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1 Korvattavat vahingot 

Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuu-
tetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalu-
eella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, 
kun 
• vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mu-

kaan korvausvastuussa vahingosta 
• vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja 
• vahinko koskee voimassaoloalueella siihen 

kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden 
mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia. 

 
Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan edellä 
mainituin edellytyksin luonnolliselle henkilölle ai-
heutettu puhdas varallisuusvahinko henkilötieto-
lain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tai sen nojal-
la annetun lainsäädännön perusteella. Korvauksen 
enimmäismäärä on 100 000 euroa vakuutuskaudel-
la yhteensä. 
 
Vastuuvakuutuksesta ei korvata sakkoa, rangaistus-
luonteista maksua tai korvausta (kuten EU:n tieto-
suoja-asetuksen mukaiset hallinnolliset sanktiot), 
menettämisseuraamusta tai muuta rangaistukseksi 
määrättyä seuraamusta riippumatta siitä, keneen 
seuraamus kohdistuu. 
 
Henkilö- ja esinevahingon kärsineelle korvataan 
myös vahingosta välittömästi seuraava taloudelli-
nen menetys tai kustannus. 
 
Toiminnan vastuuvakuutusturvaa rajoittavat vakuu-
tusmäärä, omavastuu sekä Vastuuvakuutusten yh-
teisten ehtojen VY1 kohdan 4 yhteiset korvausrajoi-
tukset ja alla kohdassa 2 mainitut Toiminnan vas-
tuuvakuutuksen korvausrajoitukset ja mahdolliset 
erityisehdot. 
  

2 Toiminnan vastuuvakuutuksen  
korvausrajoitukset 

2.1 Hallussa oleva omaisuus 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, 
joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin 
tapahtuessa oli vakuutetun hallussa, lainassa tai 
vakuutetun muutoin hyödykseen käytettävänä. 
 

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenot-
tajan asiakkaan vaatteille tai muulle henkilökohtai-
selle omaisuudelle aiheutettu vahinko niiden olles-
sa vakuutuksenottajan säilytettävänä. Tämän laa-
jennusehdon osalta korvauksen enimmäismäärä 
vakuutuskautta kohden on 5.000 euroa. Tämä laa-
jennus ei ole voimassa vakuutetun käytettäväksi tai 
työn kohteeksi tarkoitetulle omaisuudelle eikä säi-
lytys- tai varastointiliiketoiminnassa. 
 
2.2 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva 
omaisuus 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, 
joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin 
tapahtuessa oli vakuutetun tai jonkun tämän lu-
kuun 
• valmistettavana, asennettavana, korjattavana, 

säilytettävänä tai kuljetettavana 
• suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alai-

sena, kun otetaan huomioon vakuutetun työ-
suorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri 

• muulla tavoin vakuutetun käsiteltävänä tai huo-
lehdittavana. 

 
2.3 Neuvonta ja suunnittelutoiminta 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheu-
tunut vakuutetun antamasta tai laatimasta neuvos-
ta, ohjeesta, valvonnasta, tarkastuksesta, tutkimus- 
tai mittaustuloksesta, laskelmasta, piirustuksesta, 
työselostuksesta, suunnitelmasta tai muusta kon-
sultoinnista. 
 
2.4 Sopimusvastuu 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin 
korvausvastuu perustuu vakuutetun tekemään so-
pimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen 
ellei korvausvastuuta olisi ilman kyseistä sitoumus-
ta. 
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu 
sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä tai 
puutteellisesta täyttämisestä. 
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on ai-
heuttanut vakuutetun alihankkija, aliurakoitsija tai 
muu sopimuskumppani. 
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2.5 Varallisuusvahinko 

Vakuutuksesta ei korvata puhdasta varallisuusva-
hinkoa. Puhdas varallisuusvahinko on määritelty 
Vastuuvakuutusten yhteisessä ehdossa VY1. 
 
2.6 Myydylle tuotteelle aiheutunut vahinko 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun myymälle 
tuotteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa. 
 
2.7 Tuotevastuu 

Vakuutuksesta ei korvata toiselle luovutetusta tuot-
teesta aiheutunutta vahinkoa. 
 

2.8 Potilasvahinko 

Vakuutuksesta ei korvata  
• potilasvahinkolain tarkoittamaa potilasvahin-

koa 
• vahinkoa, joka liittyy Suomen ulkopuolella an-

nettuun terveyden- tai sairaanhoitoon.   
 
2.9 Liikennevahinko 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheu-
tunut kulloinkin voimassa olevan liikennevakuutus-
lain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta 
moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.  
 
Jos vastaava ulkomainen lainsäädäntö puuttuu, 
vakuutuksesta ei korvata moottoriajoneuvon, 
moottorikäyttöisen laitteen tai työkoneen liikentee-
seen käyttämisestä aiheutunutta vahinkoa. 
 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa 
kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työ-
suorituksen kestäessä toiselle aiheutettu henkilö- 
tai esinevahinko siltä osin, kun sitä ei korvata lii-
kennevakuutuksesta liikennevakuutuslain 40 § 
2 momentin tai 42 §:n perusteella, ei kuitenkaan 
lastattavana tai purettavana olevalle omaisuudelle 
aiheutunutta vahinkoa. Omavastuu tämän ehto-
kohdan mukaan korvattavissa vahingoissa on 2 000 
euroa tai tätä suurempi vakuutuskirjaan merkitty 
omavastuun määrä. 
    
