Aamunavaus vakuutuksista
Kun olit viimeksi ulkomaanmatkalla, oliko sinulla matkavakuutus? Tai oletko miettinyt, kuka hoitosi
korvaa, jos joudut koulumatkalla onnettomuuteen?
Ulkomaanmatkalle vanhempasi olivat todennäköisesti hankkineet kaikkia matkalaisia suojaavan matkavakuutuksen. Kouluaikana ja koulumatkoilla oppilaille sattuneiden tapaturmien hoito taas korvataan ilman, että
vanhempien tai sinun tarvitsee siihen puuttua.
Suomessa monen ikävän asian, kuten sairastumisen ja onnettomuuksien varalta hyvinvointiyhteiskuntamme
on järjestänyt asiat niin hyvin, ettei asiaan tarvitse itse paljonkaan puuttua. Sairastuneita ja onnettomuuksiin
joutuneita hoitaa julkinen terveydenhoito. Kun on töissä, on työnantajan pakko hankkia työntekijälle työtapaturmavakuutus, joka korvaa paitsi hoidon, maksaa myös hoitoajalta palkkaa, kun ei voi olla töissä. Kun jää
eläkkeelle, kaikki saavat työeläkettä samassa suhteessa kuin ovat työuransa aikana saaneet palkkaa.
Joissakin asioissa ihmisen on kuitenkin oltava itse valppaana ja huolehdittava vakuutuksistaan itse. Jos
ostaa mopon, skootterin tai kevarin, on sille pakko hankkia liikennevakuutus, joka korvaa sinulle ja muille
liikenneonnettomuuteen joutuneille hoitokuluja. Jos liikennevakuutusta ei hanki, joutuu asian paljastuessa
maksamaan vakuutusmaksut moninkertaisena – pahimmillaan ulosoton kautta.
Ulkomaille lähtiessä matkavakuutus on kultaakin kalliimpi. Jos ulkomailla joutuu terveytensä takia kiipeliin, ei
Suomen valtio maksa hätään joutunutta takaisin kotimaahan, vaan kuljetuskustannukset on maksettava itse.
Jos kotimaahan täytyisi palata ambulanssitasoisessa kyydissä, kustannus nousee jopa kymmeniin tuhansiin
euroihin. Myös hoidosta joutuu maasta riippuen maksamaan itse ja usein paljon enemmän kuin Suomessa.
Jokainen saa päättää itse, ottaako matkavakuutuksen vai ei, mutta ilman matkavakuutusta matkustaminen
on todellista uhkapeliä.
Kun muutat aikanaan omaan kotiin, kannattaa hankkia kotivakuutus. Se antaa suojaa monenlaisissa tilan-

teissa. Kotivakuutustakaan ei ole pakko hankkia, vaan jokainen päättää sellaisen hankkimisesta itse. Jos
kodissaan aiheuttaa vahingossa vesivahingon vaikkapa poraamalla taulua ripustaessa vesiputkeen, joutuu
useiden tonnien laskun maksamaan itse, jos kotivakuutus puuttuu. Kotivakuutus antaa sinulle turvaa myös
tilanteessa, jossa rikot vahingossa kaverin omaisuutta – pudotat kännykän lattialle tai kaadat mehulasin läppärin päälle.
Jos joutuu työttömäksi, saa aiemman palkan suuruuden mukaan määräytyvää työttömyyskorvausta – mutta
vain, jos on töissä ollessaan liittynyt työttömyyskassaan. Ilman kassan jäsenyyttä jokainen saa kuukausittain
noin 700 euron suuruista työttömyyskorvausta aiemman palkan koosta riippumatta.
Isolta osin suomalaisten elämä on turvattua julkisin vakuutuksin. Eri elämäntilanteissa täytyy kuitenkin itse
hankkia erilaisia vakuutuksia – tai vähintään olla tietoinen, millaiseen vaaraan itsensä asettaa, jos vakuutusta
ei hanki.
Kun vakuutusturvaansa alkaa pohtia, alkaa elämä helposti vaikuttaa sarjalta vaanivia vaaroja ja uhkaavia
tilanteita. Onneksi elämä on paljon muutakin. Vakuutus on oikeastaan tae hyvistä yöunista. Kun tietää, että
oma selusta on turvattu hankalissakin tilanteissa, voi olla rauhallisin mielin ja nauttia elämästä. Mitäpä, jos
kysyisit vanhemmiltasi, miten he ovat vakuutusasiansa hoitaneet?

