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1.   Miksi Vapaus työsuhdepyöräpalvelu? 

 

● Avaimet käteen -palvelu 
§ Satojen asiakasyritysten kokemuksella lanseeraamme edun työntekijöille, 

hoidamme etuun liittyvän hallinnoinnin ja vastaamme työntekijöiden 

kysymyksiin. Kaikkialla Suomessa. 

 

● Joustavin 
§ Palvelusisältömme on valittavissa täysin työnantajan ja työntekijöiden 

tarpeiden mukaan. Vapaudelta saatte ainoana markkinoilla 

keskeystysturvan sekä pyörien jatkotakuun. 

 

● Työntekijöiden suosittelema 
§ 96% Vapaus työsuhdepyörän valinneista työntekijöistä suosittelisi palvelua 

työkavereilleen. 

 

2.   Mikä Työsuhdepyörä on/mitä se tarkoittaa? 

● Vuoden 2021 alusta työsuhdepyörä on muuttunut verovapaaksi henkilökohtaiseksi 

eduksi 1200 € vuodessa saakka (100€/kk).  

● Edun voi saada tyypillisesti palkan osana, jolloin työntekijän palkasta vähennetään 

kuukausittain tietty summa. Työntekijän saama alennus/verohyöty on yleistäen 

hänen veroprosenttinsa (tarkemmin marginaaliveroprosentin) verran. 

● Jotkin työnantajat tarjoavat etua palkan lisänä, eli käytännössä palkankorotuksena 

● Työsuhdepyöräetua ja julkisen liikenteen työsuhdematkalippua voi käyttää 

yhdessä, mutta ne kuluttavat samaa työmatkaedun kokonaissummaa, joka on 

3400€ / vuosi. Näin 1200 euron työsuhdepyöräedun jälkeen käytettäväksi jää vielä 

2200 euroa käytettäväksi muihin työmatkaetuihin. 

● Työsuhdepyörän käyttöönotto ei automaattisesti vaikuta työmatkakulujen 

vähentämiseen muiden kulkuneuvojen osalta. 

 

3.   Miten Vapauden työsuhdepyöräpalvelu toimii? 

● Tyypillisesti Vapaus on tehnyt etukäteen ns. palveluopimuksen työnantajan kanssa 

● Työntekijät valitsevat pyöränsä Vapauden kumppaniverkoston liikkeistä 



 
 
 

● Vapaus ostaa pyörän pyöräliikkeeltä ja laskuttaa työnantajaa sopimuskauden ajan 

● Liike voi ohjata asiakkaan, jolla ei vielä ole työnantajan puolesta sopimusta, 

ottamaan yhteyttä Vapauden myyntipalveluun sales@vapaus.io 

 

4.   Miten pyöräliikekumppani käyttää Vapaus 

työsuhdepyöräportaalia? 

● Työntekijä valitsee itselleen sopivan pyörän varusteineen pyöräkauppiaan 

avustuksella 

● Työsuhdepyöräportaali löytyy osoitteesta app.vapaus.io/shop   

● Työnantajan tiedoissa kerrotaan ketkä ovat oikeutettuja etuun ja miten työntekijä 

todistaa olevansa oikeutettu etuun 

● Työnantajan tiedoissa kerrotaan myös palvelupaketin raamit, esim. maksimi 

verotusarvo ja sopimuskauden pituus 

● Järjestelmään kirjataan pyörän ja lisävarusteiden ja -palveluiden hinnat ja haluttu 

sopimuskausi. Lisäksi perustiedot pyörästä, esim. merkki, malli, runkonumero. 

● Järjestelmä kertoo paketin verotusarvon 

● Ennen kuin pyörä luovutetaan asiakkaalle, liimataan siihen runkotarra, jossa on 

Vapaus-koodi. Koodi tallennetaan pyörän tietoihin ensimmäiselle tietoriville. 

 

5.   Mitä Työsuhdepyöräpakettiin voi kuulua? 

● Polkupyörä tai sähköavusteinen pyörä 

● Pyörään kiinnitettävät lisävarusteet, esim. valot, tavarateline, nastarenkaat. 

Lastenistuin tai pyöräkärry ei kuulu pakettiin. 

● Kypärä voi sisältyä pakettiin. Muut puettavat varusteet, esim. kengät tai takki eivät. 

● Pyörän hankintaan liittyvä lisäpalvelu, esim. bike-fitting voi sisältyä pakettiin. 

