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Sisällysluettelo 

Toiminnan vastuuvakuutusehto määrittelee toiminnan vastuuvastuuvakuutuksen sisällön yhdessä 
yleisten sopimusehtojen (Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia), 
vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja 
suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai 
supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.  

Vakuutettu toiminta ja riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena olevat, Fennialle 
ilmoitetut tunnusluvut (esimerkiksi palkkasumma tai henkilömäärä) on merkitty vakuutuskirjaan.   

1 Korvattavat vahingot, sarjavahinko ja voimassaoloalue  
1.1 Korvattavat vahingot 
1.2 Sarjavahinko 
1.3 Voimassaoloalue 
2 Korvausrajoitukset 
2.1 Itselle tai työntekijälle aiheutettu vahinko 
2.2 Hallussa oleva omaisuus 
2.3 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus 
2.4 Virheellinen työsuoritus 
2.5 Myyty tai luovutettu tuote 
2.6 Tuotevastuu 
2.7 Sopimusvastuu 
2.8 Neuvonta- ja konsulttitoiminta 
2.9 Kiinteistönomistajan vastuu 
2.10 Puhdas taloudellinen vahinko 
2.11 Kosteus ja tulviminen 
2.12 Ympäristövahinko 
2.13 Vakuuttamaton toiminta  
2.14 Avainvahinko 
2.15 Pohjavesi ja räjäytystyöt 
2.16 Liikennevahinko 
2.17 Veneen ja ilma-aluksen käyttö 
2.18 Potilasvahinko ja lääkevahingot 
2.19 Muu vastuuvakuutus 
2.20 Sakko tai muu sen kaltainen seuraamus 
3 Vakuutuksen laajennukset ja niihin liittyvät korvausrajoitukset 
3.1 Vastuu alihankkijoista 
3.2 Haltuun uskottu omaisuus 
4 Omavastuu ja korotetut omavastuut 
4.1 Öljysäiliö ja siihen liittyvä putkisto 
4.2 Avaimen katoaminen 
5 Suojeluohjeet  
5.1 Öljysäiliöt 

T
M

H
0.2



Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja 
esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista 
vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. 

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa aiheutettu tietosuoja-
asetuksen mukainen taloudellinen vahinko, joka on seurausta henkilötietojen asetuksen vastaisesta 
käsittelystä. Nämä vahingot korvataan 25 000 euroon saakka. Yhden vakuutuskauden aikana 
todettuja tietosuoja-asetuksen mukaisia vahinkoja korvataan yhteensä enintään 50 000 euroa. Tästä 
laajennuksesta ei kuitenkaan korvata sakkoja tai muita rangaistusluonteisia maksuja. 

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi 
(sarjavahinko) siitä riippumatta, onko vahinko todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. 
Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen 
vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu. 

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, pois lukien USA ja Kanada. Vakuutuksesta korvataan 
vahinkoja, jotka on todettu ja joiden vahinkoseuraamus on ilmennyt vakuutuksen 
voimassaoloalueella. 

Vakuutus on kuitenkin voimassa USA:ssa ja Kanadassa niiden vahinkojen osalta, jotka sattuvat 
myynti- tai hankintamatkalla tai osallistuttaessa konferenssiin tai messuihin. 

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty, vakuutus ei 
ole voimassa Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää 
paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä, eikä siltä osin kuin Yhdistyneiden 
kansakuntien (YK) tai Euroopan Unionin (EU) julistama kauppa- tai taloussaarto rajoittaa 
vakuuttamista tai vakuutuksen voimassaoloa.  

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan lisäksi vakuutuksenottajan tytäryhtiöt alla kerrotuin 
edellytyksin.  

Vakuutukseen sisältyvät vakuutuksenottajan tytäryhtiöt automaattisesti siltä osin, kuin niiden 
toiminta ei poikkea vakuutetusta toiminnasta. Uusi yhtiö on vakuutettu siitä lukien, kun 
vakuutuksenottaja omistaa yhtiöstä yli 50 %. Uudet yhtiöt ja tiedot niiden liiketoiminnan 
tunnusluvuista on ilmoitettava Fennialle 90 päivän kuluessa omistuksen siirtymisestä. 

Yhtiöt, joiden liikevaihto on enemmän kuin 15 % vakuutuksenottajan edellisestä vahvistetusta 
liikevaihdosta sekä kaikki yhtiöt, joiden kotipaikka on USA tai Kanada, tulevat vakuutuksen piiriin 
vain Fennian nimenomaisella hyväksynnällä.  

Fennia pidättää oikeuden muuttaa vakuutuksen hintaa uuden vakuutetun tunnuskulujen mukaisesti. 

Jos vakuutuskauden aikana vakuutettuna olevaan konserniin kuuluvien yhtiöiden omistusoikeus 
samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeisiin loppuu tai vähenee niin, ettei konserniyhtiöillä 

1 Korvattavat vahingot, sarjavahinko, voimassaoloalue ja vakuutetut 

1.1 Korvattavat vahingot 

1.2 Sarjavahinko 

1.3 Voimassaoloalue 

1.4 Vakuutetut 



ole enää yli puolta tuon yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, yhtiö poistuu vakuutuksesta, ellei 
Fennian kanssa toisin sovita. 

Vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen YT390 korvausrajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavia 
korvausrajoituksia: 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu 
- vakuutuksenottajalle itselleen tai
- vakuutuksenottajan palveluksessa olevalle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on

oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta 
- enemmistöomistuksen perusteella tai muutoin vakuutuksenottajan kanssa samaan määräysvaltaan

kuuluvalle yritykselle, yhtymälle tai muulle yhteisölle taikka samaan vakuutukseen sisällytetylle 
yritykselle, yhtymälle tai muulle yhteisölle. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin 
tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen 
käytettävänä. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin 
tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan, vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun 
- valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä
- suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan

toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai 
- huolehdittavana muulla tavoin.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta 
tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuu-
tuksenottaja. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu 
- myydylle tuotteelle, jota ei vielä ole luovutettu
- luovutetulle tuotteelle, kun vahingon syynä on tuotteen oma ominaisuus taikka tuotteen tai siitä

annetun tiedon tai ohjeen virheellisyys tai puutteellisuus, eikä vahinkoa, 
- joka voidaan poistaa korjaamalla luovutetun tuotteen tai työn tuloksen virheellisyys.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut toiselle luovutetun tuotteen tai valmisteen 
virheellisyydestä tahi siitä, että tuotteen käyttöä, valmistusta tai säilytystä koskeva kirjallinen ohje 
on ollut väärä tai puutteellinen. 

2 Korvausrajoitukset 

2.1 Itselle tai työntekijälle aiheutettu vahinko 

2.2 Hallussa oleva omaisuus 

2.3 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus 

2.4 Virheellinen työsuoritus 

2.5 Myyty tai luovutettu tuote

2.6 Tuotevastuu 
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2.7 Sopimusvastuu 

2.8 Neuvonta- ja konsulttitoiminta 

2.9 Kiinteistönomistajan vastuu

2.10 Puhdas taloudellinen vahinko 

2.11 Kosteus ja tulviminen 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, 
sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua 
sitoumusta. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tai puutteellisuudesta tutkimus- tai mit-
taustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, valvonnassa tai hallinnollisessa työnjohdossa, 
ohjelmoinnissa, työselostuksissa tai työselvityksissä, neuvoissa tai ohjeissa. 

Tilitoimistotoiminnassa annetussa konsultoinnissa tai neuvonnassa aiheutunut vahinko käsitellään 
varallisuusvastuuvakuutuksesta.  

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutusehtojen mukaisesti ammattimaisessa neuvonta- tai 
konsulttitoiminnassa muulle kuin konsulttitehtävän tilaajalle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko 
edellyttäen, että vakuutuksenottajalla on Fenniassa voimassa oleva Konsultin vastuuvakuutus. 
Lisäksi edellytetään, että vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja että se johtuu enintään 10 
vuotta ennen korvausvaatimuksen esittämistä tehdystä virheestä tai laiminlyönnistä sekä ettei 
vakuutuksenottaja ollut vakuutuksen voimaan tullessa tietoinen kyseisestä virheestä tai 
laiminlyönnistä. 

