
Hyvät yhdistystoimijat!  
 
Kansallinen senioriliitto on aloittanut yhteistyön IF -vakuutusyhtiön kanssa ja vakuuttanut 
sekä piirijärjestöt että paikallisyhdistykset. Senioriliitto vastaa vakuutusten kustannuksista, 
joten vakuutusturva on maksuton kaikille yhdistyksille. Vakuutusturva on voimassa 
1.10.2018 alkaen. 
 
Vakuutuksiin kuuluvat vastuuvakuutuksista toiminnanvastuu-, oikeusturva- ja 
hallinnonvastuuvakuutus sekä henkilövakuutuksista talkooväen suppea 
tapaturmavakuutus, joka sisältää enintään 10 talkoolaista per tapahtuma.  
 
Jotta vakuutukset ovat voimassa, tulee kaikki vakuutusten piirissä oleva toiminta olla 
yhdistyksen hallituksen ennakkoon päättämää.  
 
Mahdollisen vahingon tapahtuessa pyydämme olemaan välittömästi yhteydessä 
liiton toimistoon, joka antaa ohjeita vakuutuskäsittelyä varten. Vahinkoilmoitus 
tehdään liiton toimiston antamien ohjeiden mukaan. 
 
Vakuutuksen piiriin kuuluvat yhdistyksen toiminnassa Kelan piiriin kuuluvat henkilöt. 
Vakuutukset ovat toissijaisia henkilöiden mahdollisiin omiin vakuutuksiin nähden. 
Vakuutukset eivät korvaa tahallisia vahinkoja. Yhdistykset itse vastaavat mahdollisista 
omavastuista vakuutustapahtumien osalta. Seuraavassa on kerrottu pähkinänkuoressa, 
mitä vakuutukset korvaavat: 
 
Mitä toiminnanvastuu korvaa 
 
Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja 
esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaolo 
alueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan 
korvausvastuussa. Vakuutus korvaa edellä mainituin perustein henkilölle aiheutuneen 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa tai henkilötietolain 47 pykälässä 
tarkoitetun taloudellisen vahingon. 
 
Vakuutusmäärä / vahinko on enintään 500 000 €. Vakuutusmäärä / vahinko EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaisessa taloudellisessa vahingossa on enintään 25 000 €. 
Omavastuu vahingossa 500 €. Vakuutuksen voimassaolo alue on koko maailma paitsi 
Yhdysvallat, Kanada tai näiden maiden lakien mukaiset oikeudenkäynnit. 
 
Mitä oikeusturvavakuutus korvaa 
 
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- 
ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos ja 
hakemusasioissa. Vakuutus koskee vakuutuskirjassa mainittua toimintaa. Vakuutettu voi 
käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi 
taikka vastaavien ulkomaisten tuomioistuinten tutkittavaksi vakuutuskirjassa mainituissa 
maissa. 
 
Vakuutusmäärä / vahinko on enintään 30 000 €. Omavastuu kustannusten määrästä on 15 
% ja kuitenkin vähintään 1000 €. Vakuutuksen voimassaolo alue on EU- ja ETA-maat. 
 



Mitä hallinnonvastuuvakuutus korvaa 
 
Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaolo alueella vakuutuksenottajana olevalle 
yhteisölle tai sivulliselle vakuutuksen voimassaoloaikana aiheutetun taloudellisen 
vahingon, josta vakuutetulle on tehty kirjallinen korvausvaatimus vakuutuksen 
voimassaoloaikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan 
korvausvastuussa vakuutuksenottajan toimielimen jäsenenä. Taloudellisella vahingolla 
tarkoitetaan vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.  
 
Voimassaolevan oikeuden mukainen korvausvastuu tarkoittaa 
vahingonkorvausvelvollisuutta siitä määrästä, jonka vakuutettu on lainvoimaisella tuomiolla 
velvoitettu maksamaan tai vakuutusyhtiön hyväksymää korvausvelvollisuutta, mikäli 
vakuutusyhtiö katsoo, että korvaus voidaan suorittaa ilman lainvoimaista tuomiota. 
 
Vakuutusmäärä / vahinko on enintään 200 000 € ja omavastuu 1000 €. Vakuutuksen 
voimassaolo alue on Suomi. 
 
 
Palkaton työ 
 
Vakuutus on voimassa talkootyön sekä muun palkattoman / vastikkeettoman työn ja niihin 
liittyvien välittömien matkojen aikana. Välittömällä matkalla tarkoitetaan matkaa suorinta 
tietä kotoa talkoo- tai työpaikalle ja takaisin. Vakuutus ei poista vakuuttamisvelvollisuutta 
sellaisesta toiminnasta, johon on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen 
vakuutusturva. Vakuutuksesta ei korvata vahinkotapahtumaa, josta olisi oikeus 
työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen.  
 
Talkoovakuutus kattaa palkattomassa työssä tapahtuneita tapaturmia enintään 10.000€ 
asti ilman omavastuuta ja hoitokulujen korvausaika on enintään 3 vuotta. Kelan piiriin 
kuulumattomat henkilöt eivät sisälly vakuutusturvaan. 
 
Lisätietoja 
 
Lisätietoja vakuutuksista ja vakuutusehdot löytyvät liiton työryhmätilasta kohdasta: 
sisällysluettelo -> vakuutukset. 
 
Lisätietoja voi kysyä myös järjestösihteeri Pia Nymanilta, pia.nyman@senioriliitto.fi tai 
viestinnän asiantuntija Petri Rytköseltä, petri.rytkonen@senioriliitto.fi.  