 

6.   Miten Työsuhdepyörän verotusarvo määräytyy? 

Laskurimme avulla verotusarvon laskeminen on nopeaa ja tilauksen syöttäminen 

sovellukseen on helppoa. Prosessi ei vie edes kiireisinä aikoina paljoa aikaa 

asiakaspalvelusta. 

 

Työsuhdepyöräpaketin verotusarvo koostuu seuraavista osista: 



 
 
 
 

● Pyörän hankintahinta vähennettynä jäännösarvolla 

● Valinnaiset pyörän kiinteät lisävarusteet esim. 

○ kypärä 

○ nastarenkaat 

○ valaisimet 

○ lokasuojat 

○ tavarateline 

○ seisontatuki, eli jalka 

○ lukko 

○ soittokello 

○ polkimet 

○ ohjaustanko, -kannatin ja satula, mutta vain jos nämä esim. bikefittingin 

seurauksena pitää vaihtaa pyörän hankinnan yhteydessä 

 

● Valittu sopimusajan huoltobudjetti  

○ 20 €/kk 

○ 16 €/kk 

○ 12 €/kk 

○ 0 €/kk 

● Varkaus-, ilkivalta- ja kolariturvavakuutuksen kustannukset 

 

7.   Mitä työntekijän säästö tarkoittaa ja mistä se syntyy? 

Säästö syntyy verotusarvon, palkan, veroprosentin ja muiden veroluonteisten 

maksujen vuorovaikutuksesta. Toisin sanoen säästö on leasing-kumppanista 

riippumaton asia ja laskurin antamaa lukua on tärkeää käsitellä suuntaa antavana 

arviona. 

 

Säästö on sitä suurempi mitä: 

1) lähempänä verotusarvo on 100 €/kk 

2) suurempi veroprosentti 

 



 
 
 

Kun verovapaa työsuhdepyörä on osana palkkaa, rahapalkka ennen veroja laskee 

verotusarvon verran (esim. 100 €/kk). Käteen jäävä palkka kuitenkin verovapaan 

verotusarvon ansiosta tyypillisesti laskee vain 30–50€. 

 

Tätä tarkoitetaan säästöllä. 

 

On tärkeä huomata, että laskuri ei oleta veroprosentin rahapalkan pienenemisen myötä 

laskevan. Jos veroprosentti laskee vaikka vain 0,5 prosenttiyksikön verran, säästö 

tyypillisesti kasvaa merkittävästi. 

 

Siksi oma tilanne kannattaa aina tarkastaa verottajan laskurilla. 

 

Voit myös arvioida säästösi marginaaliveroprosenttisi avulla. Verovapaiden 

luontoisetujen säästön voi arvioida keskimäärin olevan yhtä kuin 

marginaaliveroprosenttisi. 

 

Marginaaliveroprosenttisi voit katsoa täältä:  

 

https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Laskelmat/Palkansaajan-veroprosentit/#d557d0e1 

 

8.   Mitä pyörille tapahtuu, kun sopimus loppuu? 

Kun leasing-kausi päättyy, asiakas voi lunastaa pyörän itselleen jäännösarvoilla, joka 

on määritelty Vapauden ja työnantajan välisessä sopimuksessa. Jos asiakas ei lunasta 

pyörää, se palautuu Vapaudelle. Pyörä palautetaan kumppaniliikkeeseen, jossa myyjä 

tarkastaa, että pyörän kunto määriteltyjä kriteereitä* ja merkkaa pyörän palautetuksi. 

Vapaus tilaa pyörälle noudon. Mikäli pyörä ei täytä kriteereitä, ottaa pyöräliike yhteyttä 

Vapauteen.  

 

*) Pyörän tulee täyttää seuraavat kriteerit, jotta palautus hyväksytään. 

● Runko on suora, eikä siinä ole isoja kolhuja. 
● Pyörän vanteet ovat ajokuntoiset, pinnoja ei poikki. 
● Vaihteet ovat toimintakuntoiset. 
● Jarrut ovat toimintakuntoiset. 
● Renkaat ovat ajokuntoiset. 
● Sähköpyörän ollessa kyseessä sähköavustus ja sen ohjaustoiminnot toimivat. 