 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sellaisen kiinteistön omistamisesta, 
hallinnasta tai kunnossapidosta, jota ei ole vastuuvakuutuksen vakuutuskirjaan merkitty tai josta enin 
osa ei ole vakuutuksenottajan omassa ja vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan liittyvässä käytössä. 

Vakuutuksesta ei korvata sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai 
esinevahinkoon. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kosteudesta tai sadeveden, sulamisveden, 
jäteveden, vesialtaan, vesistön tai meren tulvimisesta. 

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen 
virhe tai laiminlyönti tai rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun 
perustavasta syystä äkillisesti tai ennalta arvaamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, 
että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on 
tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan 
vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin. 
Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on 
taloteknisen järjestelmän suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe. 

Jos tässä ehtokohdassa tarkoitetun vahingon syynä on vakuutuksenottajan työsuorituksessa 
tapahtunut asennus- tai työvirhe, on kosteudesta aiheutuneen vahingon korvaamisen edellytyksenä 
lisäksi se, että kosteudesta aiheutunut vahinko ilmenee 6 kuukauden kuluessa asennuksesta. 



2.12 Ympäristövahinko 

 

2.13 Vakuuttamaton toiminta 

2.14 Avainvahinko 

2.15 Pohjavesi ja räjäytystyöt 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut 
- veden, pohjaveden, ilman tai maaperän pilaantumisesta tai saastumisesta
- melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä, hajusta, noesta, valosta, savusta, höyrystä,

kaasusta, pölystä tai 
- muusta vaikutuksesta maaperään, rakennukseen tai veteen.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen 
virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan 
korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi 
edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn 
seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen 
tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin. 

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on tiennyt pilaantumisesta, 
päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja 
tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen Fennialle kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa 
pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta. 

Ympäristövahinkojen torjuntatoimenpiteistä ja niistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta ks. 
Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot YT390, kohdat 2.2, 3.4.2 sekä 4.1.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu muunlaisesta toiminnasta kuin vakuutuskirjaan on 
merkitty. 

Vakuutuksesta korvataan toisen käytössä olevien tilojen avaimen katoamisen seurauksena syntyneitä 
sellaisia sarjoitus- tai uusimiskustannuksia, jotka ovat välittömästi tarpeelliset avaimen 
väärinkäyttämisen estämiseksi seuraavien edellytysten täyttyessä yhtäaikaisesti: 
- vakuutuksenottajan palveluksessa oleva työntekijä tai hallintoelimiin kuuluva henkilö on virheellä

tai laiminlyönnillä aiheuttanut avaimen katoamisen 
- on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla siihen ei ole oikeutta ja tämän seurauksena välitön

anastuksen vaara uhkaa tiloissa säilytettävää omaisuutta ja 
- vakuutuksenottaja olisi vahingonkorvausvastuussa anastusvahingosta.

Välittömästi tarpeellinen toimenpide on esimerkiksi sarjoitettavan lukon sellaisen haitan 
(haittalevyn) poistaminen, joka tekee kadonneen avaimen käyttökelvottomaksi asianomaisiin 
lukkoihin. Välittömästi tarpeellinen toimenpide ei ole lukon tai lukkosarjan uudistaminen. 

Avaimella tarkoitetaan mekaanisten avainten lisäksi kaikkia lukituksen avaamisessa käytettäviä 
välineitä ja tunnisteita. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut 
- pohjaveden korkeuden muuttumisesta
- louhinta- tai räjäytystyöstä tai niistä aiheutuvasta maanpainaumasta tai maansiirtymästä.
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2.16 Liikennevahinko 

2.17 Veneen ja ilma-aluksen käyttö 

2.18   Potilasvahinko ja lääkevahingot

 
2.19 Muu vastuuvakuutus 

2.20 Sakko tai muu sen kaltainen seuraamus 

3      Vakuutuksen laajennukset ja niihin liittyvät korvausrajoitukset 
 
3.1     Alihankkijan aiheuttama vahinko 

 
 

 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen 
laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä. 
 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun 
työsuorituksen aikana toiselle ajoneuvolle aiheutunut vahinko, jota ei korvata liikennevakuutuksesta 
liikennevakuutuslain 42 §:n perusteella. 
 
Poiketen toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen YT300 kohdista 2.16 ja 2.2 vakuutuksesta 
korvataan lisäksi liikennevahinko, josta on aiheuttanut esinevahinko vakuutuksenottajan hallinnassa 
olevalle kiinteistölle ja jota ei korvata liikennevakuutuksesta liikennevakuutuslain 40 §:n muutoin 
hallinnassa olevaa omaisuutta koskevan rajoituksen perusteella. 

 
Jos vahinko on tapahtunut valtiossa, jossa ei ole voimassa Suomen liikennevakuutusta vastaavaa 
lainsäädäntöä, ei vakuutuksesta korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai 
moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä. 

 

 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut 
- rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen tai 
- ilma-aluksen käyttämisestä. 

 
 

 
Vakuutuksesta ei korvata  
- vahinkoa, joka aiheutuu hoitovirheestä ihmiselle Suomen ulkopuolella 
- potilasvahinkolaissa (585/86) tarkoitettua tarkoitettua henkilövahinkoa riippumatta siitä, onko 

vahinko potilasvahinkona korvattava vai ei  
- lääkkeen ihmiselle aiheuttamaa henkilövahinkoa tai lääkevahinkovakuutuksen piiriin kuuluvaa 

vahinkoa. 

 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutuksenottajan muusta 
vastuuvakuutuksesta. 

 

 
Vakuutuksesta ei korvata sakkoa, sopimussakkoa, veroa, veronlisäystä tai veronkorotusta, 
hyvitysmaksua, kilpailunrikkomismaksua, rangaistusluonteista korvausta, tulleja tai 
tulliviranomaisen määräämiä maksuja, taikka muita edellä mainittujen kaltaisia seuraamuksia.  

 
 

 
Vakuutuksesta korvataan alihankkijan virheestä tai laiminlyönnistä aiheutunut vahinko vain, kun 
- alihankinnasta on tehty kirjallinen alihankintasopimus 
- alihankkijasopimuksessa on määrätty, että alihankkijan on otettava ja pidettävä voimassa 

alihankkijan toiminnan kattava toiminnan vastuuvakuutus. 

 
 

 
 

 

 
 



3.2    Haltuun uskottu omaisuus

4 Omavastuu ja korotetut omavastuut 

4.1 Öljysäiliö ja siihen liittyvä putkisto 

4.2 Avaimen katoaminen 

 

Poiketen hallussa ja käsiteltävänä tai huolehdittavana olevaa omaisuutta koskevista rajoitusehdoista 
2.2 ja 2.3 vakuutuksesta korvataan kuitenkin  
- vakuutetussa toiminnassa toisen omaisuudelle, kuten vakuutetun asiakkaan kirjanpitoaineistolle

kirjanpitoaineistolle tai muille dokumenteille, aiheutettu ennalta-arvaamaton vahinko, kun
omaisuus on tai oli vakuutettuun toimintaan liittyen vakuutuksenottajan tai vakuutetun hallussa
tai säilytettävänä

- vakuutetun vuokraamille rakennuksille ja tiloille sekä niissä olevalle kiinteälle kalustolle tai
varusteille aiheutuneet esinevahingot, joista vakuutuksenottaja tai vakuutettu on voimassaolevan
oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus on toissijainen vakuutuksenottajan
omaisuusvakuutuksiin nähden.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka 
- on aiheutunut vakuutetun toiminnan harjoittamiseen käytetylle tai tarkoitetulle vuokratulle tai

lainatulle koneelle, laitteelle, työ- tai kuljetusvälineelle
- johtuu huoneiston, kaluston tai varusteiden huonosta hoidosta tai kulumisesta,

naarmuuntumisesta, kolhiintumisesta, likaantumisesta tai muusta vastaavasta seuraavaa
vahinkoa.

- perustuu hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai on syntynyt hitaasti tai pitkän ajan
kuluessa tai perustuu toistuviin tapahtumiin, eikä sitä täten voida pitää äkillisenä ja yllättävänä

- on esinevahinkoon liittyvä taloudellinen vahinko, kuten tulon tai tuotannon menetys
- on aiheutunut tietojen, tiedostojen tai ohjelmistojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai

muuttumisesta
- on aiheutunut vakuutuksenottajan toistuvasta huolimattomuudesta
- on ollut väistämätön seuraus vakuutetun työn suorittamisesta.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata kustannuksia, jotka syntyvät alkuperäisen toimeksiannon 
mukaisen työn uudelleen suorittamisesta siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin 
vakuutuksenottaja eikä katoamista, joka johtuu tapahtumasta jota ei voida määritellä. 

