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Aon is in the 

business of better 

decisions

Aonilla on pitkä kokemus urheiluvakuuttamisesta 

ja olemme kansainvälisesti järjestämässä useiden 

suurten urheilutapahtumien riskienhallinnan ja 

vakuuttamisen ratkaisuja. 

Suomessa toimimme eri lajilittojen, urheilusarjojen 

ja seurajoukkueiden kanssa urheiluun liittyvien 

vakuutusten saralla.

Tarjoamme ratkaisuja mm. seuraaviin tilanteisiin:

• urheilijoille suunnatut pelipassi-/ 

lisenssivakuutukset

• ammattiurheilijoiden lakisääteiset vakuutukset ja 

niitä täydentävät ansionmenetysturvat

• sairaskuluturvat

• matkustamiseen liittyvät turvat

• muut erikoisratkaisut
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Arvopohja ja lähtökohdat
Lisenssivakuutus

Liittoa ohjaa yhteiskuntavastuu, halu varmistaa lajin harrastamisen jatkuvuus sekä harrastajien fyysinen hyvinvointi 

(riittävä turva loukkaantumisen varalta).

Tekijä Merkitys

Jäsenmäärä Hyvä ratkaisu tukee jäsenmäärän kasvua ja pysyvyyttä

Kustannustehokkuus Liitto hyödyntää ryhmän ostovoimaa yksittäisten pelaajien eduksi

Läpinäkyvyys Kustannusrakenne avoin eikä ristisubventiota eri harrastajaryhmien välillä

Hintavakaus Harrastamisen kulut eivät nouse jatkuvasti

Yksinkertaisuus Tarjotaan hyvä vakuutusturva, mutta kuitenkin muutama turvavaihtoehto

Kustannuskontrolli Sovitut hoitohinnat eri toimijoiden kanssa

Hyvä hinta/laatusuhde Seurataan hoitoihin liittyviä kuluja ja hoidon laatua

Kannattavuus Ymmärretään, että vakuuttajan tulee saada katteensa, mutta ei ”ylikatetta”

Intressiristiriidan välttäminen Puolueeton meklari kilpailuttaa vakuutuksen, ei kytketty sponsorointiin

Kontrolli Hallinnoidaan ratkaisua tavoitteellisesti ja reagoidaan tarpeen mukaan
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Kyselytutkimus
Lisenssivakuutus

- vastaukset 21 kaikkiaan 30 seurasta eli vastausprosentti korkea, kiitos siitä

- 21:stä seurasta 4 tarjoaa itse pelaajille jotain muuta vakuutusta kuin Liiton vaihtoehto, tärkeimpinä syinä ilmoitettiin edullisempi hinta ja laajempi 
vakuutusturva. Muita syitä olivat: yhteistyö edellyttää vakuuttamista muualla ja kontakti johonkin tiettyyn vakuutusyhtiöön

- 17 seuraa arvelee/ilmoittaa suurimmaksi syyksi, etteivät pelaajat osta Liiton vakuutusta sen, että pelaajalla on oma henkilökohtainen 
tapaturmavakuutus, joka kattaa myös kilpaurheilun, 3 seuraa kertoo syyksi seuran tarjoaman vakuutuksen. ->  nuorilla pelaajilla normaali 
tapaturmavakuutus ei välttämättä sisällä urheilurajoituksia, joten se voi olla järkevä vaihtoehto. Jos harrastaa muitakin lajeja, niin 
henkilökohtainen  vakuutus on entistä kilpailukykyisempi.

- kysymykseen, mitä muutoksia toivotaan:

- on tullut vahvasti toiveita alemman hinnan suhteen -> hinnan pitää riittää kattamaan vakuutuksen aiheuttamat kulut

- sekä muutamia vastauksia liittyen vanhoihin/hitaasti kehittyviin vammoihin ja niiden kattamiseen -> nykyisessä ei suoranaisia rajoituksia 

vanhojen vammojen osalta, tapaturmakäsitettä on mahdollista laajentaa äkillisestä/ulkoisesta aiheuttajasta, mutta tämä nostaa hintaa

- Seuroilta tuli mm. seuraavia kehitysajatuksia:

o parempi vertailu muihin vaihtoehtoihin ehtojen osalta -> vaikea tehdä yleispätevää vertailua, kun on paljon erilaisia tapaturmavakuutuksia; 

monissa on rajoituksia lisenssiurheiluun ja hitaasti syntyvät vammat lähtökohtaisesti rajattu pois tapaturman määritelmästä jne.

o ryhmävakuutusvaihtoehto? -> nyt ryhmäetuvakuutus, jossa jokainen valitsee itse ostaako. Jos ryhmävakuutus, niin esim. Liitto vakuuttaa kaikki 

lisenssipelaajat (rahoitus?)

o monilla tapaturmavakuutus pakettina muihin kodin vakuutuksiin liittyen, joten kokevat saavansa muuta hyötyä

o Kysyttiin ulkomaan turvaa -> on jo Liiton vakuutuksessa mukana, kun seura osallistuu ulkomaan turnaukseen

omiksi turvaa ei voi ostaa halvemmalla, jos aloittaa vasta kesken kauden? -> ryhmäetuvakuutuksessa kaikilla sama vakuutuskausi ja maksu
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Tilannekuva lisenssivakuutus
Miten eteenpäin?

○ Liitto aloitti yhteistyön Aonin kanssa viime kaudelle ja silloin ratkaisu kilpailutettiin ja saatiin hintaa alaspäin. Vakuutusmaksut 

pysyneet nyt 2 kautta samana, ensi kauden osalta neuvottelut juuri käynnissä.

○ On tuotu tarjolle myös suppeampi vakuutusturva niille, jotka eivät halua maksaa siitä, että mahdollinen leikkaus voidaan tehdä 

yksityisessä hoitolaitoksessa. Niissä ryhmissä, joissa suppeampi perusvakuutus-vaihtoehto on tarjolla (B-juniorit ja sitä vanhemmat 

kilpapelaajat) noin puolet vakuutuksen ottaneista on valinnut sen. Myös kyselytutkimuksessa kaivattiin ennen kaikkea edullisempaa 

vakuutusratkaisua.

○ Vakuutusratkaisun jatkokehittämiseen liittyvä havainto: lisenssivakuutettuja noin 10 % rekisteröidyistä pelaajista. Pienen volyymin 

vuoksi vahinkokustannusten ennustettavuus huonoa, yksittäinen iso vahinko vaikuttaa näin pienessä massassa suhteettoman 

paljon. Millä saadaan useampi pelaaja mukaan ratkaisuun, jotta saadaan kaikille parempi lopputulos?

○ Jotta vakuutus olisi houkutteleva on syytä miettiä myös muunlaisia ratkaisuja

• Lähdetäänkö sellaisesta ajatuksesta, että on ns. perustason vakuutus ja kukin voi sitten itse ostaa lisäturvaa? 

• Ryhmävakuutusta ehdotettu kyselytutkimuksessa -> vakuutuksen rahoittaminen, onko mahdollista rahoittaa lisenssimaksuista?

• Miten saadaan hinta pysymään vakaana; hoitokustannukset kasvavat ja luovat painetta vakuutusmaksuun

○ Tiedoksi, että Chubb vaihtaa vahinkokäsittelyä tekevää yritystä 1.5. alkaen. Tästä johtuen vahinko-ohjeistusta tullaan päivittämään. 



Kiitos
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