
MISTÄ KONSULTTI VOI JOUTUA
VASTUUSEEN?
Konsultti suorittaa oman alansa tehtäviä asiakkaansa
kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Sopimuksessa
sovitaan mm. siitä, mistä konsultti on vastuussa ja mah-
dollisista vastuun rajoituksista siinä tapauksessa, että
suunnitelman virheellisyyden tai puutteellisuuden joh-
dosta asiakkaalle aiheutuu vahinkoa. Yleensä konsultti- 
sopimuksiin liitetään Suomen konsulttitoimistojen liiton
yleiset ehdot (KSE), joissa vastuu tilaajalle aiheutetuista
vahingoista on rajattu konsulttipalkkion määrään. Myös
välilliset vahingot, kuten tilaajan liikevaihdon vähenemi-
nen on KSE-ehdoissa rajattu vastuun piiristä. Mikäli
vastuunrajoituksia ei ole sovittu, vastaa konsultti lain
mukaan kaikesta aiheutuneesta vahingosta. Selkeä  
sopimus, jossa on sovittu tehtävästä ja sen sisällöstä,  
osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä konsultin
vastuusta, on asioiden selventäjänä molempien osapuol-
ten etu ja voi olla konsultille jopa kohtalonkysymys!

Vahinkoesimerkki:
Tilaaja X oli tilannut insinööritoimisto Y:ltä tämän
tarjouksen perusteella Kiinteistö Oy Z:n talojen 1–4  
mittaustyön, joka tarvittiin julkisivujen perusparan-
nustyössä käytettävien kuorielementtien valmistusta ja 
asennusta varten. Tilaaja oli valmistanut suunnittelijan 
mittausten perusteella elementtejä ja yrittänyt asentaa 
niitä, mutta sittemmin Y:n mittaustulokset todettiin  
virheelliseksi ja asennustyö jouduttiin keskeyttämään. 
Mittaus jouduttiin uusimaan ja elementit joko korjaa-
maan tai hylkäämään kokonaan.

MITÄ KONSULTTIVASTUUVAKUUTUS
KORVAA?
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa
konsulttitoiminnassa konsulttitehtävän virheellisyydestä
tai puutteellisesta suorittamisesta toiselle aiheutunut
henkilö-, esine- ja taloudellinen vahinko. Konsultointi- 

KONSULTTIVASTUU-
vakuutus

Konsultti on oman alansa asiantuntija, joka toimeksiannon perusteella suorittaa  
asiantuntijatehtäviä. Konsultilla on vastuu siitä, että suoritus on virheetön ja ettei  

suorituksen seurauksena aiheudu vahinkoa. Aina ei kuitenkaan virheitä voida välttää  
ja pienikin virhe voi aiheuttaa suuria henkilö-, esine- ja/tai taloudellisia vahinkoja. 

Konsulttivastuuvakuutus korvaa konsulttitoiminnassa aiheutettuja vahinkoja.

toiminnalla tarkoitetaan tilaajan laskuun tapahtuvaa
tutkimus-, suunnittelu- tai muuta konsultointipalvelua.
Vakuutus kattaa voimassa olevan oikeuden mukaisen
vahingonkorvausvastuun. Perusmuodossaan vakuutus
kattaa tilaajalle aiheutetut vahingot konsulttipalkkion
määrään saakka, eli vakuutus on yhdenmukainen  
KSE-sopimusehtojen kanssa. Muulle kuin tilaajalle 
aiheutuneita vahinkoja korvataan vakuutusmäärään asti. 
Tarvittaessa vakuutus voidaan laajentaa kattamaan myös
tilaajalle aiheutuneet vahingot vakuutusmäärään asti.
Vakuutus kattaa myös alikonsultin tekemistä virheistä
aiheutuneet vahingot.

TÄRKEIMMÄT RAJOITUKSET
Konsulttivastuuvakuutus sisältää joitakin tärkeitä rajoi-
tuksia, eikä siten kata kaikkia konsultoinnista aiheutuvia
vahinkoja. Konsulttivastuuvakuutuksesta ei esimerkiksi
korvata seuraavia vahinkoja:
– Vahinko on seurausta siitä, että tuotteen toimintateho
 on liian alhainen tai suorituskyky puutteellinen muun
 syyn kuin tuotetta koskevan laskelman, piirustuksen tai
 valmistusohjeen virheellisyyden vuoksi
– Vahinko on seuraus siitä, että rakennus, tuote tai sen
 osa osoittautuu muodoltaan, materiaaliltaan tai muusta
 syystä ulkonäöltään epäonnistuneeksi
– Vahinko johtuu tahallisesta lakien, asetusten tai viran- 
 omaisten määräysten vastaisesta toimenpiteestä
– Konsulttitehtävä viivästyy tai jää suorittamatta, konsult- 
 tisopimus purkautuu tai kohteen valmistuminen
 viivästyy
– Kustannuksia, jotka aiheutuvat toimeksiantosopimuk- 
 seen perustuvan konsulttityön korjaamisesta tai uudel 
 leen suorittamisesta siinäkään tapauksessa, että työn
 suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja
– Kysymyksessä on sakko, sopimussakko tai muu sen
 kaltainen seuraamus
– Vakuutus ei korvaa välillisiä vahinkoja kuin siinä
 tapauksessa, että tilaaja on kuluttaja. 
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KORVAUKSEN MÄÄRÄ JA OMAVASTUU
Vakuutus korvaa vakuutuksen korvauspiiriin sisältyvät
vahingot enintään vakuutusmäärään saakka. Tilaajalle
aiheutetut vahingot korvataan kuitenkin enintään kon-
sulttipalkkion määrään saakka.

Korvattavan vahingon määrästä vähennetään vakuutuk-
senottajan omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa.
Omavastuusta sovitaan erikseen vakuutusta otettaessa.

IF AUTTAA VAHINGON JA KORVAUSVEL-
VOLLISUUDEN SELVITTÄMISESSÄ
Jos vahinko on tapahtunut tai vakuutuksenottajaa vastaan
esitetään vaateita, kannattaa heti olla yhteydessä Ifiin. 
Yhtiömme selvittää korvattavasta vahinkotapahtumasta
aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden ja vahingon
määrän sekä huolehtii mahdollisesta vahinkotapahtumaa
koskevasta oikeudenkäynnistä.

VAKUUTUSMAKSU
Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun toiminnan ja sen 
laajuuden perusteella.

OMAVASTUU
Omavastuu on 10 % jokaisesta yksittäisen virheen  
aiheuttamasta vahingosta. Omavastuun vähimmäismäärä 
sovitaan erikseen, se on aina kuitenkin vähintään  
2000 euroa.

VOIMASSAOLOALUE JA -AIKA
Vakuutus on voimassa erikseen sovitulla, vakuutuskirjassa 
mainitulla alueella, yleensä Suomessa. Lisäksi edellyte-
tään, että vakuutus on voimassa silloin, kun vahinko  
todetaan. Koska korvattavuuden edellytyksenä on  
vakuutuksen voimassaolo vahingon toteamishetkellä,  
on huomattava, että vakuutusta ei tule päättää
suunnittelutyön loputtua (esim. tiettyä projektia varten
tehty vakuutus) vaan vakuutuksen tulee olla voimassa
koko konsultin vastuun ajan.

TUTUSTU VAKUUTUSEHTOIHIN JA
VAKUUTUSKIRJAAN
Vakuutusehdot ja vakuutuksenottajalle annettava vakuu-
tuskirja antavat tarkemmat tiedot vakuutuksen sisällöstä 
ja korvausrajoituksista. Tutustu niihin huolellisesti.
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