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TARJOUSPYYNTÖ JÄMIJÄRVEN KUNTA 
 
Vakuutuksenottaja: Jämijärven kunta 
Osoite:  Peijarintie 5 
  38800 JÄMIJÄRVI 
Y-tunnus:  0133127-4 
Toiminta: Jämijärven kunta sijaitsee Pohjois-Satakunnassa ja sen rajanaapureina ovat 

Ikaalisten, Kankaanpään ja Parkanon kaupungit. Jämijärven kunnan toiminta-
ajatus on luoda omaleimainen ja dynaaminen asumis- ja vapaa-ajankunta, joka 
tarjoaa kuntalaisilleen, yrittäjilleen ja vapaa-ajan asukkailleen laadukkaita ja 
yksilöllisiä, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua edistäviä palveluja. Lisää 
aiheesta www.jamijarvi.fi. 

 
Tarjouspyynnössä pyydetään tarjoukset seuraavista vakuutuksista: 
työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, ryhmätapaturmavakuutus, 
omaisuuden-, toiminnan-, keskeytys-, metsä-, ja ajoneuvojen vakuutukset. 
 

 
 

1. HENKILÖVAKUUTUKSET 
 
1.1 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIVAKUUTUS 
 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus pyydetään siten, että Jämijärven 
kunnalla on päävakuutus, jossa on kunnan henkilöstö. Erityisryhmät 
vakuutetaan omalla vakuutuksella taulustomaksuna.  
  

 
KUNNAN HENKILÖSTÖ: 
 

Pyydämme käyttämään vahinkoesimerkki 1. ja 2. seuraavia olettamia: 
 

- Vakuutus alkaa yhtiössänne 01.01.2021. 
- Laskelmissa tulee kuitenkin käyttää kuuden (6) vuoden ajanjaksoa 

01.01.2021-31.12.2026. 
- Vakuutus siirtyisi toiseen yhtiöön 01.01.2027 alkaen. 
- Vuotuisena palkkasummana käytetään 1.420.400 €/vuosi 
- Katkaisuraja 10.000 €. 
- Asiakkaan omista vahinkotilastoista käytetään seuraavia keskimääräisiä 

vahinkomenoja: ohimenevät korvaukset                                             
1.000 € / vuosi, pysyvät korvaukset 0 € / vuosi. 

- Ohimenevät korvaukset jakautuvat sattumisvuodelle ja sitä seuraavalle 
vuodelle suhteessa 80 % / 20 % . 

- Pysyvät korvaukset jakautuvat sattumisvuodelle ja sitä seuraaville 
vuosille suhteessa 0 % / 50 % / 50 %. 

 
Pyydämme, että laskelmissanne esitätte kyseisen 6 vuoden tarkastelujakson 
keskimääräisen vuosimaksun seuraavanlaisissa laskennallisissa 
vahinkoesimerkeissä (ns. normaali vahinkomeno ja paha vahinkomeno 
esimerkit): 
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Vahinkoesimerkki 1. / Normaali vahinkomeno 
 

Ohimenevät korvaukset asiakkaan vahinkotilastojen mukaan 1.000 € 
/vuosi. 
Pysyvät korvaukset asiakkaan vahinkotilastojen mukaan 0 € / vuosi. 
Laskentaesimerkissä oletetaan, että asiakkaan vahinkomenot ohimenevien ja 
pysyvien korvausten osalta pysyvät täsmälleen vastaavina koko vakuutuksen 
voimassaoloajan. 

  
Vahinkoesimerkki 2. / Paha vahinkomeno 

 
 Vuoden 2022 kuluessa sattuu yksi (1) työtapaturma, josta aiheutuu 

ohimenevää korvausta normaalin vahinkomenon 1.000 € lisäksi 
60.000 € ja pysyvää korvausmenoa normaalin vahinkomenon 0 € lisäksi 
500.000 €. Yksi vahingoittunut henkilö. 

  
Maksujärjestelmä: Pyydetään tarjoamaan asiakkaalle sopivinta, enintään kohtuullisen riskin 

maksujärjestelmää, jossa mahdollisen vakavan vahingon vaikutus jaetaan 
vähintään kolmelle vuodelle. 

 
Maksujärjestelmä ei saa sisältää jälkiperintää. 

 
Pyydämme käyttämään kaikissa koelaskelmissa oletusta, että 
työtapaturmavakuutukset siirtyisivät toiseen yhtiöön 01.01.2027 alkaen. 
 

Vertailuperuste: Työtapaturmavakuutuksia vertailtaessa on valintaperusteena annettujen 
vahinkoesimerkkien (2 kpl) tuottama kokonaishinta ajalla 1.1.2021 – 
31.12.2026 (hinnaltaan edullisin voittaa vertailun) siten laskettuna, että 
vahinkoesimerkkien 1 (normaali vahinko) painoarvo on 75 % ja 
vahinkoesimerkkien 2 (paha vahinko) painoarvo on 25 %. 
 