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritetty osuus, joka 
vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa. 
Omavastuu vähennetään myös silloin, jos vakuutuksesta korvataan ainoastaan vahingon torjunta- tai 
rajoittamistoimenpiteitä. 

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun omistamasta tai hallinnoimasta öljysäiliöstä tai siihen liittyvästä 
putkistosta aiheutuneessa vahingossa omavastuu on 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 
000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on 
kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi omavastuun määrä. 

Avaimen katoamisesta aiheutuneessa vahingossa omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin 
vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. 

Avaimella tarkoitetaan mekaanisten avainten lisäksi kaikkia lukituksen avaamisessa käytettäviä 
välineitä ja tunnisteita. 
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5 Suojeluohjeet  

 
5.1 Öljysäiliöt 

 
Vakuutuksenottajan on noudatettava jäljempänä mainittuja suojeluohjeita sekä vakuutuskirjaan 
merkittyjä muita suojeluohjeita. 
 
Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää 
vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa 
tai se evätä (sen mukaisesti, mitä on sanottu Yritysturvan yleisten sopimusehtojen kohdassa 6.1).  
Fennia tekee saman suojeluohjevähennyksen tai epäyksen, mikäli suojeluohjetta on laiminlyönyt 
henkilö tai taho, joka tekee tehtävää tai toimeksiantoa vakuutuksenottajan lukuun ja jonka 
aiheuttamasta vahingosta vakuutuksenottaja on korvausvastuussa. 
  

 
Metalliset öljysäiliöt ja niihin liittyvät putkistot on tarkastettava säännöllisesti. Ensimmäinen 
tarkastus on tehtävä 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen 
pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset säiliöt on tarkastettava kuntoluokituksen mukaisesti 
seuraavasti: 
- A -luokan metallinen säiliö on tarkastettava uudelleen 5 vuoden välein ja muusta materiaalista 

valmistettu A -luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 10 vuoden välein 
- B -luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 2 vuoden välein 
- C -luokan säiliö on poistettava käytöstä 6 kuukauden kuluessa tarkastuksesta 
- D -luokan säiliö on poistettava käytöstä välittömästi 
 
Säiliön materiaalista riippumatta pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevat maanalaiset säiliöt ja 
niihin liittyvät putkistot on tarkastettava 10 vuoden välein. 

 
Tarkastuksessa tulee käyttää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymiä 
tarkastusliikettä. Tarkastuksessa annettuja ohjeita on noudatettava, havaitut puutteet on korjattava 
viipymättä ja tarkastuspöytäkirja on säilytettävä vähintään seuraavaan tarkastukseen saakka. 

 
Käytöstä poistettava säiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava ja sen uudelleen täyttö on estettävä. 
 
Öljysäiliöstä tai siihen liittyvästä putkistosta aiheutuneessa vahingossa on korotettu omavastuu, ks. 
kohta 3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Sisällysluettelo 

Varallisuusvastuuvakuutusehto määrittelee varallisuusvastuuvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten 
sopimusehtojen (Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia), vastuuvakuutusten 
yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden 
kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista 
erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan. 

Vakuutettu toiminta ja riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena olevat, Fennialle 
ilmoitetut tunnusluvut (esimerkiksi palkkasumma, henkilömäärä tai liikevaihto) on merkitty 
vakuutuskirjaan. 

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskauden aikana todettu toiselle aiheutettu sellainen taloudellinen 
vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.  
- joko toimeksiantajalleen tämän kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella tai
- muulle henkilölle vakuutettua toimintaa koskevan lainsäädännön nimenomaisen määräyksen

perusteella.

Varallisuusvastuuvakuutus
Taloushallintoliitto

Varallisuusvastuuvakuutus 

 
 

1 Korvattavat vahingot, vakuutusmäärä, sarjavahinko ja voimassaoloalue 
1.1 Korvattavat vahingot 
1.2 Vakuutusmäärä 
1.3 Sarjavahinko  
1.4 Voimassaoloalue 
1.5 Vakuutetut  
2 Korvausrajoitukset 
2.1 Itselle aiheutettu vahinko 
2.2 Sopimuksen mukainen työsuoritus 
2.3 Työntekijä tai osakaskumppani 
2.4 Henkilö- ja esinevahinko 
2.5 Henkilötietojen lainvastainen käsittely  
2.6 Rahan maksaminen tai vastaanottaminen  
2.7 Sopimusvastuu 
2.8 Vastuu samaan omistukseen kuuluvalle yritykselle 
2.9 Immateriaalioikeuksien loukkaus 
2.10 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu 
2.11 Konkurssi 
2.12 Sopimuksen purkautuminen 
2.13 Sakot ja sen kaltaiset seuraamukset 
2.14 Muu vastuuvakuutus 
2.15 Toiminta ja palvelut, joissa vakuutus ei ole voimassa 
2.16 Avaimen katoaminen 
2.17 Alihankkijan aiheuttama vahinko 

1 Korvattavat vahingot, vakuutusmäärä, sarjavahinko, voimassaoloalue ja vakuutetut 

1.1 Korvattavat vahingot 
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Yhden vakuutuskauden aikana todettuja vahinkoja korvataan yhteensä enintään vakuutuskirjaan 
merkitty vakuutusmäärä kaksinkertaisena.  

 
 

Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi siitä 
riippumatta, onko vahingot todettu yhden vai useamman vakuutuskauden aikana ja kohdistuvatko 
vahingot yhteen vai useaan yritykseen. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, 
katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu. 

 

Vakuutuksen voimassaoloalue on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, 
jotka on aiheutettu ja joiden vahinkoseuraamus on ilmennyt vakuutuksen voimassaoloalueella. 

 

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan lisäksi vakuutuksenottajan tytäryhtiöt alla kerrotuin 
edellytyksin.  
  
Vakuutukseen sisältyvät vakuutuksenottajan tytäryhtiöt automaattisesti siltä osin, kuin niiden 
toiminta ei poikkea vakuutetusta toiminnasta. Uusi yhtiö on vakuutettu siitä lukien, kun 
vakuutuksenottaja omistaa yhtiöstä yli 50 %. Uudet yhtiöt ja tiedot niiden liiketoiminnan 
tunnusluvuista on ilmoitettava Fennialle 90 päivän kuluessa omistuksen siirtymisestä. 
 
Yhtiöt, joiden liikevaihto on enemmän kuin 15 % vakuutuksenottajan edellisestä vahvistetusta 
liikevaihdosta sekä kaikki yhtiöt, joiden kotipaikka on USA tai Kanada, tulevat vakuutuksen piiriin 
vain Fennian nimenomaisella hyväksynnällä.  
 
Fennia pidättää oikeuden muuttaa vakuutuksen hintaa uuden vakuutetun tunnuskulujen mukaisesti. 
 
Jos vakuutuskauden aikana vakuutettuna olevaan konserniin kuuluvien yhtiöiden omistusoikeus 
samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeisiin loppuu tai vähenee niin, ettei konserniyhtiöillä 
ole enää yli puolta tuon yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, yhtiö poistuu vakuutuksesta, ellei 
Fennian kanssa toisin sovita. 

 
 

Vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen YT390 korvausrajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavia 
rajoitusehtoja. 

 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle 
itselleen. 

 

Vakuutuksesta ei korvata toimeksiantosopimukseen perustuvan työn tuloksen korjaamiseksi tehtyä 
työtä tai työn uudelleen tekemistä siinäkään tapauksessa, että tuollaisen työn tekee joku muu kuin 
vakuutuksenottaja. 

1.2  Vakuutusmäärä 

1.3  Sarjavahinko

1.4 Voimassaoloalue 

1.5 Vakuutetut 

2  Korvausrajoitukset 

2.1 Itselle aiheutettu vahinko 

2.2 Sopimuksen mukainen työsuoritus 

 

 

 

 

 

 

 



Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan palveluksessa olevalle tai tällaiseen rinnastettavalle 
henkilölle taikka osakaskumppanille aiheutettua vahinkoa. 