2.10 Kiinteistön hallinta 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta vakuutet-
tu on korvausvastuussa kiinteistön omistajana tai 
haltijana, ellei vakuutuskirjaan merkittynä vakuu-
tettuna toimintana ole kiinteistön omistaminen tai 
vuokraus. 
 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, joka 
on aiheutunut sellaisen kiinteistön omistamisesta 
tai hallinnasta, josta suurin osa on vakuutetun käy-
tössä.    
 
2.11 Kosteus ja tulviminen  

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheu-
tunut kosteudesta tai sade-, sulamis-, jäte- tai vie-

märiveden aiheuttamasta tulvimisesta. 
 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Euroopassa 
aiheutunut äkillinen ja odottamaton vahinko,  
• jonka syynä on ollut vakuutetun vastuulla oleva 

satunnainen ja yksittäinen virhe tai laiminlyönti 
taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen 
vakuutetun korvausvastuun perustavasta syys-
tä äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai 
puute ja 

• joka on todettu viimeistään neljässätoista (14) 
vuorokaudessa ja siitä on ilmoitettu LähiTapio-
lalle viimeistään kuudessakymmenessä (60) 
vuorokaudessa kosteuden tai tulvimisen alka-
misesta. 

 
Vahingon syy ei ole äkillinen eikä odottamaton, kun 
se perustuu esimerkiksi 
• hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutuk-

seen, 
• jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai 
• muutoin toistuviin tapahtumiin. 
 
2.12 Pohjavesi  

Vakuutuksesta ei korvata pohjaveden korkeuden 
muuttumisesta aiheutunutta vahinkoa. 
 
2.13 Räjäytys- ja paalutustyöt 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheu-
tunut räjäytys-, louhinta- tai paalutustyöstä tai niis-
tä aiheutuvasta maan siirtymästä. 
 
2.14 Vesikulkuneuvo ja ilma-alus 

Vakuutuksesta ei korvata vesikulkuneuvorekisteris-
tä annetun lain tai alusrekisterilain mukaisen vesi-
kulkuneuvon tai aluksen taikka ilma-aluksen omis-
tamisesta, hallinnasta tai käyttämisestä aiheutunut-
ta vahinkoa. 
 

3 Poikkeavat omavastuut 

3.1 Tulityöt 

Jos vahinko on aiheutunut vakuutetun tai vakuutet-
tuun rinnastettavan tekemästä tai teettämästä tuli-
työstä, omavastuu esinevahingossa on 10 % vahin-
gon määrästä, kuitenkin vähintään 2 000 euroa tai 
vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. 
Omavastuu on kuitenkin enintään 20 000 euroa tai 
vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. 
 
Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa 
käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheut-
tavat palovaaraa. Näitä tulitöitä ovat muun muassa 
sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, poltto-
leikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laik-
kaleikkaimella. 
 
Katto- ja vedeneristysalan tulitöitä ovat katto- ja 
vedeneristystöissä tehtävät tulityöt. Näitä ovat esi-
merkiksi eristettävän alustan kuivaaminen liekillä 
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tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bi-
tumipadassa ja vesieristysten kuumentamalla ta-
pahtuva kiinnitystyö sekä työ, jossa syntyy kipinöi-
tä.  
 
3.2 Kattotyöt 

Jos vahinko on aiheutunut vakuutetun tai vakuutet-
tuun rinnastettavan tekemästä tai teettämästä kat-
totyöstä, omavastuu esinevahingoissa on 10 % va-
hingon määrästä, kuitenkin vähintään 2 000 euroa. 
Omavastuu on kuitenkin enintään 20 000 euroa tai 
vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. 
 
Kattotöillä tarkoitetaan tässä ehdossa rakennusten 
ja rakennelmien katoilla tapahtuvaa työskentelyä, 
josta voi aiheutua vahinkoa rakennuskohteelle tai 
sen välittömässä vaikutuspiirissä olevalle omaisuu-
delle. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi rakennusten 
vesikattojen rakenteiden, pinnoitteiden ja varustei-
den asentaminen, korjaus ja huoltaminen. 
 
3.3 Maankaivu 

Vakuutetun on ennen työhön ryhtymistä hankittava 
selvitys työalueen kaapeleista ja putkista niiden 
haltijalta ja otettava niiden sijainti huomioon työn 
suorittamisessa. Selvitys työalueen kaapeleista ja 
putkista on tehtävä maastossa käyttäen karttapiir-

rosten lisäksi tarkoituksenmukaisia paikannusväli-
neitä. 
 
Vahingon koskiessa maahan upotettua kaapelia tai 
putkea on vakuutusyhtiölle toimitettava kaapelin 
tai putken haltijan kirjallinen todistus siitä, että 
maastossa suoritettu näyttö oli tehty ennen työhön 
ryhtymistä. 
 
Omavastuu kaapeli- ja putkistovahingoissa: 
• Jos kaapeli- tai putkistovahingoissa ei vakuu-

tusyhtiölle ole toimitettu edellä mainittua todis-
tusta, vähennetään omavastuuna 25 % vahin-
gon määrästä, kuitenkin vähintään 2 000 euroa 
tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi 
määrä.  

• Jos kaapeli- tai putkistovahingoissa vakuutusyh-
tiölle on toimitettu edellä mainittu todistus, vä-
hennetään omavastuuna 10 % vahingon mää-
rästä, kuitenkin vähintään 2 000 euroa tai va-
kuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä.  

 
3.4 Avaimen katoaminen 

Jos vahinko on aiheutunut avaimen katoamisesta, 
omavastuu on 10 % vahingon määrästä, kuitenkin 
vähintään 2 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty 
tätä suurempi määrä. 

 
 
 
 
 


