
Seminaari tarjoaa hyvät perustiedot lääketieteellisten ja oikeudellisten asioiden yhdistämisestä. 
Sisältö on rakennettu siten, että se ei ole vakuutuslajisidonnainen. Seminaari soveltuu 
kaikille asiantuntijoille, jotka työskentelevät henkilövakuutusten ja -korvausten parissa.

Lisää lääketiedettä 
ja vähän vakuutusjuridiikkaa 
1.12.2014

Lisää lääketiedettä ja vähän vakuutusjuridiikkaa
-seminaari kuuluu Korvaustoiminnan valmennus-
ohjelmaan, joka on kehitetty tukemaan korvaus-
käsittelyssä tarvittavaa ammattitaitoa.

•  lääketieteellisen tiedon soveltaminen 
 juridiseen päätöksentekoon korvaus-
 päätöstä tehtäessä

Korvaustoiminnan
valmennusohjelma



Seminaaripaikka:
Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA
Bulevardi 28, Helsinki

www.finva.fi

Seminaari jota on odotettu!

Seminaarin sisältö on suunniteltu Hyvä lääketieteellinen 
korvauskäytäntö ja Modernia lääketiedettä ja vakuutus-
juridiikkaa -seminaareihin osallistuneiden toiveiden pohjalta.

Lisää lääketiedettä ja vähän vakuutusjuridiikkaa -seminaari 
tarjoaa kattavasti tietoa, mitä lääketieteellisiä ja juridisia 
seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä. 
Osallistu seminaariin ja laajenna ammattitaitoasi lääke-
tieteellisissä kysymyksissä!

Henkilövahinkojen käsittely ja korvauspäätösten tuottaminen 
ovat haastavia asiakaspalvelutilanteita vakuutusalalla. 
Asiakaslähtöisen ja laadukkaan korvauspäätöksen tekeminen 
on tiimityön tulos, jossa tarvitaan lääkärin, juristin ja korvaus-
käsittelijän saumatonta yhteistyötä.

Lisätietoja
Lisätietoja seminaarista koulutusjohtaja Kirsi Ivonen, 
kirsi.ivonen@finva.fi tai 040 736 1264.
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Voit 
ilmoittautua 
myös
qr-koodin
kautta.

Osallistumisen voi maksutta peruuttaa viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. 
Tämän jälkeen laskutetaan peruutuskuluina 50 % seminaarin hinnasta. Jos varattu 
seminaaripaikka jätetään käyttämättä eikä asiasta ilmoiteta, osallistujalta laskutetaan 
koko koulutuspäivän hinta. Esteen ilmetessä seminaaripaikan voi luovuttaa kollegalle. 
Tästä pyydetään ilmoittamaan FINVAan.

 
 8.30  Aamukahvi
  
 9.00 Johdanto aiheeseen Taisto Hujala, varatuomari
     If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

 9.10 Tapaturman jälkeinen pitkittynyt  Maija Haanpää,
  kipu – arviointi, hoito ja kuntoutus ylilääkäri, Etera / dosentti, HUS
     
 10.20 Traumaan liittyvät psykiatriset Tuula Kieseppä,
  häiriöt ja niiden hoito LT, osastonylilääkäri, HUS Peijas
  • miten tunnistaa trauman aiheuttama oireilu Psykoosiklinikka / asiantuntijalääkäri, 
  • hoitolinjat ja hoitojen vaikuttavuus Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

 11.20 Lounas
  
 12.10 Neurologin kannanotto aivovammoista  Aarne Ylinen,
  ja tutkimusmenetelmistä professori, Neurologinen kuntoutus, HY /
     osastonylilääkäri, HUS aivovammapoliklinikka  
     ja kuntoutustutkimusyksikkö
 13.10 Kahvitauko
 
13.30 Mikä on kuluman ja tapaturman ero? Jan-Magnus Björkenheim, ylilääkäri
     If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
  Onko repeämä kuvatun tapahtuman 
  seurausta?
  • polvi
  • nilkka
  • olkapää 
  
 15.00 Lääketieteellisen tiedon soveltaminen  Taisto Hujala
  juridiseen päätöksentekoon    ja Jan-Magnus Björkenheim
  • aivovamma case
  • tuki- ja liikuntaelinten case 

 16.15 Seminaaripäivä päättyy 

Seminaaripäivän puheenjohtajana toimii varatuomari Taisto Hujala Vahinkovakuutusyhtiö If:stä.

Kenelle
Seminaari tarjoaa hyvät perustiedot lääketieteellisten ja 
oikeudellisten asioiden yhdistämisestä. Päivän sisältö on 
rakennettu siten, että se ei ole vakuutuslajisidonnainen. 
Seminaari soveltuu kaikille asiantuntijoille, jotka työskentelevät 
henkilövakuutusten ja -korvausten parissa.

Hinta ja ilmoittautuminen
Seminaarin osallistumismaksu on 570 euroa. Koulutus on 
AVL 39-40 §:n mukainen veroton koulutuspalvelu.

Ilmoittautumiset viimeistään 17.11.2014, www.finva.fi, 
koulutus@finva.fi tai 040 450 3460.
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