METSÄSTÄJÄVAKUUTUS
Vakuutusehdot
Voimassa 1.8.2020 alkaen

1 Metsästäjän vastuuvakuutus

pumaradalla (paikka, jossa on ampumatoimintaan tarkoi-

1.1 Vakuutetut

tarkoituksessa voimassa myös metsästäjätutkinnon ns. kou-

Vakuutettuna on voimassa olevan metsästyskortin lunasta-

tettuja laitteita, varusteita ja rakenteita). Vakuutus on tässä
lutusosaan liittyvässä ampumaharjoittelussa.

nut henkilö. Vakuutus tulee kuitenkin voimaan kunkin vakuu-

Vakuutuksesta korvataan lisäksi henkilövahinko, josta met-

tetun osalta metsästyskortin lunastamisesta alkaen.

sästyslaissa ja -asetuksessa mainittu metsästyksenjohtaja

1.2 Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa, EU-maissa ja Sveit-

on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
1.4 Korvauksen perusteet

sissä enintään 60 vuorokautta kestävillä metsästysmat-

Vahingonkärsineelle suoritetaan korvaus henkilövahingoista

koilla.

voimassaolevan oikeuden/ vahingonkorvauslain perusteiden

1.3 Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan toiselle henkilölle aiheutetut henkilövahingot, jotka vakuutettu aiheuttaa metsästyksen yhteydessä. Vahinko korvataan vakuutuksesta siinäkin tapauksessa, että vahinko on aiheutunut tapaturman seurauksena.
Vahingon tulee aiheutua metsästysasetuksen 16 – 19 pykälissä määritellyllä ampuma-aseella tai 20 pykälässä määritellyllä jousiaseella.
Vakuutus kattaa myös ampuma-aseella, jousiaseella ja ilma-

mukaan.
1.5 Korvausrajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata
•

vakuutetun tai vakuutetun välittömässä valvonnassa

•

metsästyskoirien aiheuttamaa vahinkoa, ellei kyse ole

ampuma-aseen käyttöä harjoittelevan henkilön itselleen
aiheuttamaa vahinkoa
ihmiselle tai toiselle eläimelle aiheutuneesta vahingosta,
joka on syntynyt poliisin tai hätäkeskuksen toimeksian-

aseella toiselle aiheutetut henkilövahingot, jotka ovat aiheu-

nosta tapahtuvassa, organisoidussa suurriistavirka-

tuneet:

aputehtävässä (SRVA-toiminta). Suurriistavirkaaputeh-

•

jettamis- ja käsittelytehtävät. Tämä koskee myös Suo-

riistakeskuksen tai riistanhoitoyhdistyksen sekä Suomen

men riistakeskuksen tekemiä eläinten karkottamispää-

Metsästäjäliiton ja sen piiriorganisaation tai muun vastaavan metsästykseen liittyvän organisaation järjestämässä kilpailussa

•

ampumataitoa kehittävässä ampumaharjoittelussa

•

metsästyksessä ja ampumaharjoittelussa käytettävän

•

täviä ovat eläimen jäljitys-, karkotus-, lopettamis-, kul-

metsästystaitojen ylläpitämiseen liittyvässä Suomen

rauhoittamattomien eläinten pyynnin tai tappamisen
tai haitallisten vieraslajien poistamisen yhteydessä tai
aseen kunnossapitoon liittyvässä puhdistamisessa tai
kohdistamisessa.

Vakuutus kattaa lisäksi ne vakuutetun henkilön ampumaaseella toiselle aiheuttamat henkilövahingot, jotka ovat syntyneet poliisin tai hätäkeskuksen toimeksiannosta tapahtuvassa, organisoidussa eläimen jäljitys-, karkotus- tai lopettamistehtävässä. Tämä koskee myös Suomen riistakeskuksen
tekemiä eläinten karkottamispäätöksiä.
Vakuutuksesta korvataan myös sellainen henkilövahinko,

töksiä.
•

•

esinevahinkoja
vakuutetun tai hänen välittömässä valvonnassaan ampuma-aseen, jousiaseen tai ilma-aseen käyttöä harjoittelevan henkilön tahallaan aiheuttamia vahinkoja.

