
 
Turvassa-henkivakuutus on 

erityisesti ammattiliiton 
jäsenelle edullinen 

henkivakuutus! 
Laske vaikka 

Tervetuloa Turvaan Rakennusliiton 
jäsen! 
 

 
 
Turva tuntee palkansaajien ja ammattiliittojen jäsenten vakuutustarpeet. Olemme tehneet jo 
pitkään menestyksekästä yhteistyötä suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa ja olemme 
ammattiliittojen luotettava ja osaava yhteistyökumppani. 

Rakennusliitto vakuuttaa 1.7.2020 alkaen jäsenensä Turvassa vapaa-ajan 
tapaturmavakuutuksella ja järjestötehtävissä voimassa olevalla Järjestövakuutuksella. 

Turvasta saat vakuutukset kaikkiin elämäsi tilanteisiin. Hyödynnä Rakennusliiton jäsenten 
erityisedut ja räätälöidyt vakuutustuotteet. 

Pyydä tarjous Osta verkosta Varaa aika Soita meille 

Rakennusliiton jäsenedut 

https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/henkivakuutus
https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/ota-yhteytta/asioi-mobiilissa
https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/ota-yhteytta/asioi-mobiilissa
https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/ota-yhteytta/pyyda-tarjous
https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/vakuutukset-verkosta
https://asiointi.turva.fi/ajanvaraus/
https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/ota-yhteytta/yhteystiedot
https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/ota-yhteytta/asioi-mobiilissa


Liittosi tarjoamien vakuutusten lisäksi saat Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuutukset itsesi ja 
perheesi turvaksi. Etujen lisäksi ammattiliittojen jäsenille on räätälöity tuotteita, kuten 
erinomaisia ominaisuuksia sisältävä Liittokasko sekä erikoishinnoiteltu henkivakuutus. 

Liiton tarjoama tapaturmavakuus on täydentynyt 
ensikäynnin suorakorvausedulla 
Rakennusliitto on vakuuttanut työelämän käytettävissä olevat jäsenet (työssäkäyvät, 
työttömät) vapaa-ajan tapaturman varalle vakuutusyhtiö Turvassa. Nyt tähän merkittävään 
jäsenetuun on kytketty vielä lisäetu. Jatkossa tapaturmaan liittyvä ensimmäinen 
hoitolaitoskäynti Pihlajalinnassa sujuu Rakennusliiton jäseneltä omaa rahaa käyttämättä aina 
250 euroon asti ilman omavastuuta, jos kuulut liiton vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen 
piiriin. Näytät vain TaskuTurvasta Rakennusliiton suorakorvauskorttia. Mahdollisia isompia 
jatkotutkimuksia varten jäsenen on mahdollista saada maksusitoumus. 

TaskuTurva sujuvoittaa asiointiasi 
Puhelimeen ladattavan TaskuTurva-sovelluksen suorakorvauskortti sujuvoittaa asiointia 
tapaturman sattuessa. Rakennusliiton jäsenenä sinun on helppo tarkistaa liittosi tarjoaman 
vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sisältö TaskuTurva-sovelluksesta. TaskuTurvan voit ladata 
puhelimesi sovelluskaupan kautta. Henkilötietosi on suojattu, joten TaskuTurvan 
käyttöönottamiseen tarvitset pankkitunnukset. 

Yhteistyökumppaninamme toimii Pihlajalinna, joka on 95 prosenttisesti suomalaisomisteinen 
yhtiö. TaskuTurvan kautta löydät kätevästi lähimmän Pihlajalinnan hoitolaitoksen. 

Jos et ole ladannut TaskuTurvaa tai asioit jossain muualla kuin Pihlajalinnassa, hoituu 
korvausasia kuten aiemminkin eli maksat maksun ensin itse ja haet korvausta Turvasta 
verkkopalvelussa tai puhelimitse. 

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa: 

1. Avaa TaskuTurva 
2. Löydät linkin Pihlajalinnan sivuille ja ajanvaraukseen 
3. Näytä Pihlajalinnassa TaskuTurvan suorakorvauskorttia 
4. Hoitolaitos laskuttaa Turvaa 

Ammattiliiton jäsenet saavat täyden kympin edut! 
Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. 
Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat 
vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! 

