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Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vakuutetut
Vakuutettuina ovat liiton jäsenyhdistysten jä-
senet ja Kaupan esimiesveteraanit ry:n jä-
senet. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun 
mukana matkustavat alle 16-vuotiaat omat 
lapset sekä vakuutetun kanssa samassa talou-
dessa asuvat alle 16-vuotiaat lapset. 

Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt, 
joilla on vakinainen asunto Suomessa ja jotka 
pääasiallisesti oleskelevat täällä. Tämä tarkoit-
taa, että jäsenellä on vakituinen osoite Suo-
messa ja että hän oleskelee yli puolet vuodes-
ta Suomessa.

Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. 
Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutus-
turva päättyy välittömästi.

Voimassaolo
Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomail-
le tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaa-
ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla. Suomessa 
vakuutettu ei ole matkalla, kun hän on asun-
nollaan, työpaikallaan, opiskelupaikallaan,  
vapaa-ajan asunnollaan, matkalla edellä mai-
nitusta paikasta toiseen tai jos matkakohde 
on linnuntietä alle 50 kilometrin etäisyydellä 
edellä mainituista paikoista.

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuoro-
kautta matkan alkamisesta. 

Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai 
sen harjoittelussa, eikä ehdoissa erikseen pois-
rajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa. 

Matkasairaus ja matkatapaturma
Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan 
aikana alkaneen äkillisen sairauden tai sattu-
neen tapaturman aiheuttamat hoitokulut il-
man ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan myös 
Turvan hyväksymä vakavasti loukkaantuneen 
tai sairastuneen vakuutetun kuljetus kotimaa-
han. Matkasairauden hoitokuluja korvataan 
enintään 90 päivää hoidon alkamisesta ja mat-
katapaturman hoitokuluja enintään kolme 
vuotta tapaturman sattumisesta.

Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen 
lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka lääketie-
teellisen kokemuksen mukaan on saanut al-
kunsa matkan aikana. Matkasairaudeksi ei kat-
sota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen 
matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat 
olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka 
sairaus todetaan matkan aikana. Matkustaja-

vakuutuksesta korvataan kuitenkin myös en-
nen matkaa olleen sairauden äkillisen ja odot-
tamattoman pahenemisen ensiapuluonteisen 
hoidon kuluja matkakohteessa, mutta ei mui-
ta vakuutusehdoissa mainittuja kustannuk-
sia, kuten esimerkiksi sairaankuljetusta takai-
sin Suomeen.

Matkatapaturma on matkalla sattunut äkil-
linen ja ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu 
ruumiinvamma vakuutetun sitä tahtomatta. 
Matkatapaturmana pidetään myös hukkumis-
ta, kaasumyrkytystä, lämpöhalvausta, aurin-
gonpistosta, paleltumista sekä huomattavasta 
paineen vaihtelusta syntynyttä vammaa, el-
lei vakuutettu ole itse näitä aiheuttanut. Myös 
äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen aihe-
uttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma 
matkalla katsotaan matkatapaturmaksi, ellei 
sen syynä ole vakuutetun sairaus tai ruumiin-
vika. Lisäksi edellytetään, että lääkärinhoito on 
aloitettu 14 vuorokauden kuluessa vammau-
tumisesta. 

Täydellinen luettelo korvattavista ja korva-
uksen ulkopuolelle jäävistä hoitokuluista on 
vakuutusehdoissa.

Matkan peruuntuminen, keskeytymi-
nen ja matkalta myöhästyminen
Matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkal-
le lähdön estymistä. Matkan keskeytymisel-
lä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumis-
ta. Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen 
korvataan, kun niiden syynä on vakuutetun tai 
lähiomaisen odottamaton sairastuminen, ta-
paturma tai kuolema. Pakottavuus arvioidaan 
lääketieteellisin perustein. Peruuntumisen tai 
keskeytymisen syynä voi olla myös vakuute-
tun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistu-
nut merkittävä vahinko, joka edellyttää läsnä-
oloa vahinkopaikalla.

Matkustajavakuutuksen lähiomaiset
Matkustajavakuutuksessa lähiomaisella tarkoi-
tetaan seuraavia henkilöitä:

 • avio- tai avopuoliso
 • vakuutetun omat ja hänen avio- tai  

 avopuolisonsa lapset ja lastenlapset
 • vakuutetun kanssa samassa taloudessa  

 vakinaisesti asuvat muut kuin omat lapset
 • vakuutetun omat ja hänen avio- tai avo- 