Jos vahingonkärsineellä on oikeus saada saman vahingon
johdosta korvausta tai muuta etuutta kansaneläke-, sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus-, sotilasvamma- tai liikennevakuutuslain tai virka- tai työsuhde-eläkkeitä koskevan lainsäädännön tai vahingon aiheuttajan muun vakuutuksen perusteella, korvataan hänelle vain se osa vahingosta, josta hän
ei saa korvausta tai muuta etuutta mainittujen lakien tai
asetusten perusteella.
1.6 Vakuutusmäärät

jonka 18 vuotta täyttäneen vakuutetun välittömässä valvon-

Vakuutusmäärä vahinkoa kohti on 1.200.000 euroa yhden

nassa ja ohjauksessa oleva henkilö aiheuttaa ampuma-

tai useamman henkilön vahingoittuessa tai kuollessa. Vakuu-

aseella toiselle harjoitellessaan ampuma-aseen käyttöä am-

tusmäärä on kuitenkin kaikissa vahingoissa vakuutuskautta
kohti enintään 1.200.000 euroa.

1.7 Omavastuu

•

Vakuutetulla on jokaisessa vahingossa 100 euron omavas-

•

tuu.
1.8 LähiTapiolan takautumisoikeus

rauhoittamattomien eläinten pyynnin tai tappamisen
tai haitallisten vieraslajien poistamisen yhteydessä tai
metsästyksessä ja ampumaharjoittelussa käytettävän
aseen kunnossapitoon liittyvässä puhdistamisessa tai
kohdistamisessa.

Vakuutus kattaa aseen edellä kuvatulla tavalla aiheuttamat

Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimat-

tapaturmavahingot myös silloin, kun ne sattuvat 18 vuotta

tomuudella tai siten alkoholin tai muiden huumausaineiden

täyttäneen vakuutetun välittömässä valvonnassa ja ohjauk-

alaisena, että tämä seikka on oleellisesti vaikuttanut vahin-

sessa olevalle henkilölle ampumaharjoittelussa ampumara-

gon syntyyn, LähiTapiola on oikeutettu perimään suoritetut
korvaukset takaisin vahingonaiheuttajalta.

dalla (paikka, jossa on ampumatoimintaan tarkoitettuja lait-

1.9 Muut sovellettavat vakuutusehdot

sessa voimassa myös metsästäjätutkinnon ns. koulutusosaan

teita, varusteita ja rakenteita). Vakuutus on tässä tarkoitukliittyvässä ampumaharjoittelussa.

Vakuutukseen sovelletaan lisäksi tähän sopimukseen liitettyjä vastuuvakuutusehtoja (Vastuuvakuutusten yhteiset eh-

2.3.1 Organisoitu suurriistavirka-aputehtävä (SRVA-toi-

dot VY1 ja Toiminnan vastuuvakuutus VA1), siltä osin kuin ne

minta)

eivät ole ristiriidassa tässä vakuutusehdossa käsiteltyjen asi-

Vakuutus kattaa lisäksi henkilölle aiheutuneet tapaturmava-

oiden kanssa.

hingot, jotka ovat syntyneet poliisin tai hätäkeskuksen toimeksiannosta tapahtuvassa, organisoidussa suurriistavir-

2 Metsästäjän yksityistapaturmavakuutus

kaaputehtävässä (SRVA-toiminta). Suurriistavirkaaputehtäviä ovat eläimen jäljitys-, karkotus-, lopettamis-, kuljettamis-

2.1 Vakuutetut

ja käsittelytehtävät. Tämä koskee myös Suomen riistakes-

Vakuutettuna on voimassa olevan metsästyskortin lunasta-

kuksen tekemiä karkottamispäätöksiä.

nut henkilö. Vakuutus tulee kuitenkin voimaan kunkin vakuu-

2.4 Korvausrajoitukset

tetun osalta metsästyskortin lunastamisesta alkaen.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,

2.2 Voimassaoloalue

•

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa, EU-maissa ja Sveitsissä enintään 60 vuorokautta kestävillä metsästysmat-

•

koilla.

