
Vesiosuuskuntien  
vakuutukset

if.fi/vesiosuuskunnat
010 19 1500



Suomen Vesiosuuskuntien liitto ry ja If ovat yhteistyössä suunnitelleet vakuutussuosituksen vesiosuuskunnille. 
Jokaisen vesiosuuskunnan tulee huomioida oman toimintansa laajuus, omaisuutensa määrä ja henkilökuntansa 
suuruus.

Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisuja suunniteltaessa.

Vakuutussuositus vesiosuuskunnille

Omaisuusvakuutukset

Lisäkuluvakuutukset

Mitä vakuutetaan?

Pumppaamot 

Irtain käyttöomaisuus 

Rakennukset (tarvittaessa)

Moottoriajoneuvot (tarvittaessa)

Putkistoja ei vakuuteta
Vettä ja raakavesilähteitä ei vakuuteta

Miten vakuutetaan?

Täysturvalaajuudella jälleenhankinta-arvostaan

Täysturvalaajuudella jälleenhankinta-arvostaan

Liikennevakuutus
Vapaaehtoinen moottoriajoneuvovakuutus

Mitä vakuutetaan?

Pumppaamoon kohdistuneen omaisuusvahingon
(palo, rikkoutuminen) seurauksena aiheutuneen 
keskeytyksen aiheuttamat lisäkustannukset
vedenotossa, puhdistuksessa ja jakelussa.

Tiedostojen ja ohjelmien uudelleenluonti- ja 
palautuskustannukset

Miten vakuutetaan?

Vakuutusmääränä arvioitu keskeytyksen aiheuttama
lisäkustannus

Vakuutusmääränä arvioidut uudelleenluonti- tai 
palautuskustannukset tiedostojen/ohjelmien 
tuhouduttua

Mitä vakuutetaan?

Vesiosuuskunnan vahingonkorvausvastuu veden otosta 
puhdistuksesta, jakelusta, jäteveden johtamisesta tai käsittelystä 
toiselle aiheutuneesta henkilö- tai esinevahingosta.

Tuotevastuu vesiosuuskunnan johtaman veden käyttäjälle 
aiheutuneista henkilö- tai esinevahingoista.

Vesiosuuskunnan hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan 
henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu vesiosuuskunnalle tai 
ulkopuoliselle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta.

Vakuutetun oikeudenkäyntikulut riita-, rikos- ja hakemusasioissa, 
jotka liittyvät vedenottoon, puhdistukseen ja jakeluun.

Miten vakuutetaan?

Toiminnanvastuuvakuutus
• Vakuutusmäärä 500 000 € 
• Omavastuu 500 €

Tuotevastuuvakuutus juomavedelle
• Vakuutusmäärä Henkilö- ja esinevahingoissa: 500 000 €
• Yhden vakuutuskauden aikana korvattava enimmäis-  

määrä 1 000 000 €
• Omavastuu 500 € 

Hallinnon vastuuvakuutus
• Vakuutusmäärä taloudellisessa vahingossa 200 000 €
• Omavastuu 2 000 €

Toiminnan oikeusturvavakuutus
• Vakuutusmäärä: 30 000 € vahinkotapahtumaa kohti
• Omavastuu 15 % kulujen määrästä, kuitenkin vähintään  

600 €

Vastuuvakuutus



Henkilövakuutukset

Pakolliset henkilövakuutukset

Eläkevakuutukset
• YEL-yrittäjälle (tarvittaessa)
• TyEL -työntekijöille

Lakisääteinen tapaturmavakuutus
• työsuhteessa oleville työntekijöille

Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus

Työttömyysvakuutus

Vapaaehtoiset henkilövakuutukset

Vapaaehtoiset, turvaa täydentävät vakuutukset 
(tarvittaessa)
• Yrittäjän tapaturmavakuutus
• Sairaanhoitovakuutus
• Matkavakuutus

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry ja If ovat sopineet vesiosuuskunnille tarjottavasta vakuuttamispaketista. Se sisältää 
vesiosuuskuntien vastuu- ja hallinnonvastuuvakuutuksen sekä oikeusturvavakuutuksen hinnoittelun. (1.1.2014)

Toiminnanvastuuvakuutus
Maksun perusteena on
• vuorokautinen vedenkulutus m3 tai
• liittymien lukumäärä sekä
• jäsenyys Suomen Vesiosuuskuntien liitossa

Vakuutusmäärä 500 000 euroa, omavastuu 500 euroa.

