tai valitsemaasi hoitopaikkaan. Esitä 
matkavakuutustodistuksesi lääkärille (joko Vantaan kaupungin Eurooppalainen 
matkavakuutus-kortti/-todistus, Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti tai oma 
matkavakuutusasiakirjasi.) 

3. Pyydä lääkärintodistus työpaikallesi tai oppilaitokseesi sekä vakuutusyhtiöön, toimita kopio 
myös Variaan. 

4. Maksa hoito- ja muut kulut itse (ellei lääkäri laskuta vakuutusyhtiötä suoraan).  

5. Hae korvausta lääkärikuluista, joko palatessasi takaisin Suomeen Varian kassatoimistosta 
tai jo paikan päällä sähköisesti Eurooppalainen-lomakepalvelussa.  Kustannukset korvataan 
pankkitilillesi, muista liittää mukaan lääkärintodistus/ muu lausunto sekä matka-asiakirjat. 
Varian toimistosihteeri ohjeistaa tarvittaessa tapaturmailmoituksen tekemiseen.  

6. Lääkärin määräämät lääkekulut korvataan, joten ota talteen kaikki kuitit, lasku, 
matkustuskuitit ja muut asiaan liittyvät paperit ja säilytä niitä siihen saakka kun saat 
korvauspäätöksen. 

7. Toimita lääkärintodistus työpaikallesi ja vakuutusyhtiöön ja kopio Variaan kv-
vastaavallesi/opettajallesi  

https://www.eurooppalainen.fi/eurooppalainen/palveluverkosto/laakarit-ja-sairaalat-ulkomailla?id=513300&srcpl=8
https://www.eurooppalainen.fi/eurooppalainen/yritykset-ja-yhteisot/vahingot/matkatapaturma/vahinkoilmoitus?id=512231&srcpl=3
https://www.eurooppalainen.fi/eurooppalainen/yritykset-ja-yhteisot/vahingot/matkatapaturma/vahinkoilmoitus?id=512231&srcpl=3


 
 

Toimintaohjeet ryöstön tai varkauden ja/tai pahoinpitelyn 
kohdatessa 

1. Ilmoita tilanteesta heti työnantajallesi, vastaanottavan organisaation yhteyshenkilölle ja 
Variaan kv-vastaavalle/opettajallesi 

2. Mikäli tilanne vaatii sairaanhoitoa, toimi kuten tapaturmissa. 

3. Pyydä lääkärintodistus työpaikallesi tai oppilaitokseesi sekä vakuutusyhtiöön. 

4. Tee poliisilaitoksella rikosilmoitus, paikallinen yhteyshenkilö auttaa tässä. Ota kopio 
ilmoituksesta itsellesi (tarvitaan vahinkoilmoituksessa). 

5. Jos tapaus on sattunut vapaa-ajalla, hae korvausta menetetystä omaisuudesta ja/tai 
lääkärikuluista vakuutusyhtiöstä. Kv-vastaava tai oman yksikön toimistosihteerit auttavat 
asiassa.  

Jos otat matkalla yhteyttä Eurooppalainen -vakuutusyhtiöön, ilmoita aina: 

 sairastuneen tai loukkaantuneen henkilötunnus tai syntymäaika 

 vakuutusnumero vakuutustodistuksesta 

 mitä, missä ja milloin on sattunut 

 hoitopaikka ja sen yhteystiedot 

 omat yhteystietosi 

 

Eurooppalainen –vakuutusturvan toimintaohjeet matkatavaravahingoissa 
 

Lähetä korvaushakemuksesi verkon kautta. Saat lähetyksestä vahvistuksen heti 
vastaanotettuamme ilmoituksen. 
 
Täytä ja lähetä hakemus verkossa 
 
Lähetä korvaushakemuksen liitteet Pohjolaan. Toimita korvaushakemuksen lisäksi: 

 Rikosilmoitus. 
 Oppaan, matkanjohtajan tai kuljetusyhtiön todistus vahingosta. 
 Todistajanlausunto. 
 Matkalippu tai muu selvitys matkasta. 
 

