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Hallinnon vastuuvakuutus kattaa yhteisölle tai sivulliselle aiheutuneita 
taloudellisia vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan 

vahingonkorvausvastuussa toimiessaan hallintoelimen jäsenenä. 

Mikä on 
VASTUUVAKUUTUS?  

Vastuuvakuutus on sopimus, jolla yritys (=vakuutuksenottaja) siirtää osan omasta vahingonkorvaus
velvollisuudestaan vakuutusyhtiön kannettavaksi. 

Vakuutussopimuksen sisällön määrittelevät vakuutuskirja, ehdot ja suojeluohjeet. 

Oikea vastuuvakuutusratkaisu perustuu vakuutuksenottajan toiminnan laadun ja laajuuden perusteella. 
Oheisessa taulukossa on kuvattu Ifin tarjoamat vastuuvakuutukset. 

Tämä tuote-esite koskee hallinnon vastuuvakuutusta. 

TUOTE MINKÄ VAHINKOJEN VARALLE? KENELLE? 

Toiminnanvastuuvakuutus Toiminnasta aiheutuvat henkilö- ja 
esinevahingot 

Kaikki toimialat 

Tuotevastuuvakuutus Tuotteesta aiheutuvat henkilö- ja esine
vahingot 

Maahantuojat, tuottajat, valmistajat 
ja B2B-myyjät 

Konsulttivastuuvakuutus Konsulttitoimeksiannon virheellisyydestä 
aiheutuvat henkilö-, esine- ja taloudelliset 
vahingot 

Tekniset konsultit 

Taloudellinen vastuuvakuutus Toimeksiannon virheellisyydestä 
aiheutuvat taloudelliset vahingot 

Asiantuntijapalvelut 

Oikeusturvavakuutus Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut yrityksen 
toimintaan liittyen 

Kaikki toimialat 

Rikosvakuutus Vakuutuksenottajalle tai vakuutuksen
ottajan asiakkaalle vakuutuksenottajan 
omaisuusrikoksella aiheuttamat vahingot 

Kaikki toimialat, erityisesti esim. kaupan 
alalla ja toimialat, joissa käsitellään 
rahaa tai asiakkaan omaisuutta 

Hallinnon vastuuvakuutus Yhteisölle tai sivulliselle aiheutunut 
taloudellinen vahinko, josta vakuutettu 
on voimassa olevan oikeuden mukaan 
vahingonkorvausvastuussa toimiessaan 
hallintoelimen jäsenenä 

Kaikki toimialat 

Tietoturvavakuutus Tietoturvaloukkauksen aiheuttamat kustan
nukset vakuutuksenottajalle, toiminnan 
keskeytymisestä aiheutuvat taloudelliset 
vahingot, korvausvastuu liikesalaisuuksien 
paljastumisesta. 

Kaikki toimialat 

IPR-vakuutus Aineettomiin oikeuksiin liittyvät oikeuden
käyntikulut ja vahingonkorvausvastuu 

Kaikki toimialat, joilla aineettomia 
oikeuksia 

Lakisääteinen ympäristö
vahinkovakuutus 

Ympäristövahingot, kun vahingonaiheuttaja 
on maksukyvytön, tuntematon tai ei ole 
ottanut vakuutusta 

Toiminta, jota varten tarvitaan 
ympäristölupa 

Potilasvakuutus Lakisääteinen vakuutus terveyden- ja 
sairaanhoidon yhteydessä potilaalle 
aiheutuneille vahingoille 

Terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavat 
yritykset ja yhteisöt 
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KENELLE?
 

Hallinnon vastuuvakuutus voidaan myöntää osake
yhtiölle, julkisyhteisölle, säätiölle, yhdistykselle tai 
osuuskunnalle. 

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan toimitusjohtaja, 
tämän varamies ja hallituksen tai hallintoneuvoston jäse
net ja varajäsenet sekä yhtiökokouksen puheenjohtaja. 
Vakuutuksenottaja ei ole vakuutettu, eikä vakuutusta 
myönnetä yksittäisille hallituksen jäsenille. 

Korvattava vahinko voi syntyä esimerkiksi 
–	 määräajan noudattamatta jättämisestä 
–	 epäkelpoisen sopimuksen hyväksymisestä 
–	 varallisuusasemaa koskevan tiedonantovelvollisuuden 

laiminlyönnistä 
–	 virheellisen asiakirjan toimittamisesta 
–	 perinnän, maksatuksen tai muun toiminnan 

puutteellisesta valvonnasta 

Jos vahinko sattuu, If selvittää korvattavasta vahinko
tapahtumasta aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden 
ja vahingon määrän sekä maksaa mahdolliseen vahinko
tapahtumaa koskevaan oikeudenkäyntiin liittyviä kuluja. 

VAHINKOESIMERKKI 
Yhtiössä teetettiin erityistilintarkastus yhtiön talousasioista. 
Kertomuksen perusteella yhtiö haastoi oikeuteen yhtiön 
toimitusjohtajan ja hallituksen. Korvausvaatimus oli 39 
miljoonaa euroa. Se perustui lähinnä 2 viimeisen toiminta
vuoden aikana tehtyihin isoihin järjestelyihin, joissa yhtiön 
varallisuus oli vähentynyt tai huonontunut. Toimitusjohtajan 
epäiltiin syyllistyneen rikoksiin yhdessä eräiden suurten 
sijoittajien kanssa. 

Hallituksen jäsenten katsottiin laiminlyöneen valvonta
velvollisuutensa. Heidän tekoaan ei pidetty tahallisena 
tai törkeänä tuottamuksena. 

Hallituksen jäsenet kiistivät vastuunsa. Hallinnon
vastuuvakuutus korvasi hallituksen jäsenten oikeuden
käyntikulut. 