Tuotevastuuvakuutus
Maksutekijät:
• veden kulutus m3 /vrk,
• Osuuskunta puhdistaa ja myy omaa vettä tai
• Osuuskunnalla ei ole omaa vedenpuhdistamoa, vaan se jakaa jonkun muun pudistamaa vettä sekä
• jäsenyys Suomen Vesiosuuskuntien liitossa
• suurten (>101 m3/vrk) omaa vettä myyvien osuuskuntien vakuutusmaksu määräytyy veden myynnin liikevaihdon mukaan.

Vakuutusmäärä 500 000 euroa, omavastuu 500 euroa.

Maksutekijä  Maksu jäsenosuuskunnille  Maksu muille

Alle 10 m3/vrk tai alle 20 liittymää  127 €/v  159 €/v

Vesihuoltolaitos 21–50 liittymää  170 €/v  212 €/v

Vesihuoltolaitos 51–100 liittymää  212 €/v  265 €/v

Vesihuoltolaitos 101–150 liittymää  254 €/v 318 €/v

Vesihuoltolaitos 151–251 liittymää  307 €/v  368 €/v

Yli 251 liittymää  Palkkasumman mukaan Palkkasumman mukaan

Jos osuuskunta hoitaa myös jätevesien käsittelyn ja viemäröinnin, maksu on 1,6-kertainen.

Maksutekijä  Maksu jäsenille, Maksu jäsenille, joilla Maksu muille, joilla Maksu muille, joilla
 joilla oma puhdistamo ei omaa puhdistamoa oma puhdistamo  ei omaa puhdistamoa

Alle 10 m3/vrk  141 €/v  85 €/v  177 €/v  106 €/v

Vesihuoltolaitos >10–50 m3/vrk  170 €/v  102 €/v  212 €/v  127 €/v

Vesihuoltolaitos >51–100 m3/vrk 
vieras vesi  212 €/v  127 €/v  265 €/v  159 €/v

Vesihuoltolaitos >101–200 m3/vrk 
vieras vesi   170 €/v   212 €/v

Vesihuoltolaitos yli 200 m3/vrk 
vieras vesi  212 €/v   265 €/v

Vesihuoltolaitos >101 m3/vrk 
oma vesi  lv:n mukaan  lv:n mukaan
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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.

Ota yhteyttä
if.fi/vesiosuuskunnat

Vakuutusasiat 010 19 1500
Vahinkoasiat 010 19 1600

Tämä ei ole kattava selvitys Vesiosuuskuntien vakuutussuosituksesta.
Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät voimassaolevista vakuutusehdoista ja suojeluohjeista.

Hallinnonvastuuvakuutus
Maksun perusteena on
• vuorokautinen vedenkulutus m3 tai
• liittymien lukumäärä sekä
• jäsenyys Suomen Vesiosuuskuntien liitossa

Vakuutusmäärä 200 000 euroa, omavastuu 2 000 euroa.

Oikeusturvavakuutus
Maksun perusteena on
• vuorokautinen vedenkulutus m3 tai
• liittymien lukumäärä sekä
• jäsenyys Suomen Vesiosuuskuntien liitossa

Vakuutusmäärä on 30 000 euroa, omavastuu 15 % kustannusten määrästä, kuitenkin vähintään 600 euroa.

Maksutekijä  Maksu jäsenosuuskunnille  Maksu muille

Alle 10 m3/vrk tai alle 20 liittymää  85 €/v  106 €/v

Vesihuoltolaitos 21– 50 liittymää  102 €/v  127 €/v

Vesihuoltolaitos 51–100 liittymää  127 €/v  159 €/v

Vesihuoltolaitos 101–150 liittymää  170 €/v  212 €/v

Vesihuoltolaitos 151–251 liittymää  210 €/v  252 €/v

Yli 251 liittymää  Liikevaihdon mukaan  Liikevaihdon mukaan

Maksutekijä  Maksu jäsenosuuskunnille  Maksu muille

Alle 10 m3/vrk tai alle 20 liittymää  85 €/v  106 €/v

Vesihuoltolaitos 21–50 liittymää  102 €/v  127 €/v

Vesihuoltolaitos 51–100 liittymää  127 €/v  159 €/v

Vesihuoltolaitos 101–150 liittymää  170 €/v  212 €/v

Vesihuoltolaitos 151–251 liittymää  229 €/v  286 €/v

Yli 251 liittymää  Palkkasumman mukaan Palkkasumman mukaan

Jos osuuskunta hoitaa myös jätevesien käsittelyn ja viemäröinnin, maksu on 1,6-kertainen.