 puolisonsa vanhemmat, otto- ja isovanhem- 
 mat sekä sisarukset ja sisaruspuolet

 • miniät ja vävyt
 • yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuu- 

 tettu on kahdestaan varannut matkan

Matkavakuutuskortti ja apu ongelma-
tilanteissa
Jäsenkortti, joka toimii myös matkavakuu-
tuskorttina, on postitettu vakuutuksen piiriin 
kuuluville jäsenille. Kortti kannattaa pitää mat-
kalla mukana ja esittää hoitolaitoksessa. Näin 
hoitolaitos voi todeta, että asiakkaalla on voi-
massaoleva matkavakuutus ja että hoidoille 
löytyy maksaja. 
Turva tekee yhteistyötä Tanskassa sijaitsevan 
kansainvälisen hälytyskeskuksen SOS-Interna-
tionalin kanssa, joka auttaa matkailijoita ulko-
mailla sattuneissa sairaus-, onnettomuus- ja 
kuolemantapauksissa. SOS:iin voi ottaa yhteyt-
tä myös muissa kuin hätätapauksissa. Se voi 
esimerkiksi neuvoa lähimmän luotettavan lää-
käriaseman sijainnin tai auttaa, jos hoitolai-
tos ei suostu lähettämään laskua Turvaan. Hä-
lytyskeskus päivystää ympäri vuorokauden ja 
palvelee myös suomen kielellä. Myös Suomen 
edustustoista voi pyytää apua hätätilanteissa.

Matkatavarat
Jäsenvakuutus ei sisällä matkatavaravakuu-
tusta. Oma kotivakuutus saattaa kattaa myös 
matkatavaroille sattuvat vahingot.

Lisätietoja
Jäsenvakuutuksen tarkempi sisältö ja vakuu-
tuksessa olevat rajoitukset ovat vakuutus-
ehdoissa. Ne löytyvät KEY:lle räätälöidyiltä 
Turvan palvelusivuilta www.turva.fi/key. Va-
kuutusehdot saa myös Turvan toimipaikoista 
tai pyytämällä palvelunumerosta 01019 5110. 
KEY on ottanut jäsenilleen myös Liittoturva-
vakuutuksen järjestötehtäviin. Lisätietoa tästä 
vakuutuksesta Turvan palvelusivuilla  
www.turva.fi/key.

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n 
jäsenvakuutus
Tuoteseloste 1.1. 2013 – 31.12.2015

Meiltä saat  
henkilökohtaista  

palvelua.

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammatti-
liittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi

Meillä on tutkitusti tyytyväisimmät  
vakuutusasiakkaat - jo kolmatta  

kertaa peräkkäin*

Asiakkaidemme mielestä meillä asioiminen on 
vaivatonta ja nopeaa. Vaalimme asiakassuhtei-
tamme ja palkitsemme pitkäaikaisia asiakkaita 
alennuksilla. Tervetuloa Turvaan, vanhat ja uu-
det asiakkaat.

(*EPSI Rating Asiakastyytyväisyystutkimus 2011, 2012, 2013)

Työelämässä ei riitä pelkkä älykkyys, tarvitsemme myös 
kykyä tulla toimeen itsemme ja toisten kanssa. Korkea 
tunneäly suojaa tutkitusti esimiestä itseään stressiltä ja 
vaikuttaa myönteisesti koko työpaikan ilmapiiriin.  Aal-
to-yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisessä tutki-
mushankkeessa on tutkittu tunneälyn vaikutusta käy-
tännön johtamistilanteissa. Tutkijat videoivat esimies-
ten ja alaisten välisiä kehityskeskusteluja ja mittasivat 
esimerkiksi keskustelijoiden sykettä ja kämmenten hi-
koilua. Kävimme kyselemässä LeadEmo-tutkimuksessa 
(Edistynyt menetelmä esimiesten tunneälykkyyden ke-
hittämiseksi) työskentelevältä Mikko Salmiselta Aalto-
yliopistosta muutaman kysymyksen.

Mitä tunneäly on? 
- Tunneosaamisen tai tunneälyn aja-
tellaan erään paljon käytetyn ja tut-
kitun teorian (Mayerin ja Saloveyn 
kykymalli) mukaan koostuvan tun-
teiden havaitsemisesta, käyttämises-
tä, ymmärtämisestä ja hallinnasta. 
Kaikkia näitä osioita voidaan kehit-
tää ja työstä (työtehtävistä ja mm. or-
ganisaatiokulttuurista) riippuen eri 
osioilla voi olla suurempi merkitys 
kuin toisilla menestymisen ja hyvin-
voinnin kannalta. Mikäli ollaan esi-
merkiksi asiakaspalvelutehtävissä, on 
tärkeää havaita toisen tunnetiloja ja 
myös ilmaista selkeästi omiaan. Kun 
taas tehtävissä, missä ollaan enem-
män yksin, saattaa olla suuremmas-
sa roolissa omien tunteiden ymmär-
täminen ja hallinta, selvittää Mik-
ko Salminen. Tunneäly ei siis ilmene 
pelkästään kanssakäymisessä toisten 
ihmisten kanssa, tunneälykäs ihmi-
nen myös ymmärtää omia tunteitaan 
paremmin.

