
 
 
 
 
 

LOUKKAANTUNEEN PELAAJAN TOIMINTAOHJE: 
 
Vakuutuksen hankkiminen Haminan Pallo-Kissoissa: 
 
Jokaisella HaPK:n toiminnassa olevalla pelaajalla ja harrastajalla on oltava vakuutus, joka korvaa 
jalkapallon harrastamisessa mahdollisesti aiheutuneiden tapaturmien ja loukkaantumisten hoidosta 
aiheutuneet kustannukset. 
 
Pelaajalla on: 

 Suomen Palloliiton (SPL) pelipassin yhteydessä hankittu pelipassivakuutus tai 

 Omasta vakuutusyhtiöstä hankittu tapaturmavakuutus. Vakuutusyhtiöltä hankitun 
vakuutuksen osalta pelaajan/huoltajan on varmistuttava korvauskattavuudesta 
jalkapalloharrastuksessa ja täytettävä todistus vakuutuksen kattavuudesta oman 
joukkueen johtajalle. 

 
Mikäli pelaajalla on itse hankittu vakuutus, tulee tapaturman/loukkaantumisen tapahtuessa olla 
yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön toimintaohjeiden saamiseksi. 

 
 

 Toiminta loukkaantumisen yhteydessä – SPL:n pelipassivakuutus 
 
Loukkaantumisen tapahduttua tulee pelaajan: 
 

1) Hakeutua hoitoon viimeistään 2 viikon kuluessa vamman sattumisesta 
2) Varautua maksamaan vamman hoidon ensimmäinen lääkärikäynti itse 
3) Tehdä vahinkoilmoitus ensimmäisen lääkärikäynnin jälkeen tai ennen sitä 
4) Säilyttää kaikki vamman hoitoon ja lääkkeisiin liittyvien laskujen kuitit  

 
1) Hoitoon hakeutuminen 
  
Hoitoon on hyvä hakeutua kaikissa harjoituksissa tai otteluissa tapahtuneissa loukkaantumisissa, 
jos on pienikin epäilys hoitoa edellyttävästä vammasta. 
  
Kiireellisissä tilanteissa (akuutti hoitoa edellyttävä vamma) kannattaa hakeutua julkisen 
terveydenhuollon kiirepäivystykseen paikalliselle terveysaseman/vast. kiirepäivystyksen. 
 
Mikäli vamma ei edellytä akuuttia hoitoja on mahdollista hakeutua yksityisen terveysaseman 
erikoislääkärin vastaanotolle. Vakuutussopimuksen mukaisia palveluita tarjoavat mm.: 

 Mehiläinen, Hamina, Kaivokatu 3 

 Mehiläinen, Kotka, Kotkankatu 11 

 Mehiläinen, Karhula, Karjalantie 6 

 Terveystalo, Karhula, Karjalantie 6 

 Terveystalo Kotka, Keskuskatu 10 
 

2) Varaudu maksamaan itse vamman 1. lääkärinhoitomaksu 

 
Jos vahinkoilmoitusta ei ole tehty (ja vahinkonumeroa ei ole vielä saatu) saattaa muodostua tilanne 
jossa esim. julkisen terveydenhuollon käyntimaksusta sekä hoidosta aiheutuneista kustannuksista 
tulee lasku itselle maksettavaksi. Maksun kuitti tulee säilyttää, jotta sen voi myöhemmin liittää 
osaksi vahinkoilmoituksen vahinkonumeroa. Korvaus maksetaan käsittelyn jälkeen kuitin 
mukaisesti vahinkoilmoituksessa ilmoitetulle tilille. 
 
Jos vamma ei edellytä akuuttia hoitoa ja vahinkoilmoitus on tehty (on olemassa vahinkonumero) 
kohdentuvat kaikki hoidon aiheuttamat kustannukset vakuutusyhtiölle. Mikäli hoito edellyttää 



lääkkeiden ja/tai hoitotarvikkeiden hankkimista apteekista tulee ne liittää vahinkoilmoituksen 
mukaiselle ja avatulle vahinkonumerolle.      

 
 
3) Vahinkoilmoituksen tekeminen 
 
Vahinkoilmoitus tehdään sähköiselle lomakkeelle Suomen Palloliiton sivuilla olevan linkin kautta: 
https://www.palloliitto.fi/vahingon-sattuessa 
 
Linkki ohjaa PV Vahinkokäsittelyn sivustolle ja siellä jalkapallon vahinkoilmoituslomakkeelle. 
 
Vahinkoilmoituslomakkeeseen täytetään: 

 Pelaajan nimi, sukupuoli, syntymäaika, PalloID (Taso-järjestelmästä/JOJO tai 
Pelipaikka-järjestelmästä/Seuran toimisto), Seura, Joukkue, sarjataso, osoite, 
puhelinnumero (alaikäisellä huoltaja), sähköposti (=huoltaja) 

 Seuran/joukkueen edustajan tiedot (=JOJO): Nimi, osoite, seura, joukkue, 
puhelinnumero, sähköposti 

 Vamman tiedot: Vahingon sattumispäivä, kuvaus tapahtumasta, sattumispaikka, 
sattumismaa, sattumispaikan osoite, vamman tyyppi, vamman sijainti kehossa, 
vamman vakavuus 

 Mahdolliset hoitopaikan tiedot ja 1. hoitokerran ajankohta 

 Vahinkokulujen erittely ja mahdollisten laskujen lisäys 

 Korvauksen maksamisen tilinumero ja pankin BIC-tunnus   
 
Kun vahinkoilmoitus on tehty tulee sähköpostiin vahinkonumero. Vahinkonumeron avulla 
kohdentuvat kaikki kulut vakuutusyhtiölle korvattavaksi. Magneettikuvaus edellyttää erillistä PV 
Vahingonkäsittelyn myöntämää maksusitoumusta. Magneettikuvaukseen ei tule hakeutua ilman 
PV Vahingonkäsittelyn maksusitoumusta, eikä maksaa kuvausta itse!  

Lue myös tarkemmat ohjeet osoitteesta www.pvvahingonkasittely.fi tai ottamalla yhteyttä 
sähköpostilla vahinko@pvvahingonkasittely.fi tai puhelimitse 06000 
3990 (3,42€/puhelu+pvm/mpm). 

 

4) Vamman hoitoon ja lääkkeisiin liittyvien laskujen kuitit 

Säilytä kaikki itse maksamasi vamman hoidon, hoitotarvikkeiden tai lääkkeiden kuitit. Ne on 
liitettävissä vahinkoilmoitukseen ja kustannukset korvataan täysimääräisesti ilmoitetulle 
pankkitilille. 
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