 



 
 
 

9.   Mikä on jäännösarvo? 

Jäännösarvo on se arvo, jolla pyörän ja lisävarusteet voi lunastaa itselleen 

sopimuskauden päätteeksi. Vapaus Työsuhdepyörissä jäännösarvo on aina 5% pyörän 

ja lisävarusteiden hankintahinnasta. 

 

10. Miten sopimusaika määräytyy? 

Työsuhdepyörä otetaan yleensä 24 tai 36 kuukauden sopimusajalla, mutta Vapauden 

palvelu joustaa tarpeidesi mukaan 6 kuukaudesta 60 kuukauteen. Pidemmällä 

sopimusajalla saat myös arvokkaamman pyörän mahtumaan 100 euron verotusarvoon. 

Sopimuskauden päätteeksi päätät, haluatko lunastaa pyörän itsellesi vai palauttaa sen 

ja vaihtaa uuteen. Sähköpyörien kohdalla moni haluaa päivittää pyörän ja valitsee 

palautuksen. 

 

11. Miten keskeytysturva toimii? 

Keskeytysturva tuo nimensä mukaisesti turvaa ja joustoa. Valitsemalla vapaaehtoisen 

keskeytysturvan pyöräsopimuksen voi päättää missä tahansa vaiheessa 

sopimuskautta, jolloin pyörä palautuu Vapaudelle. Vapaus hoitaa palauttamisprosessin 

suoraan työntekijän kanssa, joten se ei kuormita työantajaa. 

 

Yrityksenlaajuinen keskeytysturva (+2€/kk toimistomaksuun) 
 
Työnantaja voi valita keskeytysturvan kuuluvan kaikkiin työntekijöiden työsuhdepyöriin. 

Palautuksen hinta työntekijälle on 260€*, jonka työntekijä maksaa suoraan Vapaudelle. 

Työantaja voi myös halutessaan vastata palautusmaksusta. 

 

Työntekijäkohtainen keskeytysturva 
 

Ellei työnantaja sisällytä keskeytysturvaa kaikkiin pyöriin, voi työntekijä ostaa 

Vapaudelta keskeytysturvan pyörätilauksen yhteydessä 80€ hintaan. Keskeytysturvan 

hyödyntämisen kustannus on työntekijälle 260€. Yhteensä pyörän palauttaminen 

maksaa työntekijälle 340€. Palautuksen tapahtuessa logistiikkakumppanin toimesta 

lisätään hintoihin kulloisenkin logistiikkakumppanin toimituskustannus. 

 



 
 
 

12. Mitkä ovat työnantajan kustannukset työsuhdepyöriin liittyen? 

Osana työntekijän palkkaa oleva työsuhdepyörä vähentää työnantajan palkkakuluja 

verotusarvon verran. Meiltä saa täysin läpinäkyvän laskun suuruudeltaan pyörän 

verotusarvo + toimisto- ja käsittelykulu alkaen 14 €/kk/pyörä (sis. alv. 24 %). 

Työnantaja maksaa pyörän verotusarvosta sosiaalikulut sairasvakuutusmaksua lukuun 

ottamatta. Laskennallisesti työnantajan kulut ovat pienemmät kuin leasing-kumppanin 

toimisto- ja käsittelykulu, sillä työnantaja säästää sairasvakuutusmaksussa. 

 

Ei piilokuluja, toimisto- ja käsittelykulu sisältää kaiken 
 
Toimisto- ja käsittelykulu 14 €/kk/pyörä sisältää arvonlisäveron, laskutuskustannuksen, 

asiakaspalvelun työnantajalle ja työntekijöille, lanseerauksen, ohjemateriaalit, pyörien 

käsittelykustannukset, Vapaus-sovelluksen, rajattoman määrän käyttäjiä, tiedot 

palkanlaskentaan, konsultaatiot, pyörien elinkaaripäästöjen ylikompensointi. 

 

+2 €/kk/pyörä yrityksenlaajuinen keskeytysturva 
 
Valitsemalla yrityksenlaajuisen keskeytysturvan toimisto- ja käsittelykulu on 16 

€/kk/pyörä. Työntekijä voi keskeytysturvassa päättää sopimuskauden milloin tahansa 

maksamalla kiinteän 260 euron palautusmaksun sekä mahdolliset toimituskulut.  

 

Vaikka työantaja tarjoaisikaan kaikille työntekijöille keskeytysturvaa, voi jokainen 

työntekijä lisämaksusta vapaaehtoisesti valita pyöräänsä keskeytysturvan. Tällöin 

keskeytysturva on työntekijälle kalliimpi. 