Toimita verkon kautta lähetetyn korvaushakemuksen liitteet maksutta osoitteeseen: 
Pohjola/Yksityisvahinko  
Info 1  
Tunnus 5010451  
00003 VASTAUSLÄHETYS  
 
Ulkomailta lähettäessäsi sinun tulee itse maksaa postimaksu. Toimita vahinkoilmoituksen 
liitteet osoitteeseen: 
 
Pohjola  
Yksityisvahinko  

https://www.eurooppalainen.fi/eurooppalainen/yritykset-ja-yhteisot/vahingot/matkatavaravan-vahingoittuminen-tai-menettaminen/vahinkoilmoitus?id=512211&srcpl=3


 
 

PL 110  
00013 POHJOLA  
Finland  

 
Ulkomailla sinua palvelevat Euro-Center-vahinkotoimistot eri puolilla 
maailmaa. 
 
Eurooppalaisen oma matkavahinkojen hätäpäivystys palvelee sinua 24 tuntia 
vuorokaudessa. Matkavahinkojen päivystyspuhelimeen vastaavat Eurooppalaisen omat 
asiantuntijat. 
 
Hätäpäivystyksen puhelinnumero on: 
Suomesta soitettaessa 010 253 0011  
Ulkomailta + 358 10 253 0011 
 
Vakavissa sairaus- ja onnettomuustapauksissa myös: 
Eurooppalaisen lääkäripäivystys (24h) 0800 9 0707, ulkomailta soitettaessa +358 800 9 0707  
SOS-International, Kööpenhamina (24h) +45 70 105 054 
MedFlight Finland Oy (24h) +358 400 463 875 
 
Jos matka keskeytyy autoon tulleen vaurion tai vian vuoksi, ota yhteyttä: 
+358 10 253 0012 
SOS-International (24h) +358 9 2527 1160 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.eurooppalainen.fi/eurooppalainen/palveluverkosto?id=513000&srcpl=3
https://www.eurooppalainen.fi/eurooppalainen/palveluverkosto?id=513000&srcpl=3


 
 

Toimiminen muissa ongelmatilanteissa 

 

 Jos myöhästyt lennolta tai jäät jumiin vaihtokentälle mene lentoyhtiön tiskille selvittämään 
tilanne ja ilmoita tilanteesta Variaan kv-vastaavalle/opettajallesi. Mikäli maksat uudet 
lentoliput itse, voit hakea niistä korvausta  Eurooppalainen vakuutusyhtiöstä sähköisellä 
lomakkeella ellei kyseessä ole matkajärjestelyistä johtunut virhe, tällöin korvausta voit 
hakea Variasta. 
 

Yleinen toimintaohje hätätilanteissa: 

 Muista hätätilanteissa aina ilmoittaa tilanteesta myös  paikan päällä yhteistyökoulun/ 
työpaikan edustajalle ja Varian Kv-vastaavalle/opettajallesi. Paikan päällä paikallinen 
yhteyshenkilö osaa auttaa sinua parhaiten. 

Muissa ongelmatilateissä voi tarvittaessa hakea lisätietoa tai kysyä neuvoa esim. 

 Suomen poliisilta www.kansalaisneuvonta.fi -sivuston kautta tai puh. +358 295 000 
(puhelu maksaa vain operaattorisi paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun. Itse palvelu 
on maksuton). Kansalaisneuvonta toimii myös Facebookissa. 

 Suomen edustojen verkkopalveluista. 

 Ulkoasianministeriöstä 

 

  

https://www.eurooppalainen.fi/eurooppalainen/yritykset-ja-yhteisot/vahingot/matkalta-myohastyminen/vahinkoilmoitus?id=512261&srcpl=3
https://www.eurooppalainen.fi/eurooppalainen/yritykset-ja-yhteisot/vahingot/matkalta-myohastyminen/vahinkoilmoitus?id=512261&srcpl=3
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=42631&contentlan=1&culture=fi-FI
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49153&contentlan=1&culture=fi-FI#ui-id-3