Vakuutuksesta ei korvata henkilö- eikä esinevahinkoa tai sellaiseen yhteydessä olevaa taloudellista 
vahinkoa. Esinevahingoksi katsotaan muun muassa käteisen rahan, arvopapereiden, käyttämättömien 
postimerkkien, kuponkien, palveluseteleiden ja vastaavien saamistodistuksien tuhoutuminen, vau-
rioituminen tai hukkaan joutuminen. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu henkilötietolain tai tietotosuoja-asetuksen 
vastaisesta henkilötiedon käsittelystä. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut laskuvirheestä maksuvälineitä 
vastaanotettaessa, käytettäessä tai luovutettaessa. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kuin korvausvastuu perustuu toimeksiantosopimuksen 
sellaiseen määräykseen, jolla vakuutuksenottaja on ottanut itselleen enemmän vastuuta kuin hänellä 
olisi voimassa olevan oikeuden mukaan samassa sopimussuhteessa ilman tuollaista 
sopimusmääräystä. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut 
- vakuutuksenottajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai
- yritykselle, yhtymälle tai muulle yhteisölle, joka enemmistöomistuksen perusteella tai muutoin

kuuluu samaan määräysvaltaan kuin vakuutuksenottaja.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet tai jollakin tavoin 
johtuvat immateriaalioikeuden loukkauksesta. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka perustuu hallituksen, hallintoneuvoston tai muun vastaavan 
toimielimen jäsenyyteen tai toimimiseen toimitusjohtajana tai muussa vastaavassa johtotehtävässä. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun yrityssaneerauksesta, 
konkurssista, tai muusta maksukyvyttömyydestä. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu toimeksiantosopimuksen purkamisesta. 

2.3 Työntekijä tai osakaskumppani 

2.4 Henkilö- ja esinevahinko 

2.5 Henkilötietojen väärä käsittely 

2.6 Rahan maksaminen tai vastaanottaminen 

2.7 Sopimusvastuu 

2.8 Vastuu samaan omistukseen kuuluvalle yritykselle 

2.9 Immateriaalioikeuksien loukkaus 

2.10 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu 

2.11 Konkurssi 

2.12 Sopimuksen purkautuminen 
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Vakuutuksesta ei korvata sakkoa, sopimussakkoa, hyvitysmaksua, kilpailunrikkomismaksua, 
rangaistusluonteista korvausta, tulleja tai tulliviranomaisen määräämiä maksuja tai muita edellä 
mainittujen kaltaisia seuraamuksia. 

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutetun asiakkaalle määrätystä veronkorotuksesta ja 
viranomaisen määräämästä, muusta rangaistusluontoisesta seuraamuksesta kuin rikosoikeudellisesta 
sakosta aiheutunut vahinko, jos nämä on määrätty vakuutuksenottajan tai vakuutetun virheen tai 
laiminlyönnin seurauksena ja vakuutettu on vahingosta korvausvastuussa toimeksiantosopimuksen 
perusteella.  

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan vakuutuksenottajan muusta vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa joka aiheutuu muunlaisesta toiminnasta kuin vakuutuskirjaan on 
merkitty tai joka liittyy julkiseen hankintaan. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut avaimen katoamisesta. Avaimella 
tarkoitetaan mekaanisten avainten lisäksi kaikkia lukituksen avaamisessa käytettäviä välineitä ja 
tunnisteita.  

Vakuutuksesta korvataan alihankkijan virheestä tai laiminlyönnistä aiheutunut vahinko vain, kun 
- alihankinnasta on tehty kirjallinen alihankintasopimus
- alihankkijasopimuksessa on määrätty, että alihankkijan on otettava ja pidettävä voimassa

alihankkijan toiminnan kattava varallisuusvastuuvakuutus.

 2.13 Sakot ja sen kaltaiset seuraamukset 

2.14 Muu vastuuvakuutus 

2.15 Toiminta ja palvelut, joissa vakuutus ei ole voimassa 

2.16 Avaimen katoaminen 

2.17 Alihankkijan aiheuttama vahinko 



Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot 
Taloushallintoliitto 

Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot 

Sisällysluettelo 

Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot määrittelevät vastuuvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten 
sopimusehtojen (Yritysturvan yleiset sopimusehdot), vastuuvakuutuksen tuote-ehdon (esimerkiksi 
toiminnan vastuuvakuutusehto), vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen 
suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusehdot ja suojeluohjeet toimitetaan ensimmäisen vakuutuskirjan 
yhteydessä sekä aina vakuutusehdon tai suojeluohjeen muuttuessa. 

Vakuutettu toiminta ja vakuutetut tuotteet on merkitty vakuutuskirjaan. 

Vakuutuksesta ei korvata tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa (ks. 
kuluttajaan rinnastettavien yritysasiakkaiden osalta kuitenkin Vakuutussopimuslaista johtuvia 
oikeuksia ja velvollisuuksia kohta 6.2). Vahinkoa voidaan pitää tahallisesti tai törkeällä 
tuottamuksella aiheutettuna mm. silloin, jos vahingon aiheuttanut teko, toimintatapa tai laiminlyönti 
on sisältänyt olosuhteet huomioiden huomattavan riskin vahingon syntymisestä. 

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tahallisesti ja törkeällä huolimattomuudella aiheutettu vahinko, 
jos vakuutuksenottaja on työnantajana vastuussa työntekijän työssä aiheuttamasta vahingosta ja 
vakuutuksenottaja osoittaa, ettei se, eikä sen työjohto tiennyt eikä heidän pitänytkään tietää 
työntekijän menettelystä (ks. Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia). 

1 Vakuutettu toiminta ja vakuutetut tuotteet 
2 Korvausrajoitukset   
2.1 Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus  
2.2 EU:n ympäristödirektiivin mukaisten vahinkojen korjaamis- ja ennallistamiskustannukset 

sekä viranomaiskustannukset ympäristövahingoissa 
2.3 Tiedossa ollut vahingon uhka 
2.4 Sota, kapina ja muu vastaava tapahtuma 
2.5 Ilmailu ja lentokenttätoiminta 
2.6 Poliisille ilmoitettava tapahtuma tai tilaisuus 
2.7 Ydinvahinko 
2.8 Muut korvausrajoitukset 
3 Korvaussäännökset 
3.1 Vakuutusmäärä 
3.2 Omavastuu 
3.3 Vahingon määrä  
3.4 Korvauksen määrä 
4 Vahingon selvittäminen sekä suojeluohjeiden noudattaminen 
4.1 Vakuutuksenottajan velvollisuudet vahingon selvittämisessä 
4.2 Vakuutuksenottajan velvollisuus noudattaa suojeluohjeita 
4.3 Fennian velvollisuudet ja oikeudet 
5 Ryhmään kuuluminen 

1 Vakuutettu toiminta ja vakuutetut tuotteet 

2 Korvausrajoitukset  

2.1 Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus 
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2.2 EU:n ympäristödirektiivin mukaisten vahinkojen korjaamis- ja ennallistamiskustannukset 
sekä viranomaiskustannukset ympäristövahingoissa 