Vakuutus ei korvannut toimitusjohtajan oikeuden
käyntikuluja eikä vahingonkorvausta, koska hän oli 
tehnyt teot tahallisella rikoksella. 

VAKUUTUKSEN
 
rajoitukset
 

Hallinnon vastuuvakuutus sisältää joitakin tärkeitä rajoi- – työsopimuksen, työ- tai virkaehtosopimuksen, työsopi
tuksia, eikä se siten kata kaikkia vakuutuksenottajan muslain, valtion virkamieslain, tasa-arvolain, yhden
toimielimen jäsenen aiheuttamia vahinkoja. Hallinnon vertaisuuslain tai muuhun vastaavaan lakiin perustu
vastuuvakuutuksesta ei esimerkiksi korvata vaa korvausvastuuta 

–	 henkilö- tai esinevahinkoja 
–	 vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan tai sen – sakkoja, veroja tai muita vastaavia seuraamuksia 

tytäryhtiön osakkeiden hankkimisesta vakuutetun – vahinkoa, joka aiheutuu yritykselle, joka enemmistö
omaan tai vakuutuksenottajan lukuun tai sijoitustoi- omistuksen perusteella tai muutoin kuuluu vakuute
minnasta käytettäessä yhtiön tai sen tytäryhtiön varoja tun kanssa samaan määräysvaltaan 

–	 vahinkoa, jos korvausvastuu perustuu sopimukseen tai – korvausvastuuta kunnian loukkauksesta tai yksityis
muuhun sitoumukseen, jossa vakuutettu on sitoutunut elämän loukkaamisesta 
voimassaolevaa oikeutta laajempaan vastuuseen 

–	 vakuutetulle syntynyttä taloudellista vastuuta ympäris
tövahingosta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin ym
päristövahinkoon liittyvästä oikeudenkäynnistä aiheu
tuneet puolustuskulut. Mikäli oikeudenkäynti koskee 
ympäristövahinkoon liittyvää rangaistusvaatimusta, 
vakuutus korvaa puolustuskulut, jos tuomioistuimen 
päätös on vapauttava 
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Näin laajennat 
VAKUUTUSTURVAASI 

Tarvittaessa hallinnon vastuuvakuutusta on mahdollista lisämaksusta laajentaa siten, että se kattaa vakuutuksen
ottajan puolesta muissa yhtiöissä toimivan vakuutuksenottajan nimetyn työntekijän aiheuttamat vahingot sekä 
hallintoelinten jäsenille mahdollisesta viranomaisselvityksestä ja rikostutkinnasta aiheutuneet kulut. Samoin on 
mahdollista pidentää vakuutuksesta korvattavaksi tulevien vahinkojen aiheuttamisaikaa. 

VOIMASSAOLO JA VAHINKOJEN
 
korvaaminen
 

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla 
alueella ja vakuutuskirjassa mainittuna aikana. 

Hallinnon vastuuvakuutus korvaa vakuutuksenottajana 
olevalle yhteisölle tai sivulliselle aiheutuneen taloudelli
sen vahingon, josta vakuutetulle on tehty kirjallinen 
korvausvaatimus vakuutuksen voimassaoloaikana ja 
jonka vakuutettu on aiheuttanut vakuutuksen voimassa
oloaikana tai vakuutuksen voimaantuloa edeltäneen 24 
kuukauden aikana. Edellytyksenä on, että vakuutuksen
ottajalla on tuona ajankohtana ollut vastaanvanlainen 
hallinnonvastuuvakuutus voimassa jossain toisessa 
vakuutusyhtiössä, eikä vahinkoa korvata tuon toisen vas
tuuvakuutuksen perusteella. Taloudellisella vahingolla 
tarkoitetaan vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- 
tai esinevahinkoon. 

Vakuutuksen päättyessä vakuutuksenottajan konkurssin 
johdosta, vakuutuksesta korvataan vahinko myös silloin, 
kun vakuutetulle on tehty kirjallinen korvausvaatimus 
12 kuukauden kuluessa vakuutuksen päätymisen jälkeen 
edellyttäen, että vahinko on aiheutettu vakuutuksen voi
massaoloaikana ja sitä ei voida ilmoittaa muuhun vastuu
vakuutukseen. Määräaikaa on mahdollista pidentää lisä
maksusta. 

KORVAUKSEN MÄÄRÄ JA OMAVASTUU 
Vakuutus korvaa vakuutuksen korvauspiiriin sisältyvät 
vahingot enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutus
määrään saakka. 

Korvattavan vahingon määrästä vähennetään vakuutuk
senottajan omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa. 

Lue lisää

if.fi/yritys 
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VAKUUTUS
 
on sopimus
 

Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimusta 
tehtäessä on tärkeää, että annat oikeat tiedot pyydetyistä 
asioista, kuten vakuutetun toiminnan laadusta ja laajuu
desta. Sopimuksen perusteella määräytyy vakuutusturvan 
laajuus ja omavastuu ja sen perusteella maksetaan kor
vaus vahingon yllättäessä. Sopimuksen keskeinen sisältö 
kerrotaan vakuutuskirjassa. 

On tärkeää, että ilmoitat viipymättä havaitsemistasi 
virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä 
tiedoista. 

Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutus
yhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa 
toistaiseksi. Vakuutusmaksulasku tulee maksaa eräpäivä
nä laskussa ilmoitetulle pankkitilille. 

Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan 
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole mak
settu eräpäivänä, vakuutusyhtiö voi päättää vakuutuksen 
14 vuorokauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettä
misestä. 

Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen 
irtisanomiseen. Vakuutuksen voi irtisanoa milloin 
tahansa. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa 
vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa. 
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If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. 

Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5360.
 

http:www.finanssivalvonta.fi