 

Jos keskeytysturvaa ei ole valittu, voi sopimuksen päättää milloin tahansa lunastamalla 

pyörän loppuvelan. Pyörä voidaan myös siirtää uudelle työnantajalle tai yrityksen 

sisällä uudelle käyttäjälle. 

 

13. Mistä voin hankkia itselleni työsuhdepyörän? 

Voit hankkia pyörän mistä tahansa kumppaniliikkeestämme (liikkeet löydät täältä). 

Merkkejä on valikoimassa jo yli 200. Paikan päällä saat asiantuntevaa palvelua ja 

pääset myös koeajamaan tiettyjä malleja.  

 



 
 
 

Lisäksi voit hyödyntää Vapauden omaa etäpalvelua ja tilata pyörän mistä tahansa EU-

alueen verkkokaupasta, joista yritysostot ovat mahdollisia. Valikoimaa ja palvelua 

löytyy lähes rajattomasti! 

 

14. Haluan työsuhdepyörän, mitä teen? 

● Varmista työnantajaltasi, että olet oikeutettu etuun 

● Luo ensimmäiseksi itsellesi käyttäjätunnus Vapaus-sovellukseen 

osoitteessa app.vapaus.io.  

● Lisää asetuksissa tietoihisi vähintään: työsähköpostiosoitteesi ja henkilötunnus 
(varmenna tiedot) 

● Etsi itsellesi mieluisa pyörä  

● Varmista sen mahtumisen työnantajan asettamiin raameihin laskurilla: 

vapaus.io/tyosuhdepyoralaskuri 

● Hankintaprosessi riippuu siitä, ostetaanko pyörä kivijalasta vai verkkokaupasta. 

Katso lisätietoja täältä: vapaus.io/tyosuhdepyora/usein-kysyttya 

 

15. Hankin pyörän kumppaniliikkeestänne, miten toimin? 

● Kaikki asiointi tapahtuu kumppaniliikkeen kanssa 

● Pyöräpakettiin tulevat lisäosat hankitaan aina samasta paikasta kuin pyöräkin 

● Varmista, että olet luonut itsellesi käyttäjätunnuksen Vapaus-sovellukseen 

osoitteessa app.vapaus.io 

● Kumppaniliikkeen työntekijä tarkistaa henkilöllisyyden ja oikeuden 

työsuhdepyöräetuun 

● Pyörä luovutetaan käyttäjälle kumppaniliikkeestä vasta sen jälkeen, kun 
asiakas on lisännyt saamansa Vapaus-koodin sovelluksessa omaan profiiliinsa. 

16. Hankin pyörän verkkokaupasta (EU-alueelta), miten toimin? 

● Etsi mieleisesi pyörä verkosta (EU-alueen verkkokaupat) ja varmista sen 

mahtumisen työnantajan asettamiin rajoihin. 

● Luo Vapaus-tunnus ja lähetä tilaus meille Vapaus sovelluksessa app.vapaus.io 

Työsuhdepyörien alta kohdasta "Tilaa työsuhdepyörä tästä" ja täytä avautuvalle 

lomakkeelle pyydetyt tiedot. 



 
 
 

● Huom. kaikkien kulujen tulee mahtua pakettiin! Eli pyörä lisävarusteineen, 

toimituskulut toteutuneen mukaan, etäpalvelun käsittelymaksu (à 48€) ja 

mahdollinen kokoaminen (à 60€) Vapaus Pyöräkeskuksessa Mall of Triplassa 

(Pasila, Helsinki). 

● Kun olet lähettänyt tilauksesi, Vapaus etäpalvelu tilaa pyörän verkkokaupasta ja 

toimittaa sen suoraan toivomaasi osoitteeseen tai Vapauden Pyöräkeskukseen 

Triplaan (Pasila, Helsinki) toimipisteeseen. 

● Pyörän saavuttua asiakas liittää saamansa Vapaus-koodin tietoihinsa 

app.vapaus.io -sovelluksessa ja kiinnittää QR-koodi tarran pyörään (Vapaus-

koodi lähetetään sähköpostilla ja QR-koodi tarra perinteisellä postilla) 

● Jos tarvitset apua pyörämallin, koon ja mahdollisten lisävarusteiden valinnassa 
niin etäpalvelumme auttaa sinua.  