2.3 Tiedossa ollut vahingon uhka 

2.4 Sota, kapina ja muu vastaava tapahtuma 

2.5 Ilmailu ja lentokenttätoiminta 

2.6 Poliisille ilmoitettava tapahtuma tai tilaisuus 

2.7 Ydinvahinko 

2.8 Muut korvausrajoitukset  

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka 
- perustuvat EU-direktiiviin (2004/35) tai vastaavaan kansalliseen lainsäädäntöön

luontovahinkojen korjaamisesta tai ennallistamisesta
- ovat aiheutuneet viranomaisten suorittamista tai määräämistä torjunta- ja ennalleen

palauttamistoimenpiteistä ympäristövahinkoon liittyen.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tai laiminlyönnistä, josta 
vakuutuksenottaja oli tietoinen tai sen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voimaan tullessa. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun 
vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana tai liittyy tällaiseen tapahtumaan. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, 
- josta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on korvausvastuussa ilma-aluksen omistajana, haltijana

tai käyttäjänä
- joka on aiheutunut ilma-aluksen ylläpidosta, huollosta, korjaamisesta tai tankkaamisesta
- joka on seurausta muunlaisesta lentokenttäpalvelusta tai muusta ilmailuliikennettä tukevasta

palvelutoiminnasta mukaan lukien catering-toiminta (ateriapalvelu)
- jonka syynä on lennonjohdon toiminta tai rakennus- tai korjaustyö lentokentän alueella
- joka on aiheutunut tuotteesta tai sen osasta, jota käytetään ilmailua varten.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vastuussa sellaisen 
tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjänä, josta on kokoontumislain mukaan tehtävä ilmoitus poliisille. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ydinvastuulaissa kuvatusta vahingosta 
riippumatta siitä missä ydinvahinko on tapahtunut. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu tai jonka väitetään johtuvan suoraan tai epäsuoraan 
- asbestista, lyijystä tai lyijymaalista
- HI- viruksesta tai AIDS:sta
- homeesta, sädesienestä tai muusta mikrobi- tai sienikasvustosta
- polyklooratuista bifenyyliyhdisteistä (PCB)
- ureaformaldehydistä
- klooratuista hiilivedyistä
- tupakasta, tupakkatuotteista, tupakan savusta tai sähkötupakasta
- dietyylistilbestrolista (DES)
- magneettisista tai elektromagneettisista kentistä tai säteilystä (EMF)
- silikasta (silikaattimineraalit yms.)
- geenitekniikalla muunnetuista organismeista (GMO) tai
- tuotteen nanoteknisistä ominaisuuksista.



3 Korvaussäännökset 

3.1 Vakuutusmäärä 

3.2 Omavastuu 

3.3 Vahingon määrä 

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jo-
kaisessa vakuutustapahtumassa. 

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritetty osuus, joka 
vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa. 
Omavastuu vähennetään myös silloin, jos vakuutuksesta korvataan ainoastaan vahingon torjunta- tai 
rajoittamistoimenpiteitä. 

3.3.1 Vahingonkorvaus 

Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön 
mukaisesti. Vahingon määrään lasketaan se osa vahingonkorvauksesta, minkä vakuutuksenottaja on 
voimassa olevan oikeuden mukaan velvollinen maksamaan ja mikä vakuutusehtojen mukaan on 
korvattavaa vahinkoa.  

3.3.2 Selvitys-, oikeudenkäynti-, korko- ja vahingontorjuntakulut 

Vahingon määrään lasketaan vahingonkorvauksen lisäksi selvitys-, oikeudenkäynti-, korko- ja 
vahingontorjuntakulut.  

Selvityskuluina vahingon määrään lasketaan vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja 
tarpeelliset kulut, ei kuitenkaan sellaisia vakuutuksenottajalle syntyviä selvityskuluja, jotka 
vakuutuksenottaja on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan tai joista ei ole Fennian 
kanssa erikseen sovittu.  

Jos vahingonkorvauskysymys johtaa oikeudenkäyntiin ja vaatimus perusteiltaan ilmeisesti koskee 
vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa ja vaatimuksen määrä ylittää vakuutuksenottajan omavastuun 
määrän, vakuutetun on oikeudenkäynnistä tiedon saatuaan välittömästi ilmoitettava asiasta 
Fennialle. Fennia maksaa oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset edellyttäen, että 
vahinkoilmoitus on tehty hyvissä ajoin ennen vastineen antamista ja Fennia hyväksyy käytetyn 
oikeudenkäyntiasiamiehen. 

Vahingon määrään lasketaan myös oikeudenkäyntikulut. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös 
muita asioita, vahingon määrään lasketaan ainoastaan se osuus kustannuksista, joka vastaa 
vakuutuksesta korvattavan vahingon osuutta korvausvaatimuksesta. 

3.3.3 Arvonlisävero 

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolain säännökset.  Arvonlisäveroa ei 
lasketa vahingon määrään siltä osin, kun korvauksensaajalla olisi mahdollisuus vähentää se 
verotuksessaan. 

3.3.4 Sarjavahinko 

Ellei vastuuvakuutuksen tuotekohtaisissa ehdoissa tai vakuutuskirjalla ole toisin sanottu, saman teon, 
laiminlyönnin tai olosuhteen aiheuttamat vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi siitä riippumatta, 
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onko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan 
eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana 
ensimmäinen vahinko on todettu. 

3.3.5 Yhteisvastuullisuus 

Jos useat ovat velvolliset yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vahingon määrään 
lasketaan ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja 
hänen ehkä vahinkotapahtumasta saamaansa etua. Jos muuta ei osoiteta, vahingon määräksi 
lasketaan enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta. 

Vakuutuksesta maksettava korvauksen määrä saadaan vähentämällä kohdan 3.3 mukaisesta 
vahingon määrästä vakuutuksenottajan omavastuu ja ottamalla huomioon mahdollinen alivakuutus 
kohdan 3.4.1 mukaisesti sekä mahdollisen suojeluohjeiden laiminlyönnin ja Yritysturvan yleisten 
sopimusehtojen perusteella tehtävät korvauksen vähennykset. Korvauksen määrä on kuitenkin 
enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. 

Välittömästi uhkaavan vaaran torjuntakustannukset korvataan Yritysturvan yleisten sopimusehtojen 
kohdan 6.2 mukaisesti. 

3.4.1  Alivakuutus 

Jos riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena oleva tunnusluku (esimerkiksi 
palkkasumma, liikevaihto, henkilömäärä tai laskutus) on ilmoitettu Fennialle todellista pienempänä, 
on kyseessä alivakuutus. Vakuutuksesta korvataan tällöin vain niin suuri osa omavastuulla 
vähennetystä vahingon määrästä kuin ilmoitetun tunnusluvun ja todellisen tunnusluvun välinen 
suhde osoittaa. 

3.4.2  Välittömästi uhkaavan vaaran torjuntakustannukset 

Vakuutuksesta korvataan välittömästi uhkaavan vaaran torjuntakustannuksia seuraavasti: 

Vakuutetulla on vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa velvollisuus huolehtia 
vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta (ks. Yritysturvan yleiset sopimusehdot kohta 6.2). Tämä 
velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan 
vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei Fennian kanssa 
erikseen toimenpiteistä sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset 
korvataan vakuutuksesta. 

Jos vakuutettu aiheuttaa ympäristövahingon omalle omaisuudelleen kuten omalle maaperälle, 
korvataan vakuutuksesta vahingontorjuntakustannuksia ainoastaan tilanteissa, joissa välitön vaara 
uhkaa jonkun muun omaisuutta esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa pohjaveden 
tai maaperän kautta omalta maalta muualle. Vakuutuksesta korvataan ainoastaan ne välttämättömät 
toimenpiteet, joilla vakuutuksesta korvattavan, jonkun toisen omaisuutta uhkaavan vahingon välitön 
vaara on saatu poistetuksi. Ympäristövahinkojen torjuntakuluja ei makseta sellaisten 
vastuuvakuutusten perusteella, joista korvataan ainoastaan taloudellisia vahinkoja, kuten esimerkiksi 
hallintoelinten vastuuvakuutuksesta tai varallisuusvastuuvakuutuksesta.  

Ympäristövahingon tapahduttua voidaan joutua tekemään välittömän vaaran torjuntaa laajempia 
toimenpiteitä syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi saastuneiden 
maamassojen kuljettaminen, syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen tai neutralointi tai 
tarkastustoimenpiteiden suorittaminen. Näistä syntyneitä kustannuksia ei korvata 

3.4 Korvauksen määrä 



vastuuvakuutuksesta vahingontorjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että kyseessä ovat 
viranomaisten pakottavien määräysten mukaiset toimenpiteet. 

Omalle maaperälle, vedelle tai muulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja ei korvata. 

Vakuutuksenottajan on varattava Fennialle tilaisuus vahingon perusteen ja määrän arvioimiseen sekä 
mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen. 

Vakuutuksenottaja on velvollinen 
- omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn
- esittämään hallussaan olevat tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä vahingon selvittelyssä ja
- hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin

kustannuksin vakuutuksenottajan saatavilla.

Ympäristövahingon (ks. toiminnan vastuuvakuutuksen ehdot YT300 kohta 2.12 sekä 
tuotevastuuvakuutusehtojen YT 301 kohta 3.11) sattuessa vakuutuksenottajan on välittömästi 
ilmoitettava vahingosta Fennialle sen selvittämiseksi, mitkä vahingon torjuntatoimenpiteet kuuluvat 
vastuuvakuutuksesta korvattavaksi (ks. kohta 3.4.2). 