Työtapaturmavakuutuksen vuosimaksuksi katsotaan siten em. 
vahinkoesimerkkien kuuden vuoden painotettujen keskiarvojen yhteenlaskettu 
hinta (normaali vahinkomeno esimerkki 1 + vakavan vahingon esimerkki 2). 

 
 

Työt ja palkat: 

Ammattikoodi Työn laatu Palkat € 

23510 Opetusmenetelmien eritysasiantuntijat 579.500  

53120 Koulunkäyntiavustajat 48.500 

41000 Toimistotyöntekijät 321.000 

51530 Kiinteistöhuollon työntekijät 79.500 

53110 Lastenhoitotyöntekijät 259.500 

47485 Siivooja-keittiöapulaiset 47.300 

94000 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 53.000 

13490 Kirjastonjohtaja 32.100 

 Yhteensä: 1.420.400 € 

   

 Erityisryhmät  

 Peruskoulun oppilaat  159 henkilöä  
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1.2 KUNNAN VAPAAEHTOINEN RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS 
 
Vakuutetut:  Kunnan tilaisuuksiin, toimintoihin ja tapahtumiin osallistuvat kuntalaiset (myös 

yli 80 vuotiaat) ja ulkopaikkakuntalaiset (n. 50 henkilöä) 
Omavastuu:  ei omavastuuta 
Asukasluku:  1739   
Voimassaolo: Kaikkialla maailmassa 
 

Voimassa kunnan pääjärjestäjänä järjestämissä tilaisuuksissa, toiminnoissa ja 
tapahtumissa ja välittömillä matkoilla niihin ja takaisin. Kunnan tilaisuudeksi tai 
toiminnaksi on miellettävä sellaiset tapahtumat, joissa kunnan edustaja on 
paikalla ohjaamassa, ohjeistamassa, valvomassa tai järjestämässä toimintaa. 
Vakuutuksen tulee olla voimassa seuraavilla ryhmillä edellä mainittujen lisäksi:  

- palkattomassa työssä/talkootyössä olevilla 
- luottamushenkilöillä luottamustoimeen kuuluvia tehtäviä        

suoritettaessa ja näihin tehtäviin liittyvillä välittömillä matkoilla 

- eri oppilaitosten opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa (myös 
muiden kuntien oppilaat). Esim. koululaiset ja esikoululaiset kouluajalla, 
opetuksen aikana, liikunta- ja välitunneilla ja kaikissa koulun 
järjestämissä toiminnoissa mm. leirikoulut, luokkaretket, käytännön 
harjoittelutyöt ja näihin välittömästi liittyvillä välittömillä meno- ja 
paluumatkoilla. Matkakulut korvataan lääkärin määräyksestä normaalista 
poikkeavalla kulkuneuvolla. 

- päivähoito-, aamu- ja iltapäivähoitolapsilla hoitoajalla, päivähoitopaikan 
järjestämissä toiminnoissa ja välittömillä matkoilla hoitoon ja toimintoihin 
ja niistä takaisin 

- nuoriso- ja kerhotoiminnassa 

- leireillä, kursseilla ja retkillä. 
 

Yksityisen ja julkisen sairaanhoidon kulut ja matkakulut paikalliseen lääkäriin, 
hammaslääkäriin tai hoitolaitokseen on kuuluttava ehdottomasti 
korvattavuuden piiriin. 

 
Vakuutusmäärät: Tapaturman hoitokulut/henkilö/vahinkotapahtuma 10.000 € 
  Kertakorvaus pysyvästä invaliditeetista  10.000 € 

Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta    5.000 € 
 
1.3 MATKUSTAJAVAKUUTUS 
 
Vakuutettu:  Kunnanjohtaja, lisätiedot toimitetaan pyydettäessä 
 
Voimassaolo: Työ- ja virkamatkat kaikkialla maailmassa, enintään 30 vrk kestävillä matkoilla.  
 
Vakuutusturva: Tapaturman tai matkasairauden hoitokulut ilman ylärajaa 
 Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen 
 Kertakorvaus pysyvästä haitasta  15.000 € 
 Kuolemantapauskorvaus   10.000 € 
 Matkatavarat      1.500 € 
 Matkavastuu- ja oikeusturva 
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OMAISUUDEN JA TOIMINNAN VAKUUTUKSET 
 
2.1 JULKISYHTEISÖJEN OMAISUUSVAKUUTUS 
  
Omavastuu:  2.000 € kiinteistöt ja irtaimistot   
 
Vakuutusturva: All risks- omaisuusvakuutus, ellei kohdeluettelossa ole muuta ilmoitettu. 