1. Kun kuulut ammattiliittoon, saat jäsenalennuksen 10 %. 

2. Kun vakuutat meillä kotisi + otat jonkun muun tai useamman vakuutuksen meiltä, saat 
lisäksi omistaja-alennusta 10 %. Mikäli sinulla ei ole kotivakuutusta tai sinulla on 
vain yksi vakuutus Turvasta, saat 10 % omistaja-alennuksen kahden vuoden 
asiakkuuden jälkeen. 



Alennukset eivät koske liikenne- ja henkivakuutusta. Omistaja-asiakkaitamme ovat kaikki 
yksityishenkilöt, joilla on Turvassa vähintään yksi jatkuvasti voimassaoleva koti-, henkilö- tai 
ajoneuvovakuutus. 

Turvaa elämäsi rakkaimmat asiat 
Pyydä tarjous Osta verkosta Varaa aika Soita meille 

 

Matkustajavakuutuksesta 20 % alennus! 
Rakennusliiton jäsenet ja heidän perheenjäsenensä saavat 20 % alennuksen jatkuvasta 
matkustajavakuutuksesta. 

Ota yhteyttä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/ota-yhteytta/pyyda-tarjous
https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/vakuutukset-verkosta
https://asiointi.turva.fi/ajanvaraus/
https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/ota-yhteytta/yhteystiedot
https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat/ota-yhteytta/yhteystiedot


Vakuutuskassa 
Rakennusliitto on perustanut vakuutuskassan turvaamaan rakentajien 
terveyttä. Useat Rakennusliiton jäsenet eivät pääse työterveystarkastuksiin 
säännöllisesti. Myös hammastarkastuksissa käydään liian harvoin. 

Terveydentilan säännöllinen seuranta on kuitenkin tärkeää, jotta voidaan puuttua 
ajoissa mm. korkeaan verenpaineeseen, kohonneeseen diabetesriskiin tai piileviin 
hammassairauksiin. Hoitamattomina ne voivat aiheuttaa jopa sydäninfarkteja ja 
aivoverenvuotoja. Terveystarkastuksien avulla osataan hakeutua ajoissa 
jatkotutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen sekä parantaa elämänlaatua ja työkykyä. 

Liityt helposti klikkaamalla 

painiketta. 

Mikä se on? 

Rakennusliiton vakuutuskassa on terveyttä edistävä palvelu. Vakuutuskassaan 
liittyminen on vapaaehtoista ja maksaa 100 euroa vuodessa. Myös työnantaja voi 
halutessaan maksaa vuosimaksun työntekijän puolesta. Rakennusliitto on lahjoittanut 
kassan peruspääoman. 

Mitä kassan vakuutettu saa? 

Vakuutuskassan vakuutetulla on oikeus joka toinen vuosi lääkärintarkastukseen ja 
suppeaan laboratoriotutkimukseen, joka sisältää mm. kolesteroli-, maksa- ja 
sokeriarvot. Jos tarkastuksessa havaitaan poikkeavuuksia, voi lääkäri antaa hänelle 
lähetteen jatkotutkimuksiin julkisen terveydenhuollon puolelle. 

Niin ikään joka toinen vuosi kassan vakuutettu on oikeutettu käyttämään 
hammaslääkärin ja suuhygienistin palveluja 300 euron arvosta. 

Terveyspalveluista voi vain toista käyttää kunakin vuotena. Jos olet käyttänyt 
hammaslääkäriedun tänä vuonna, voit käyttää terveystarkastusedun ensi vuonna. 

Kuolemantapauksissa edunsaajalle (puoliso tai avopuoliso, lapset, vanhemmat tai 
perikunta) maksetaan 500 euron suuruinen hautausavustus. 

Kuka kassaan voi liittyä? 

https://rakennusliitto.fi/jasenyys/vakuutuskassa/liity-vakuutuskassan-jaseneksi/


Rakennusliiton vakuutuskassan vakuutetuksi voi liittyä liiton A- ja LO-maksuluokan 
jäsen. Liittyminen on vapaaehtoista, mutta myös edut koskevat vain niitä liiton 
jäseniä, jotka ovat vakuutettuina vakuutuskassassa. 

Milloin palveluja voi käyttää? 

Kassan palveluja voi käyttää sen jälkeen, kun on ollut vakuutuskassan vakuutettuna 
vähintään kolme kuukautta. Vakuutuskassan toiminta alkoi 1.1.2020. 

 