•

2.3 Korvattavat vahingot

•

lain nojalla tai
jonka vakuutettu on aiheuttanut itselleen tahallaan.

metsästysasetuksen 16 – 19 pykälissä määritellyn am-

roista tai vakuutetulla olevasta muusta yksityistapaturma-

puma-aseen laukeamisesta tai räjähtämisestä ja

vakuutuksesta (vakuutuksen toissijaisuus).

20 pykälässä määritellyn jousiaseen laukeamisesta tai

2.5 Vakuutusmäärät

rikkoontumisesta

Vamman hoitokulut siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain
nojalla ovat tapaturmaa kohti enintään 10 000 euroa.

arvaamattomat tapaturmavahingot, mikäli kyseinen ase ta-

Kertakorvaus pysyvästä, täydellisestä invaliditeetista on 50

paturman sattumishetkellä on vakuutetun hallussa.

000 euroa. Osittaisesta invaliditeetista maksetaan haitta-

Vakuutus kattaa ampuma-aseen ja jousiaseen edellä kuva-

asteen osoittama osa.

tulla tavalla aiheuttamat vahingot sekä lisäksi ilma-aseen

Korvaus kuolemantapauksessa on 30 000 euroa.

laukeamisesta tai rikkoontumisesta aiheutuneet vahingot
myös silloin, kun ne syntyvät

2.6. Vakuutusehdot

metsästystaitojen ylläpitämiseen liittyvässä Suomen

Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia LähiTa-

riistakeskuksen tai riistanhoitoyhdistyksen sekä Suomen

piolan Yleisiä sopimusehtoja yrityksille ja yhteisöille sekä Lä-

Metsästäjäliiton ja sen piiriorganisaation tai muun vas-

hiTapiolan Yksityistapaturmavakuutusehtoja yrityksille ja

taavan metsästykseen liittyvän organisaation järjestä-

yhteisöille.

mässä kilpailussa
•

joka korvataan työtapaturmana tapaturmavakuutus-

dassa 2.3.1 tarkoitettua vahinkoa, joka korvataan valtion va-

vakuutetulle itselleen metsästyksen aikana sattuvat ennalta

•

sesta (Metsästäjän vastuuvakuutus)

Vakuutuksesta ei myöskään korvata sellaista ehtojen koh-

Vakuutuksesta korvataan
•

joka korvataan tämän vakuutuksen 1-kohdan vakuutuk-

ampumataitoa kehittävässä ampumaharjoittelussa
2

3 Toimitsijan yksityistapaturmavakuutus
3.1 Vakuutetut
Vakuutettuna on voimassa olevan metsästyskortin lunasta-

4 Metsästyskoiran tapaturmavakuutus
4.1 Vakuutettu metsästyskoira

nut henkilö. Vakuutus tulee kuitenkin voimaan kunkin vakuu-

Vakuutettuna on voimassa olevan metsästyskortin lunasta-

tetun osalta metsästyskortin lunastamisesta alkaen.

neen henkilön tai tämän kanssa samassa taloudessa asuvan
perheenjäsenen omistama metsästyskoira silloin, kun sitä

3.2 Voimassaoloalue

käytetään poliisin tai hätäkeskuksen toimeksiannosta, orga-

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa, EU-maissa ja Sveitsissä enintään 60 vuorokautta kestävillä metsästysmatkoilla.

päätöksiä.

korvataan

sellaiset

tapaturmavahingot,

jotka aiheutuvat toimitsijoina toimiville henkilöille:
•

metsästystaitojen ylläpitämiseen liittyvässä Suomen
riistakeskuksen tai riistanhoitoyhdistyksen sekä Suomen
Metsästäjäliiton ja sen piiriorganisaation tai muun vastaavan metsästykseen liittyvän organisaation järjestämässä kilpailussa ja ampumataitoa kehittävässä ylei-