Vakuutuksenottajan on noudatettava jäljempänä mainittuja suojeluohjeita sekä vakuutuskirjaan 
merkittyjä muita suojeluohjeita. 

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää 
vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa 
tai se evätä (Yritysturvan yleisten ehtojen kohdan 6.1 mukaisesti).  

Vakuutuksenantaja tekee saman suojeluohjevähennyksen tai epäyksen, mikäli suojeluohjetta on 
laiminlyönyt henkilö tai taho, joka tekee tehtävää tai toimeksiantoa vakuutuksenottajan lukuun tai on 
hänen palveluksessaan ja jonka aiheuttamasta vahingosta vakuutuksenottaja on korvausvastuussa. 
Vakuutuksenottajan tulee huolehtia, että tällaisille henkilöille annetaan suojeluohjeet kirjallisesti. 

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian kanssa 
vakuutussopimuksen. 

Jos kyseessä on vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko ja vahingon määrä ylittää 
vakuutuskirjaan merkityn omavastuun määrän, Fennia selvittää, onko vakuutuksenottajalla 
korvausvelvollisuutta ilmoitetusta vahingosta ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Jos 
vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido Fenniaa ellei 
korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea. 

Fennialla on oikeus päättää toimenpiteistä ja asiamiehen valinnasta oikeudenkäyntiin liittyen. Jos 
vakuutettu ei ilmoita oikeudenkäynnistä etukäteen Fennialle kohdan 3.3.2 mukaisesti, ei Fennialla 
ole velvollisuutta korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita kustannuksia. 

Jos Fennia on ilmoittanut vakuutuksenottajalle olevansa valmis tekemään sopimuksen 
vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta, eikä vakuutuksenottaja tähän suostu, ei 

4 Vahingon selvittäminen sekä suojeluohjeiden noudattaminen 

4.1 Vakuutuksenottajan velvollisuudet vahingon selvittämisessä 

4.2 Vakuutuksenottajan velvollisuus noudattaa suojeluohjeita 

4.3 Fennian velvollisuudet ja oikeudet 
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Fennia ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan enempiä 
selvittelyjä asiassa. 

 
Vakuutusratkaisuun liittyminen ja siihen kuuluminen edellyttää Taloushallintoliiton jäsenyyttä. Jos 
vakuutuksenottajan jäsenyys Taloushallintoliitossa päättyy, vakuutusturva päättyy vakuutuskauden 
loppuun ellei Fennian kanssa toisin sovita.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Ryhmään kuuluminen 



Rikosvakuutus
Taloushallintoliitto

Rikosvakuutus 

Sisällysluettelo 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

Rikosvakuutuksen ehdot määrittelevät rikosvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen 
YT01.7, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen kanssa. 

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainituille yhtiöille sellaisella rikoksella aiheutetut 
vahingot, josta yhtiön lakiasioista vastaava henkilö, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai 
johtoryhmän jäsen on tullut tietoiseksi vakuutuskauden aikana.  

 

1. Vakuutusturvan laajuus
1.1 Korvattavat vahingot
1.2 Sarjavahinko
1.3 Julkisuuden hallinnasta aiheutuneet kulut
1.4 Vahingonkorvausvastuu
1.5 Luottokortin väärinkäytöstä aiheutunut vahinko
1.6 Vakuutuskauden jälkeen havaitut vahingot
2. Korvausrajoitukset
2.1 Vakuutusturvan ulkopuolelle rajatut henkilöt
2.2 Liikesalaisuudet
2.3 Käteinen raha ja arvopaperit
2.4 Sijoitustoiminta
2.5 Muiden vakuutusten ensisijaisuus
2.6 Välilliset ja epäsuorat vahingot
2.7 Rikoksen toteamisen jälkeen aiheutuneet vahingot
2.8 Tietoturvapoikkeamien aiheuttamat vahingot
2.9 Palkat ja muut työsuhde-edut
2.10  Tiedossa ollut vahingon uhka
3. Korvaussäännökset
3.1 Vakuutusmäärä
3.2 Omavastuu
3.3 Vahingon ja maksettavan korvauksen määrä
4. Suojeluohjeet
4.1 Inventaario
4.2 Tietojärjestelmien suojaaminen
4.3 Maksujen ja ostosopimusten hyväksyminen
4.4 Tilintarkastus
4.5 Perehdyttäminen
5. Vahingon selvittäminen
5.1 Vahingon ilmoittaminen
5.2 Vakuutetun velvollisuudet vahingon selvittämisessä
5.3 Fennian takaisinsaantioikeus
6 Ryhmään kuuluminen 

1 Vakuutusturvan laajuus 

1.1 Korvattavat vahingot 
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 Tämä vakuutus kattaa seuraavat Suomen rikoslaissa määritellyillä rikoksilla aiheutetut vahingot: 
kavallus, petos, väärennys, rahanväärennys, väärän rahan käyttö, luottamusaseman väärinkäyttö sekä 
kiristys. Vakuutus kattaa myös lievällä ja törkeällä tekomuodolla aiheutetut rikokset. Mikäli 
vahingon kärsineen yhtiön kotipaikka on Suomen ulkopuolella, on korvattavuuden edellytyksenä 
lisäksi se, että kyseinen rikos on rangaistava myös vakuutetun yhtiön kotipaikassa sovellettavan lain 
mukaan.  

 
 Ellei vakuutuskirjalla toisin mainita, vakuutus kattaa sellaiset rikokset, joiden tekohetki on 

ensimmäisen Fennian myöntämän rikosvakuutuksen alkamisen jälkeen. 
 

 
 Vahingot, jotka on aiheutettu saman henkilön tai samojen henkilöiden toimesta ja saman tyyppisillä 

rikollisilla teoilla katsotaan tässä vakuutuksessa yhdeksi vahingoksi. Sarjavahinko kohdistetaan 
siihen vakuutuskauteen, jonka aikana vakuutettu on tullut tietoiseksi ensimmäisestä sarjavahinkoon 
sisältyvästä rikoksesta vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaisesti.  

 

 
 Vakuutuksesta korvataan kohtuulliset ja tarpeelliset kulut, jotka aiheutuvat Fennian etukäteen 

kirjallisesti hyväksymän asiantuntijan käytöstä tästä vakuutuksesta korvattavasta vahingosta 
aiheutuvien vahingollisten mainevaikutusten pienentämiseksi. Kustannuksia korvataan enintään 
kahden kuukauden ajalta vahingon havaitsemisesta ja enintään 10 000 euroon asti.  

 

 
 Vakuutuksesta korvataan kolmannelle aiheutunut vahinko, josta vakuutettu on 

vahingonkorvausvastuussa tästä vakuutuksesta korvattavan rikoksen tapahtumisen johdosta.  
 
 Vakuutetun on ilmoitettava Fennialle välittömästi vahingonkorvausvaatimuksesta. Fennia tutkii 

vakuutetun vahingonkorvausvelvollisuuden ja neuvottelee korvauksesta vahingonkärsijän kanssa. 
Mikäli asia etenee oikeudenkäyntiin, Fennia hoitaa oikeudenkäynnin vakuutetun puolesta ja 
oikeudenkäynnin kulut korvataan tästä vakuutuksesta. Vakuutettu ei saa myöntää 
vahingonkorvausvastuutaan vahingonkärsijällä ilman Fennian nimenomaista suostumusta.  

 

 
 Vakuutus kattaa lisäksi vakuutetulle yhtiölle yhtiön nimissä ja maksuvastuulla olevan luottokortin 

väärinkäytöstä aiheutuneen vahingon. Luottokortin myöntäneen tahon vastuu on ensisijainen eli 
tämä vakuutus kattaa vahingon siltä osin kuin luottokortin myöntäjä ei ole vastuussa aiheutuneesta 
vahingosta. Vakuutus kattaa ainoastaan muiden henkilöiden kuin vakuutetun työntekijän aiheuttamia 
vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet 24 tunnin kuluessa kortin katoamisesta tai varastamisesta. 

 Vakuutus kattaa sellaisen väärinkäytön, joista luottokortin haltija on tullut tietoiseksi 
vakuutuskauden aikana.  