● Vapauden asiakaspalvelu: bikes@vapaus.io tai puh. 0942727258 

 

17. Voidaanko työsuhdepyörän lunastushinta lisätä kk-maksuihin? 

Tiedämme, että monet alan toimijat lyhennyttävät pyörän sopimusajalla kokonaan. Me 

taas emme lyhennytä pyörää sopimusajalla kokonaan, jolloin sopimusajat ovat hieman 

lyhyemmät. Tällöin maksat palkassasi alan muihin toimijoihin verrattuna pyörästä 

hieman vähemmän tilanteessa, jossa et pyörää lunasta. Lunastettaessa puolestaan 

vastaavasti aavistuksen enemmän. Erot eivät kuitenkaan ole suuren suuria suuntaan 

tai toiseen. 

 

Pyörän hankintahinnasta vähennetään aina 95% sopimuskauden aikana eli 

jäännösarvo on 5%, mikä on pyörän lunastushinta. Näin ollen lunastushintaa ei voi 

lisätä kk-maksuihin. 

18. Mikä on verovapaan työsuhdepyörän maksimi hinta? 

Verovapaan pyörän maksimihinta: 4901 € (100 €/kk), 60 kk sopimuksella. 

Työsuhdepyörä laskurilla saat suunta antavan kuukausittaisen kustannuksen: 

vapaus.io/tyosuhdepyoralaskuri 

19. Miten työsuhdepyörän huolto toimii ja mikä on huoltobudjetti? 

Työntekijä̈ voi valita valitsemansa huoltobudjetin, joka sisältyy verotusarvoon. Valittu 

huoltobudjetti laskee valittavan pyörän maksimihintaa, mutta mahdollistaa veroedun 



 
 
 

hyödyntämisen myös huoltopalveluissa. Huoltobudjettia koskevat esimerkit on esitelty 

tarkemmin Vapauden Palvelukuvaus ja Palveluehdot - liitteessä. 

 

Valitun huoltobudjetin ylittyessä, ylittävä osuus pidentää pyörän leasing-sopimuskautta, 

jolloin ilmainen palautuspäivä ja/tai lunastuspäivä siirtyy eteenpäin. Toteutuneiden 

huoltokulujen ylittäessä valitun huoltobudjetin, sopimuskauden pidentyminen lasketaan 

kaavalla: 

 

Huoltobudjetin ylittäneet todelliset kulut / verotusarvo = lisäsopimuskuukausien 

kappalemäärä pyöristettynä ylöspäin seuraavaan tasalukuun. 

 

Budjetin ylittävät huoltokulut voi myös maksaa leasing-sopimuskauden päättyessä 

suoraan Vapaudelle, jolloin työntekijä on itse yhteydessä Vapauteen. 

 

Vapaus tarjoaa huoltopalveluita omassa liikkeessään Mall of Triplassa Helsingissä. 

Lisäksi kumppaniliikkeissämme voi huollattaa työsuhdepyöränsä tai vaihtoehtoisesti 

työntekijä voi myös valita minkä tahansa haluamansa huoltoliikkeen.  

 

Huoltoliike laskuttaa toteutuneista kustannuksista Vapautta, joten huoltobudjetin 

ollessa kyseessä, huoltokuluja ei tarvitse maksaa paikan päällä. Jos kuitenkin valitaan 

liike, jota ei ole listattu Vapauden kumppaniverkostossa, tulee tällaisen valitun 

huoltoliikkeen kyvykkyys laskuttaa Vapautta tarkistaa etukäteen. Huoltoliikkeelle aina 

on hyvä mainita sopimukseen liitetystä huoltobudjetista, jotta lasku tulee kirjattua oikein 

ja suurilta yllätyksiltä vältytään.  

 

AINA SOPIVA HUOLTOBUDJETTI 
 

Huollata pyörääsi kuten haluat. Vapaus työsuhdepyörässä et koskaan maksa turhasta. 

 

● 20 €/kk - Ajatko paljon, ehkä jopa yli 1 000 km vuodessa? Tämä huoltobudjetti 
on sinulle, sisältäen 240 € / vuosi huoltotöitä ja/tai varaosia. 

 

● 16 €/kk - Yli 500 km vuodessa ajavan aktiivipyöräilijän budjetti. Sisältää 192 € / 
vuosi huoltotöitä ja/tai varaosia.  