Vakuutusluettelossa olevat kohteet pyydetään tarjoamaan pyydetyn 
mukaisesti. Voittaneen tarjoajan kanssa voidaan tarvittaessa tarkistaa 
kohdeluettelon kohteiden vakuutusturvia ja vakuutusmääriä. 
 

Vakuutuskohteet: Liitteenä olevan kohdeluettelon mukaan asiakkaan omistamat 
rakennukset, irtaimistot, koneet ja laitteet. 
Kohteet halutaan vakuuttaa täydestä arvosta ja vakuutusmäärän perusteena 
on jälleenhankinta-arvo, ellei asioista ole muuta kohdeluettelossa ilmoitettu. 
 

Investointiehto: Vakuutusturvan tulee sisältää investointiehto, jonka mukaan uudet  
  rakennukset, koneet, laitteet ja irtaimistot sisältyvät ilman erillistä  
  mainintaa vakuutusturvan piiriin ensimmäisen vakuutuskauden ajalle  
  hankinnasta lukien. Vakuutusmäärä 200.000 € ensivastuuna, all risks. 
 
2.2 LISÄKULUVAKUUTUS 
 
Vakuutuskohteet: Lisäkuluvakuutuksen tulee olla voimassa kaikissa kohdeluettelossa mainituissa 

kaupungin kohteissa sekä niissä kohteissa, joissa kunta on vuokralla. 
 
Vakuutusmäärä: Ylimääräiset kulut yhteensä 200.000 € ensivastuuna /vahinko/ vakuutuskausi 
 
Omavastuu:  Ei erillistä omavastuuta omaisuusvakuutuksen omavastuun lisäksi  
 
Vastuuaika:  12 kk 
 
 
3. TOIMINNAN VAKUUTUKSET 
 
3.1 JULKISYHTEISÖN VASTUUVAKUUTUS 
 
Toimialat:  Kunnan toiminta  
 
Vakuutusmäärä: 1.000.000 € henkilö- ja esinevahingot / vahinko / vakuutuskaudessa 2 krt 

vakuutusmäärä 
 

50 000 € varallisuusvahingot / vahinko / vakuutuskaudessa 2 krt 
vakuutusmäärä 
 
1.000.000 € Tuotevastuuvahingoissa/ vahinko / vakuutuskaudessa 2 krt 
vakuutusmäärä (tämä vakuutusmäärä sisältyy toiminnan vastuuvakuutuksen 
vakuutusmäärään) 
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50 000 € /vahinko / vakuutuskausi, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
mukainen taloudellinen vahinko (tämä vakuutusmäärä sisältyy toiminnan 
vastuuvakuutuksen vakuutusmäärään) 
 
250 000 € Lainattu tai muuten tilapäisesti hallussa oleva omaisuus / vahinko 
(tämä vakuutusmäärä sisältyy toiminnan vastuuvakuutuksen 
vakuutusmäärään) 
 

Voimassaoloalue: Eurooppa 
 
Omavastuu:  2 000 €, sisältäen myös alle omavastuun jäävien vahinkojen korvausvastuun 

selvittämisen. 
 
 Vakuutuksen tulee sisältää myös kiinteistön vastuuvakuutuksen ulkopuolisille 

vuokrattujen kiinteistöjen osalta omavastuulla 1.000 €.  
 
Tilaisuudet:  Vakuutus kattaa myös kunnan järjestämät tilaisuudet, joihin viranomainen 

edellyttää tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutusta. 
  
Varallisuusvakuutus: Vakuutuksen tulee korvata myös yksityisoikeuden piiriin kuuluvat vahingot, 

jotka on aiheutettu muutoin kuin julkista valtaa käyttäen. 
 
3.2 JULKISYHTEISÖN HALLINNON VASTUUVAKUUTUS 
 
Vakuutusmäärä: 200.000 € taloudelliset vahingot / vahinko / vakuutuskaudessa 2 krt 

vakuutusmäärä 
 

Vakuutetut:  Kunnanjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö, rehtori, rakennuspäällikkö, vapaa-
aikasihteeri, kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet (7+7), kunnanhallituksen 
esittelijä, lautakuntien jäsenet ja varajäsenet (29+29), lautakuntien esittelijät 
(5), kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (1+2). 

 
Omavastuu:  2 000 € 
 
3.3 OIKEUSTURVAVAKUUTUS 
 
Vakuutusmäärä: 50.000 €, omat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut 
 
Voimassaoloalue: Suomi 
 
Omavastuu: 15% vahingonmäärästä, minimi 1.000 € 
 
 
4. METSÄVAKUUTUS 
 
Vakuutuskohde: Kunnan omistamat metsät, yhteensä 135 ha 
 
Vakuutusturva: Palo-, rikos-, luonnonilmiö-, jyrsijä. sienitauti- ja hyönteisvahingot. 

