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Selvittää
- vakuutuksenottajan 
korvausvastuu vakuutuksen 
korvauspiiriin kuuluvassa 
vahingossa

Vastuuvakuutuksen tarkoitus

11.4.2016

Maksaa korvaus
- vahinko kuuluu vakuutuksen 
korvauspiiriin
- vakuutuksenottaja on vahingosta 
voimassa olevan oikeuden mukaan 
korvausvastuussa

Puolustaa
- vahinko kuuluu vakuutuksen 
korvauspiiriin
- vakuutuksenottaja ei voimassa 
olevan oikeuden mukaan ole 
korvausvastuussa vahingosta
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Voimassa olevan oikeuden 
mukainen korvausvastuu
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Vastuuvakuutusturva

Voimassaolevan oikeuden 
mukainen korvausvastuu  
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tapaturmatuottamustahallisuus

Ei korvattava PuolustusKorvataan

11.4.2016

Vahingonkorvauslaki
”Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, 
on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa 
säädetään, muuta johdu.”
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Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan
• vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa

• toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot,

• jotka todetaan vakuutuskauden aikana,

• vakuutuksen voimassaoloalueella, ja joista

• vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan 
korvausvastuussa.
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Mitä sitten korvataan?

Vahingonkorvauslaki:

• Esinevahinkona on korvattava
• esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut 

sekä arvonalennus tai
• esineen arvo vahinkohetkellä (käypä arvo).

• Henkilövahinkona on korvattava
• vahingonkärsineen lääkäri- ja hoitokuluja, mahdollinen 

ansionmenetys, pysyvä haitta, kipua ja särkyä ja hautauskulut.
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Keskeisiä rajoitusehtoja

• työn kohteena (valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä 
tai muulla tavoin käsiteltävänä)

• hallussa, lainassa tai hyödyksi käytettävänä oleva omaisuus

• huolehdittavana tai suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena oleva 
omaisuus 
• aina tapauskohtaista harkintaa, tapahtumaolosuhteet sekä työsuorituksen 

sisältö vaikuttavat arviointiin
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Vahinkoesimerkki

• Esimerkiksi:
• Kauppiaan alakertaan johtava portaikko oli jäänyt asianmukaisesti 

suojaamatta. Asiakas putosi portaisiin ja loukkaantui pahasti. 
Maksoimme kauppiaan toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella 
loukkaantumisesta aiheutuneet kulut ja korvauksen 
ansionmenetyksestä omavastuulla vähennettynä. 

• Yrityksen tontilla liikkuva henkilö liukastuu talvella 
hiekoittamattomalla pihalla ja loukkaantuu. Toiminnan 
vastuuvakuutuksen perusteella loukkaantumisesta aiheutuneet kulut 
korvattiin omavastuulla vähennettynä.
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot




Vahinkoesimerkki

• Hevonen pääsee karkuun aitauksesta ja juostessaan pihalla pysäköitynä 
olevan asiakkaan auton ohi kolhaisee autoa. Auton vauriot korvattiin 
omavastuulla vähennettynä vastuuvakuutuksesta.

• Matkailija kompastuu talon kulmalla varoitusnauhalla merkittyyn 
kynnykseen. Yrittäjän korvausvastuu vahingosta selvitetään 
vastuuvahinkokäsittelyssä ja koska kynnys oli oikein merkitty ja kulkijan 
helposti huomattavissa, korvausvastuuta ei ollut. Yrittäjää puolustettiin 
korvausvaatimusta vastaan. 
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Vahinkoesimerkki

• Hevonen puree asiakasta.

• Jos hevonen ei aiemmin ole purrut ketään ja asiakas on "työntänyt 
käden hevosen suuhun", niin yrittäjä ei olisi korvausvastuussa. Jos taas 
aiemminkin ihmisiä purrut hevonen karkaa aitauksesta, rynnistää 
lapsijoukkoon ja puree siellä ihmisiä, olisi korvattava vahinko. 
Korvausvastuun syntyminen vaatii siis jonkinlaista huolimattomuutta 
tai laiminlyöntiä yrittäjän taholta.

• Joka tapauksessa vahinko olisi vastuuvakuutuksen piirissä ja 
korvausvastuu selvitettäisiin vahinkokäsittelyssä. 
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