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Pikaohje KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖILLE henkilövakuutuksen muutoksiin:
Yhtiön vaihtumisen vaikutus henkilövakuuttamisen käytänteisiin, ohjeita työntekijöille:
Henkilöstön lakisääteinen tapaturmavakuutus:
-

Henkilöstön tapaturmailmoitukset tehdään edelleenkin Vaaraimen kautta.

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen asiakkaat, kuten päiväkodissa sattuneet lasten tapaturmat,
oppilas/opiskelijatapaturmat, nuorisotalojen, liikuntapaikkojen ja kulttuuritilojen asiakkaat
-

Vakuutuksenottajan edustaja eli työpaikan työntekijä täyttää verkossa tapaturmailmoituksen,
https://lomake.fennia.fi/index_kunta.html
 laita lomakkeen kenttää kohta Vakuutusnumero: 420-8162667
 lomakkeen kenttään vakuutuksen ottaja: Oulun kaupunki
 täytä lomake

lKoulu/päiväkoti/muu?*

Mäntyperän kirjasto

Ilmoituksen täyttäjän sähköpostiosoite*

pekka.topohanta@ouka.fi

Korvauksen saajan tiedot*

-

Pankkiyhteys(IBAN tai tilinumero)*


-

-

korvauksen saajan tiedot ja pankkiyhteys täytetään vain siinä tapauksessa,
mikäli kaupungille aiheutuu tapaturmasta kuluja tai on jo aiheutunut
tilinumero 800010830092
o laita pankkiyhteys ja korvauksensaaja kohtaan viiva - , mikäli
kuluja ei ole aiheutunut, mikä on todennäköistä
 alaikäisen vakuutetun tietoihin laita huoltajan puhelinnumero ja sähköposti
 täytä kohta selvitys tapaturmasta
 tutkimus ja hoito kenttä täytetään siinä tapauksessa, jos niistä on tietoa
tapaturmailmoitusta tehdessä
 ota kopio ilmoituksesta arkistoitavaksi työpaikalla
 ILMOITA VAKAVAT TAPATURMAT MYÖS SIKUTURJOLLE, sikuturjo@ouka.fi
Fennia avaa vahingon ja ilmoittaa käsittelytunnuksen vakuutuksenottajalle sähköpostilla sekä
vakuutetulle/huoltajalle tekstiviestillä.
Vakuutettu/huoltaja täyttää verkossa korvaushakemuksen,
(https://lomake.fennia.fi/forms/tapaturmavakuutus_allekirjoitus.html), johon hän täyttää
vakuutusnumeron ja käsittelytunnuksen TAI soittaa Fennian puhelinkorvauspalveluun puh. 010
503 020.
 Kuluista ei tarvitse tuoda kuitteja koululle. Ne tarkistetaan tarvittaessa Fennian
toimesta
 vakuutetun/ huoltajan ohjeet tullaan laittamaan kaupungin kotisivuille,
johon työpaikan sivuilta kannattaa laittaa linkki.
http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/koulutapaturmat
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Sivistys- ja kulttuuripalvelujen yhdyshenkilöinä vakuutusasioissa toimivat:
Sirpa Mahlakaarto
Riitta Pakarinen
Arja Pietola
Päivi Syväniemi
Auli Soini
Kujala Tuija
Raili Lausmaa
Anne Niskakoski
Jari Haapalainen

044 703 7315 kulttuuri
044 703 8023 liikunta
044 703 8021 Liikunta
044 703 8210 nuorisotoimi
044 703 8202 nuorisotoimi
050 316 6613 opetus
050 316 6604 opetus,
044 703 6992 päivähoito
044703 9313 sikuturjo

Liitteenä on vielä Fennian laatimat tarkemmat ohjeet

Alla linkki, josta voitte lukea lisäinfoa vakuutuksista.
http://akkuna/Kaupunki/Henkilostoasiat/Riskienhallinta/Vakuuttaminen/

Muita yhteyshenkilöitä:

Oulun kaupunki on valtuuttanut Marsh Oy:n hoitamaan vakuutusasioitaan.
Mia Timonen, asiakaspäällikkö, p. 09 8677 4201, mia.timonen@marsh.com
Mari Päivärinta, meklariassistentti, p. 09 8677 4209, mari.paivarinta@marsh.com
Petri Kurkinen, asiakaspäällikkö, p. 09 8677 4207, petri.kurkinen@marsh.com

Kaupungin puolelta vakuutusasioita koskeviin tiedusteluihin vastaa riskienhallintapäällikkö Heikki
Kontsas, p. 044 7031203
sähköposti: heikki.kontsas@ouka.fi.

Sikuturjon puolesta
Jari Haapalainen
0447039313