 

 
 Vakuutuskirjalle lisättävällä merkinnällä on mahdollista laajentaa vakuutus kattamaan myös sellaisia 

vahinkoja, joista vakuutetun lakiasioista vastaava henkilö, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai 
johtoryhmän jäsen tulee tietoiseksi vakuutuskauden päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 
vakuutuskirjaan merkittynä päivämääränä. Tässäkin tilanteessa vakuutus kattaa vain sellaisia 
rikoksia, joiden tekohetki on ollut Fennian myöntämän rikosvakuutuksen vakuutuskauden aikana.  

 
 
 

1.2 Sarjavahinko 

1.3 Julkisuuden hallinnasta aiheutuneet kulut 

1.4 Vahingonkorvausvastuu 

1.5 Luottokortin väärinkäytöstä aiheutunut vahinko 

1.6 Vakuutuskauden jälkeen havaitut vahingot 



2 Korvausrajoitukset 

2.1 Vakuutusturvan ulkopuolelle rajatut henkilöt 

2.2 Liikesalaisuudet 

2.3 Käteinen raha ja arvopaperit 

2.4 Sijoitustoiminta 

2.5 Muiden vakuutusten ensisijaisuus 

2.6 Välilliset ja epäsuorat vahingot 

2.7 Rikoksen toteamisen jälkeen aiheutuneet vahingot 

2.8 Tietoturvapoikkeamien aiheuttamat vahingot 

2.9 Palkat ja muut työsuhde-edut 

 

Vakuutuksesta ei korvata rikoksella aiheutettua vahinkoa, mikäli rikoksen tekijä tai siihen osallinen 
on vakuutetun yhtiön omistaja, toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja, hallituksen jäsen, vastuunalainen 
yhtiömies tai äänetön yhtiömies.  

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu liikesalaisuuden oikeudettomasta käytöstä. 

Vakuutus ei korvaa käteisen rahan, arvopapereiden, lahjakorttien, lounas- tai virikeseteleiden, 
alennuskuponkien, kuittien tai vastaavien dokumenttien menettämisestä aiheutunutta vahinkoa. 

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutettu vakuutetun ostaessa tai myydessä arvopapereita tai 
rahasto-osuuksia tai osana muuta sijoitustoimintaa.  

Tämä vakuutus on toissijainen suhteessa muihin vakuutetun käytettävissä oleviin vakuutuksiin, 
kuten omaisuusvakuutukseen. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on korvattavissa jonkin 
muun vakuutetun ottaman vakuutuksen perusteella.  

Vakuutuksesta ei korvata välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, kuten rikoksen tai vakuutetun 
oikeudellisen aseman selvittämiseen liittyviä kuluja, menetettyä liikevoittoa, korkokuluja tai 
käyttöhyödyn menetystä. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu sen jälkeen kun vakuutetun lakiasioista 
vastaava henkilö, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai johtoryhmän jäsen on tullut tietoiseksi tästä 
vakuutettuun yhtiöön kohdistuneesta rikoksesta.  

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun tietojärjestelmässä tapahtuneesta 
tai tietojärjestelmää kohtaan suunnatusta tietoturvapoikkeamasta, kuten vahingonteosta tai vaaran 
aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle, tietovarkaudesta tai tietomurrosta, yritysvakoilusta, 
haittaohjelmasta, viruksesta, tietoliikenteen häirinnästä (esim. palvelunestohyökkäys), tietojen 
muuttamisesta tai tällaisella teolla uhkaamisella.  

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun työntekijälle tai toimitusjohtajalle maksettua palkkaa tai muuta 
työsuhde-etua.  
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2.10  Tiedossa ollut vahingon uhka 

3 Korvaussäännökset 

3.1 Vakuutusmäärä 

3.2 Omavastuu 

3.3 Vahingon ja maksettavan korvauksen määrä 

 
3.4  Vahingon selvityskulut 

  

4 Suojeluohjeet 

 
4.1 Inventaario 

 
 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu rikoksesta, josta vakuutuksenottajan tai 

vakuutetun näiden ehtojen kohdan 1.1 mukainen edustaja on tai oli tietoinen tai sen olisi pitänyt olla 
tietoinen vakuutuksen voimaan tullessa.  

 
 

 

 
 Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden yläraja kaikista 

vahingoista, joista vakuutettu on kohdan 1.1 mukaisesti tullut tietoiseksi vakuutuskauden aikana, 
riippumatta vahinkojen määrästä. Vakuutusmäärä pitää sisällään vahingon selvittämisestä, 
tutkimisesta ja oikeudenkäynnin hoitamisesta aiheutuneet kulut. 

 

 
 Vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vähennetään jokaisesta vahingosta. Omavastuu vähennetään 

myös silloin, jos vakuutuksesta korvataan ainoastaan vahingon torjunta- ja rajoittamistoimista 
aiheutuneita kuluja.  

 

 
 Vakuutuksesta korvataan rikoksella aiheutetun suoran taloudellisen vahingon määrä.  
  
 Mikäli vakuutuksesta korvataan fyysisen omaisuuden menettämisestä aiheutunutta vahinkoa, 

korvauksen suuruus on jälleenhankinta-arvo vähennettynä omaisuuden arvon alenemisella 
ikääntymisen, käytön, tekniikan vanhentumisen, käyttökelpoisuuden alentumisen tai muun 
vastaavan syyn johdosta (ns. päivänarvo).  

 
 Vakuutusyhtiö korvaa vakuutetulle vahingon syyn ja määrän selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset 

ja tarpeelliset kulut ulkopuolisen riippumattoman tilintarkastajan, asianajajan tai muun asiantuntijan 
käytöstä korvattavan vahingon määrän selvittämisessä, kun kuluista on ennen kulujen syntymistä 
kirjallisesti sovittu Fennian kanssa.  

 
 Vakuutusmäärä näiden selvityskulujen osalta on 25 000 euroa. 
 
 

 
 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on noudatettava jäljempänä mainittuja suojeluohjeita sekä 

vakuutuskirjaan merkittyjä muita suojeluohjeita. 
 
 Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää 

vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa 
tai se evätä.  

 
 Mikäli vakuutettu varastoi vaihto-omaisuuttaan, on varastoon tehtävä inventaario vähintään kerran 

vuodessa. Inventaario ja sen tulokset on dokumentoitava ja säilytettävä vähintään kolmen vuoden 
ajan.  



Vakuutetun käytössä oleviin tietojärjestelmien käyttöoikeudet on oltava suojattu salasanalla. 
Käyttöoikeudet on annettava ainoastaan henkilöille, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä 
suorittamiseksi.  

Vakuutetulla on oltava toimintaohje tietojärjestelmien virussuojauksen ja muiden 
turvallisuusjärjestelyjen tarkistamiseksi ja päivittämiseksi. Vakuutetun on valvottava, että ohjetta 
noudatetaan.   

Vakuutetulla on oltava kirjallinen menettelyohje laskujen maksamiselle ja maksujen hyväksymiselle. 
Ohjeessa on ilmoitettava kenellä yhtiössä on valtuudet hyväksyä laskuja ja maksuja. Maksettavien 
laskujen oikeellisuus on tarkistettava. Kaikista yhtiön tekemistä maksuista on oltava vakuutetun 
ohjeen mukaan hyväksytty tosite.  

Vakuutetulla on oltava kirjallinen menettelyohje ostosopimusten tekemiseksi. Ohjeessa on todettava 
kenellä yhtiössä on oikeus tehdä ostosopimuksia ja mahdolliset euromääräiset rajat ostosopimusten 
tekemiselle. 

Tilintarkastus on tehtävä tilikausittain. Tilintarkastajan antamia suosituksia on noudatettava.  
Tämä edellytys ei koske niitä yrityksiä, jotka voimassa olevan oikeuden mukaan on vapautettu 
vuosittaisesta tilintarkastusvelvollisuudesta. 

Uudet työntekijät on perehdytettävä yhtiön toimintatapoihin sekä edellä olevissa suojeluohjeissa 
viitattuihin ohjeisiin ja menettelytapoihin. 

Fennian korvausvelvollisuuden edellytyksenä on, että vakuutettu on ilmoittanut Fennialle vahingosta 
mahdollisimman pian ja kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vakuutuskauden 
päättymisestä.  

