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Seuran vakuutukset              6.9.2019/KL 

On tärkeää, että seuralla on hyvä, selkeä ja juuri omalle seuralle sopiva ja mieluusti jopa räätälöity 

vakuutusturva.  On viisautta verrata eri vakuutuksia ja vakuutusehdot on syytä lukea tarkkaan.   

Suomen Tanssiurheiluliitto ja sen kautta kaikki sen jäsenseurat ovat mukana Olympiakomitean 

Tuplaturvavakuutuksessa. Tuplaturva sisältää tapahtumanjärjestäjän vastuuvakuutuksen ja vapaa-

ehtoisten tapaturmavakuutuksen. Vaikkei harrastajien ja kilpailijoiden vakuutusturva seuralle varsinaisesti 

kuulu, seuran on kuitenkin hyvä muistuttaa asiasta. Kilpailijoilla tapaturmavakuutus kuuluu 

kilpailulisenssiin.  Tässäkin yhteydessä painotetaan, että jokaisen lisenssin ja vakuutuksen ottajan on itse 

oltava tietoinen vakuutuksensa sisällöstä ja vakuutusehdoistaan.    

Tuplaturvan tapaturmavakuutus koskee siis seuran vapaaehtoistoimijoita ja kaikkea seuratoimintaa ja 

aktiviteetteja. Se korvaa seuran toimeksiannosta kaikenikäisille vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia 

tapaturmia (esim. kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen valmennus, koulutus, varainhankinta, 

luottamusmiestyö toimistotyö). Myös edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät välittömät matkat kuuluvat 

vakuutuksen piiriin.  

Vakuutus on voimassa Suomessa sekä myös tilapäisesti korkeintaan 3 kk:n ulkomaan matkoilla samoin 

edellytyksin kuin Suomessa.  

Vakuutus ei ole voimassa urheillessa (vrt. lisenssiin liittyvä vakuutusturva) eikä palkkiota tai palkkaa saavilla 

tai työsuhteessa olevilla yllä mainittujen toimintoihin liittyvien työtapaturmien varalta. Vakuutus korvaa 

kuitenkin työkorvausta saavien tapaturmat.  

Tuplaturvan toiminnan vastuuvakuutus korvaa kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja 

esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingon voi 

aiheuttaa vakuutetun työsuhteinen työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä, joka työskentelee vakuutetun 

toimeksiannosta.  

Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuu silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai -maksuttoman 

tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjä.  

Vakuutusyhtiö selvittää vakuutetun puolesta korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee 

korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa 

sen vahingonkorvauksen, jonka vakuutettu on velvollinen maksamaan. Vakuutetun omavastuu jokaisessa 

vahingossa on 600 €.  

Toiminnan vastuuvakuutus ei ole korvauspiiriltään yhtä laaja, kuin vakuutetun lain mukainen 

korvausvelvollisuus. Esimerkiksi vakuutetun hallussa oleva, lainassa, vuokralla tai muutoin vakuutetun 

hyödykseen käytettävänä olevalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja vakuutus ei korvaa.  

Työsuhteisille työntekijöille seuran on otettava normaalit pakolliset vakuutukset (tapaturma-, eläke- ja 

näiden mukana automaattisesti tuleva ryhmähenkivakuutus). 

Joku seura on katsonut viisaaksi ottaa myös vastuuvakuutuksen. Vastuuvakuutus on vakuutus, joka 

otetaan sen vaaran varalta, että vakuutuksenottaja joutuu itse vahingonkorvausvelvolliseksi.  

Tämän muistion lähteenä on käytetty OK:n sivuja Tuplaturvasta sekä OK:n järjestöpäällikkö Rainer Anttilan 

ja Eslun seurakehittäjä Kari Ekmanin haastatteluja.  
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