 



 
 
 

● 12 €/kk - Alle 500 km vuodessa ajavan budjetti. Sisältää 144 € / vuosi 

huoltotöitä ja/tai varaosia.  

 

● 0 €/kk - Haluat huoltaa pyöräsi itse, etkä sisällyttää sitä verotusarvoosi. Tämä 

paketti on juuri sinulle, jolloin voit maksimoida pyörän hinnan osuuden 

verotusarvossasi. 

 

 

20. Mitkä ovat työsuhdepyörän käyttöoikeudet? 

Työsuhdepyörä on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön sekä työ- että 

vapaa- ajalla. Pyörän käyttäjänä oleva työntekijä on vastuussa omasta 

suorituskyvystään eikä pyörää tai ajoneuvoa saa edelleen luovuttaa tai antaa käyttöön 

sellaisille henkilöille, joilla ei ole käyttöoikeutta pyörään tai ajoneuvoon. Ajoneuvon 

(sähköpyörän) käyttäjä noudattaa ajaessaan tieliikennelakia, ja kiinnittää erityistä 

huomiota lakisääteisten turvavarusteiden käyttöön. 

21. Miten työsuhdepyörän vakuuttaminen toimii? 

Vapaus vakuuttaa Pyörät ja tarvittaessa Varusteet vakuutusyhtiön tarjoamalla 

vakuutuksella. Vakuutuksesta korvataan ryöstöstä, varkaudesta tai murrosta 

aiheutunut vahinko Pyörälle. Lisäksi vakuutuksesta korvataan lukitun polkupyörän 

varastaminen eri paikoissa Suomessa tai työ- ja lomamatkojen aikana kaikkialla 

maailmassa. Vakuutuksesta korvataan myös tahallinen vahingonteko lukitulle Pyörälle.  

 

Lisäksi vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen 

tapahtuman aiheuttama pyörän rikkoutuminen tai vahingoittuminen, minkä 

seurauksena pyörä ei ole ajokelpoinen. Ulkoisia tapahtumia ovat esimerkiksi ennalta 

arvaamaton kaatuminen, tieltä suistuminen tai kolarointi toiseen kulkuneuvoon, 

henkilöön tai esineeseen. 

 

Vakuutus korvaa tarvittaessa vastaavan vuokrapyörän korjauksen tai toimituksen 

viivästysten ajalta. Korvaavan pyörään on oikeus vakuutustapahtumien yhteydessä, jos 

pyörän korjaaminen tai uuden pyörän saaminen kestää yli 3 viikkoa. Vuokrapyörän 

kustannuksia korvataan enintään kolmen kuukauden ajalta. 

                                              



 
 
 

Vahingon omavastuu on 240 €/pyörä /vahinko ja se voidaan vähentää työntekijän 

palkasta. 

                              

Mikäli Pyörä ja / tai Varusteet vahingoittuvat Työntekijän itsensä aiheuttamana muutoin 

kuin rikoksen seurauksena tai yhteydessä eikä vahinkoa korvata vakuutuksesta, 

vastaa Työntekijä Pyörälle ja/tai Varusteille aiheutuneen vahingon korvaamisesta 

Vapaudelle. Vapaus voi myös sopia Työntekijän kanssa vahingon kattamisesta 

Työntekijän huoltobudjetilla. 

 

22. Onko työsuhdepyöräedulla sidonnaisuuksia autoetuun? 

Työsuhdepyöräedulla ei ole sidonnaisuuksia autoetuun. Sidonnaisuus on kuitenkin 

työsuhdematkalippuun. Työsuhdepyöräedun ja työsuhdematkalipun yhteenlaskettu etu 

ei voi ylittää 3400 € vuodessa. 

 

23. Voinko palauttaa pyörän sen saavuttua? 

Verkkokaupoista tilatut pyörät voidaan palauttaa kolmen päivän sisään saapumisesta. 

 

24. Voiko työsuhdepyörissä hyödyntää kotivakuutusta? 

Mahdollisuus hyödyntää kotivakuutusta työsuhdepyörään on hyvin yksilöllinen. 

Käytännöt vakuutusyhtiöittäin vaihtelevat paljon, joten työntekijän kannattaa aina 

varmistaa oma tilanteensa omalta vakuutusyhtiöltä. Vapaus työsuhdepyörät ovat 

kuitenkin aina kattavasti vakuutettuja meidän toimestamme varkauksien, ilkivallan ja 

onnettomuuksien varalta. 

 