•

•

kaen.
4.2 Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Suomessa.
4.3 Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan poliisin tai hätäkeskuksen toimek-

edellä mainittujen ammuntojen ja kilpailuiden valmis-

siannosta tapahtuvassa, kohdassa 4.1 mainitussa organisoi-

telu- ja huoltotöiden aikana.

dussa suurriistavirka-aputehtävässä (SRVA-toiminta) vakuu-

Vakuutuksesta ei korvata
•

Vakuutus tulee voimaan metsästyskortin lunastamisesta al-

sessä ampumaharjoittelussa sekä

3.4 Korvausrajoitukset

•

lopettamis-, kuljettamis- ja käsittelytehtävät. Tämä koskee
myös Suomen riistakeskuksen tekemiä eläinten karkottamis-

3.3 Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta

nisoidussa suurriistavirkaapu tehtävässä (SRVA-toiminta).
Suurriistavirkaaputehtäviä ovat eläimen jäljitys-, karkotus-,

toimitsijan tahallaan itselleen aiheuttamaa vahinkoa

tetulle metsästyskoiralle aiheutuva vahinko. Tämä koskee
myös Suomen riistakeskuksen tekemiä eläinten karkottamispäätöksiä.
Vakuutuksesta korvataan koiran arvo vahinkohetkellä, kun

esinevahinkoja eikä

koira tapaturman seurauksena

vahinkoa, jonka syntyyn on oleellisesti vaikuttanut se,

•

että vahingoittunut toimitsija on vahingon sattuessa ollut alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

Vakuutus on toissijainen suhteessa muuhun vakuutukseen,
josta vahinko on korvattava.
3.5 Vakuutusmäärät
Vamman hoitokulut siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain
nojalla ovat tapaturmaa kohti enintään 10 000 euroa.
Kertakorvaus pysyvästä, täydellisestä invaliditeetista on 50
000 euroa. Osittaisesta invaliditeetissa maksetaan haittaasteen osoittama osa.
Korvaus kuolemantapauksessa on 30 000 euroa.

•

kuolee tai
vahingoittuu siten, että se eläinlääkärin määräyksestä
on välttämättä lopetettava.

Koiran vahinkohetken mukaisen arvon määrittää tarvittaessa Suomen Kennelliitto ry.
4.3.1 Osakorvaus käyttöominaisuuden menetyksestä
Vakuutuksesta voidaan maksaa myös osakorvausta koiran
käyttöominaisuuden menetyksestä, jos koira asianmukaisesta eläinlääkärinhoidosta huolimatta tapaturman seurauksena pysyvästi menettää metsästyskäyttöön oleellisesti
vaikuttavan ominaisuuden, joka sillä todistetusti on ollut, ja
koira tulee tämän takia käyttökelvottomaksi käyttötarkoitukseensa.
Osakorvauksena maksetaan 50 % edellä kohdassa 4.3 mai-

3.6. Vakuutusehdot

nitusta koiran vahinkohetken mukaisesta arvosta.

Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia LähiTa-

Koiran käyttökelvottomuus voidaan todeta vain eläinlääkä-

piolan Yleisiä sopimusehtoja yrityksille ja yhteisöille sekä LähiTapiolan Yksityistapaturmavakuutusehtoja yrityksille ja
yhteisöille.

rilausunnon perusteella. Käyttökelvottomuustapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä LähiTapiolan eläinlääkäriin.

4.3.2 Hoitokulut

4.4 Korvausrajoitukset

Vakuutuksesta korvataan lisäksi tapaturman tutkimisesta ja

Vakuutus on toissijainen metsästyskoiran mahdolliseen

hoidosta aiheutuneita hoitokuluja.

omaan koiravakuutukseen nähden.

Hoitokuluihin sisältyy eläinlääkärin suorittamat tutkimukset
ja hoidot sekä hänen määräämänsä ja käyttämänsä lääk-

4.5 Omavastuu

keet, side- ja hoitotarvikkeet.

Metsästyskoiran omistajalla on jokaisessa vahingossa 100

Vakuutuksesta maksettavien hoitokulujen enimmäismäärä

euron omavastuu.

on 2 000 euroa yhtä vahinkotapahtumaa kohti.
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