Miten tunneälykäs ihminen 
erottuu muista? 
-Tunneälykäs ihminen voi erottua 
edukseen monella tavalla, riippuen 
siitä missä tunneälyn osa-alueella hän 
on erityisen kyvykäs. Taitavan tuntei-
den havaitsijan ja ilmaisijan kanssa 
vuorovaikutus on sujuvaa ja luonte-
vaa. Hyvä tunteidensa hallitsija taas 
on rauhallinen ja ei koe herkästi stres-
siä, sanoo Mikko Salminen ja jatkaa: 
- Esimiestyössä tunteiden havaitse-
minen ja käyttäminen ovat hyödyl-

lisiä taitoja kaikissa vuorovaikutus-
tilanteissa. Omien tunteiden käsit-
tely taas auttaa mm. stressaavista ti-
lanteista selviämisestä. Lähtökohtana 
on oman osaamisensa tiedostaminen 
ja sen pohjalta kehittymisen suunnit-
teleminen. 

Miten tunneälykkyys voi hel-
pottaa esimiehen työtä?
-Havaitsimme LeadEmo-hankkees-
sa, että mm. tunneälykkäämpien esi-
miesten yksiköissä oli parempi ilma-
piiri. Kolmen vuorokauden sykevä-
limittauksen perusteella tunneälyk-
käämmällä esimiehellä oli enemmän 
ja syvempiä rentoutumisjaksoja tar-
kastelujaksolla; tunneäly kenties suo-

Tunneäly on työelämässä 
vahvuus

jaa stressin haitallisilta vaikutuksil-
ta. En usko, että varsinaisesti tunneä-
ly voisi hankaloittaa esimiehen työ-
tä. Ylitunteellisuudesta toki voi olla 
haittaa, mutta tällöin kyseessä on-
kin puutteelliset taidot tunteiden-
sa hallinnassa, sanoo Salminen. Hä-
nen mukaansa esimiestyössä yhdistyy 
monia sellaisia haasteita, joista selviä-
misessä tunneäly auttaa. Esimerkik-
si haastavat vuorovaikutustilanteet, 
yllättäen eteen tulevat stressijaksot, 
epävarmuus ja vastuullisuus ovat Sal-
misen mukaan kaikki tällaisia haas-
teita. Tunneälykäs esimies antaa kriit-
tisenkin palautteen alaiselleen dialo-
gisesti, keskustellen ja yhteistä ym-
märrystä hakien. Hän ymmärtää 
myös toisen heränneitä tunteita eikä 
ota niistä heränneitä reaktioita henki-
lökohtaisesti.

Miten esimiehen tunneäly vai-
kuttaa työpaikan ilmapiiriin? 
-Havaitsimme, että tunneälykkääm-
pien esimiesten yksiköissä oli parem-
pi ilmapiiri. Näiden kartoitusten li-
säksi havainnoimme ja mittasim-
me fysiologista aktiviteettia kehitys-
keskustelutilanteessa esimiehiltä ja 
alaisilta. Havaitsimme, että tunneä-
lykkäämmillä oli vähemmän (stres-
siin viittaavaa) kämmenten hikoilua. 
Kenties tunneäly suojaa tällaisissa 
stressaavissa johtamistilanteissa nou-
sevalta stressiltä. Tunneälykkäämmän 
keskustelijan kanssa käytyä keskuste-
lua myös arvioitiin myönteisemmäk-
si kokemukseksi, kuin keskustelua 

vähemmän tunneälykkään kanssa. 
Oma tunneäly sai taas aikaan sen, et-
tä kehityskeskustelutilannetta arvioi-
tiin vähemmän stressaavaksi, kertoo 
Salminen. Hänen mukaansa pelkkä 
esimiehen tunneäly ei voi ”pelastaa” 
koko työyhteisöä. – Eihän esimies 
pysty yksin koko työyhteisöä kannat-
telemaan, mutta roolinsa takia hänen 
tunneälyllään on vaikutusta, myön-
teistä tai haitallista, kaikkiin työyh-
teisön jäseniin.

Esimiehen työ on stressaavaa ja esi-
merkiksi kaupan alalla muuttuu jat-
kuvasti stressaavammaksi mm. jatku-
van sähköpostivirran ja työn paineen 
vuoksi. 

Miten tunneäly suojaa stressil-
tä ja sen vaikutuksilta?
-Tunneälyn stressiltä suojaava vaiku-
tus johtuu todennäköisesti juuri tun-
teiden ymmärtämisen ja käsittelyn 
osioista. Tunneälykäs ymmärtää nii-
tä tekijöitä, jotka vaikuttavat hänessä 
heränneisiin negatiivisiin tunteisiin ja 
stressiin ja hänellä on työkalut näiden 
tuntemusten tehokkaampaan käsitte-
lyyn. Tunteita on helpompi käsitellä, 
kun tietää syyn niiden heräämiseen. 
Hän ei mene lukkoon tai pompi asi-
asta toiseen säikkyen jokaista varoi-
tusmerkkiä, vaan pyrkii etenemään 
suunnitelmallisesti hoitaen olennai-
simmat tehtävät ensin, kertoo Mik-
ko Salminen.

 