Vakuutuksen tulee korvata puusto täydestä arvostaan sekä myrskyvahingoissa 
arvon alenemaa vähintään 16 €/kiintokuutiometri.  
 

Omavastuu: 200 €  
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5. AJONEUVOVAKUUTUKSET 
 
Vakuutuskohteet: Alla olevan ajoneuvoluettelon mukaisesti 
 
Vakuutusturva: Vakuutusturva on ilmoitettu ajoneuvoluettelossa kunkin ajoneuvon kohdalla. 
 
Omavastuut: Liikennevakuutus 0 € 

Kaskovakuutus 500 € 
 

DGV-989, Agados VZ 33 (lisälaite varavoimalaite) 
- liikennevakuutus 
- laaja kasko 
- vm. 2017 
- käypä arvo 18.400 € 

 
 DIT-860, Omavalmiste (lisälaite aggregaatti) 

- liikennevakuutus 
- laaja kasko 
- vm. 2018 
- käypä arvo 14.200 € 

 
DCM-486, Gesan (lisälaite aggregaatti) 
- liikennevakuutus 

 
PEX-188, Kärppä 
- liikennevakuutus 

 
6. VAHINKOTILASTOT 
 
Omaisuus-, ajoneuvo-, ryhmätapaturma-, vastuu- ja työtapaturmavakuutuksen vahingot: 

vahinkotilastot liitteenä. 
 
TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN JA VERTAILUHINTA 
  
 Tarjouspyynnön omavastuutasot vastaavat nykyisten vakuutusratkaisujen 

omavastuutasoja, pl. vastuu-, oikeusturva- ja kaskovakuutukset, joissa 
omavastuutasot ovat olleet pienemmät.  

 
Vertailuperuste: Tarjouksista hyväksytään se, joka on tarjouspyynnön mukainen ja 

kokonaishinnaltaan edullisin. 
 

Vertailuhinta saadaan laskemalla työtapaturmavakuutuksen vertailuhinta, 
tapaturmavakuutuksen, omaisuuden- ja toiminnanvakuutusten, 
keskeytysvakuutuksen, metsävakuutuksen ja ajoneuvovakuutusten 
vuosimaksut yhteen. 
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Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset: 
 

Laadullisena vaatimuksena edellytetään, että tarjoaja kuuluu 
Finanssivalvonnan ylläpitämään valvottavaluetteloon kohta 
Vakuutusmarkkinoilla toimivat yhteisöt tai että palveluntarjoaja löytyy 
Finanssivalvonnan luettelosta notifikaation tehneistä palveluntarjoajista. 

 
Tarjoajalla tulee olla sähköinen asiakaskansio, jonka avulla vakuutuksenottaja 
voi: 

- tehdä muutoksia vakuutuksiin 

- ilmoittaa vahingoista 

- tehdä toteumailmoitukset 

- saada kokonaisnäkemyksen vakuutusturvistaan sekä vahingoistaan 
 

Tarjoajalla tulee olla valmius lähettää laskut suoraan asiakkaalle 
verkkolaskuna. 

 
Tarjoajan on annettava työtapaturmien vahinkoraportti vuosittain. 
Vahinkoraportissa on esitettävä vahinkokohtaisesti vähintään ajankohta, 
vahinkopaikka, vahinkolaji, vahingon käsittelyn tilanne ja maksetut korvaukset. 

 
Tarjouspyyntö ei merkitse olemassa olevien vakuutusten päättämistä. 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2020 saakka. 

 
Ensimmäinen vakuutuskausi työtapaturmavakuutuksen sekä muiden 
vakuutusten osalta tulee alkamaan 01.01.2021.  

 
Pyydämme teitä esittämään mahdolliset lisäkysymykset sähköpostitse 
26.06.2020 mennessä osoitteeseen jorma.pajunen@soderbergpartners.com 
Mikäli teillä ei ole kysymyksiä, pyydämme teitä lähettämään 
sähköpostiosoitteen, johon haluatte saada vastaukset esitettyihin kysymyksiin. 
Lähetämme vastaukset kysymyksiin kaikille kysymyksiä esittäneille sekä niille, 
jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen vastauksia varten. 

 
Pyydämme tarjouksianne 09.08.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen jorma.pajunen@soderbergpartners.com, viestin aiheeksi 
Jämijärven kunta - tarjous. 

 
 

Ystävällisin terveisin  
Jorma Pajunen 
vakuutusmeklari 
Vakuutusmeklariliike Semita Oy 
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