Vakuutetun on tehtävä ilmoitus poliisille havaitsemastaan rikoksesta sekä avustettava poliisia 
rikosasian selvittämisessä. Mikäli kyseessä on asianomistajarikos, on vakuutetun vaadittava 
rangaistusta teosta.  

Vakuutetun on varattava Fennialle mahdollisuus vahingon tarkastamiseksi ennen mahdollisen 
rikosasiaan liittyvän vahingon korjaamista tai vahingoittuneen omaisuuden hävittämistä. Vahinkoon 
mahdollisesti liittyvät dokumentit ja tallenteet on säilytettävä kunnes Fennia on antanut luvan niiden 
tuhoamiselle.  

4.2 Tietojärjestelmien suojaaminen 

4.3 Maksujen ja ostosopimusten hyväksyminen 

4.5 Tilintarkastus 

4.6 Perehdyttäminen 

5 Vahingon selvittäminen 

5.1 Vahingon ilmoittaminen 

5.2 Vakuutetun velvollisuudet vahingon selvittämisessä 
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Vakuutetun on toimitettava Fennian pyytämät vahingon selvittämiseksi tarvittavat asiakirjat ja muut 
tiedot. Vakuutuksesta ei korvata tällaisista selvityksistä eikä niiden hankkimisesta aiheutuvia 
kustannuksia.  

Rikosasiaa koskevassa oikeudenkäynnissä vakuutetun on pyydettävä yleistä syyttäjää esittämään 
asianomistajan vahingonkorvausvaatimus rikoksesta epäiltyä kohtaan sekä toimitettava syyttäjälle 
tarvittua näyttöä vaatimuksen ajamiseksi. Vakuutettu ei saa luopua oikeuksistaan epäiltyä kohtaan 
ilman Fennian etukäteishyväksyntää.  

Korvauksen suorittamisen jälkeen vakuutetun oikeudet rikoksen tekijää tai siitä epäiltyä kohtaan 
siirtyvät Fennialle sen suorittamaan korvausmäärään saakka. Vakuutetun on pyydettäessä 
avustettava Fenniaa korvausvaatimuksen esittämisessä mm. toimittamalla pyydettyjä dokumentteja 
sekä muuta näyttöä. 

Mikäli vakuutettu saa korvausta kärsimästään vahingosta Fennian maksaman korvauksen jälkeen, on 
vakuutettu velvollinen palauttamaan vastaavan osan saamastaan korvauksesta Fennialle. Tätä 
määräystä ei sovelleta siihen osaan korvausta, joka ylittää vakuutusmäärän.  

Vakuutusratkaisuun liittyminen ja siihen kuuluminen edellyttää Taloushallintoliiton jäsenyyttä. Jos 
vakuutuksenottajan jäsenyys Taloushallintoliitossa päättyy, vakuutusturva päättyy vakuutuskauden 
loppuun ellei Fennian kanssa toisin sovita.. 

5.3 Fennian takaisinsaantioikeus 

6 Ryhmään kuuluminen 



Oikeusturvavakuutus 
Taloushallintoliitto 

Sisällysluettelo 
1 Vakuutuksen tarkoitus 
2 Vakuutetut 
3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 
4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja vakuutustapahtuman sattumisajankohta 
4.1 Riita- ja hakemusasia 
4.2 Rikosasia 
4.3 Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuva rikosasia 
4.4 Vakuutustapahtuman sattumisajankohta 
4.5 Vakuutustapahtuman sattumisajankohta moottoriajoneuvon omistamista, hankintaa tai 

kuljettamista koskevassa asiassa 
4.6 Yksi vakuutustapahtuma 
5 Korvattaviin vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset 
5.1 Vaatimusta ei ole kiistetty 
5.2 Vakuuttamaton toiminta 
5.3 Yrityskauppa 
5.4 Vähäinen merkitys 
5.5 Vakuutetut vastapuolina 
5.6 Vakuutetulle siirretty saatava 
5.7 Syyte ja siihen liittyvä yksityisoikeudellinen vaatimus 
5.8 Oikeushenkilön rangaistusvastuu 
5.9 Yksityisoikeudellinen vaatimus vakuutettua vastaan rikosasiassa 
5.10 Vakuutetun yksityisoikeudellinen vaatimus rikosasiassa 
5.11 Rattijuopumus ja kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle sekä liikennepako 
5.12 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 
5.13 Tahallinen teko tai törkeä huolimattomuus 
5.14 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 
5.15 Ajokielto 
5.16 Konkurssi 
5.17 Ulosotto ja täytäntöönpano 
5.18 Velkasaneeraus 
5.19 Riita oikeusturvaedusta 
5.20 Ryhmäkanne 
5.21 Immateriaalioikeudet 
6 Korvattavat kulut 
6.1 Riita- ja hakemusasiassa 
6.2 Välimiesmenettelyn tai sovittelun kohteena olevassa asiassa 
6.3 Rikosasiassa asianomistajana 
6.4 Rikosasiassa vastaajana 
6.5 Vastaajana moottoriajoneuvon käyttöä koskevassa rikosasiassa 
6.6 Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen 
6.7 Yhteinen intressi 
7 Korvattaviin kuluihin liittyvät rajoitukset 
7.1 Vastapuolen oikeudenkäyntikulut 
7.2 Täytäntöönpanokulut 
7.3 Vakuutetun omat kulut 
7.4 Oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon kulut 
7.5 Rikosilmoituksen, tutkintapyynnön tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvat kulut 
7.6 Huomiotta jätettyjen todisteiden kulut 
7.7 Aiheettomat kulut 
7.8 Aiheeton oikeudenkäynti 
7.9 Välimiehen ja sovittelijan palkkiot ja kulut 
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7.10 Julkinen oikeusapu 
7.11 Vastuuvakuutuksesta tai ajoneuvovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta 

korvattavat kulut 
7.12 Vastapuolen suorittama kulukorvaus 
8 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua 
8.1 Ilmoitus vakuutuksen käyttämisestä 
8.2 Velvollisuus käyttää asianajajaa tai muuta lakimiestä 
8.3 Kulukorvauksen vaatiminen vastapuolelta 
8.4 Kulujen määrän myöntäminen 
9 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä 
9.1 Korvattavien asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen määräytyminen 
9.2 Arvonlisävero 
9.3 Omavastuu 
9.4 Alivakuutus 
9.5 Vakuutusmäärä 
9.6 Korvauksen maksamisen ajankohta 
9.7 Vastapuolen maksettavaksi tuomitun kulukorvauksen korvausoikeuden siirtäminen Fennialle 
9.8 Vastapuolen maksaman kulukorvauksen palauttaminen Fennialle 
10 Ryhmään kuuluminen 

1 Vakuutuksen tarkoitus 

2 Vakuutetut 

Oikeusturvavakuutus 

Oikeusturvavakuutusehto määrittelee oikeusturvavakuutuksen sisällön yhdessä yleisten 
sopimusehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden 
kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista 
erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan. 

Vakuutettu toiminta ja riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena olevat, Fennialle 
ilmoitetut tunnusluvut (esimerkiksi palkkasumma tai henkilömäärä) on merkitty vakuutuskirjaan. 

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja 
oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja 
hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutuskirjassa 
vakuutetuksi merkittyä toimintaa ja Yritysturvan ajoneuvovakuutuksella vakuutettujen 
moottoriajoneuvojen käyttöä. 

Vakuutettuina ovat vakuutetussa toiminnassa / vakuutetun toiminnan osalta 
- vakuutuksenottajaksi merkitty yritys
- vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt
- sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista

vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
- vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista

vahingoista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
- vakuutuksenottajana olevan yrityksen vastuunalainen yhtiömies tai osakas silloin, kun asia

koskee vakuutuksenottajan nimissä, puolesta tai hyväksi tehtyä oikeustointa tai annettua
sitoumusta, tai kun häneen on kohdistettu korvausvaatimus yhteisvastuullisesti
vakuutuksenottajan kanssa

- moottoriajoneuvon kuljettaja tässä ominaisuudessaan.



3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 

4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja vakuutustapahtuman sattumisajankohta 
4.1 Riita- ja hakemusasia 

4.2 Rikosasia 

4.3 Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuva rikosasia 

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella. 

Jos vakuutuskirjaan merkitty voimassaoloalue on Suomi, vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, 
jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. 

Moottoriajoneuvon omistamiseen, hallintaan ja kuljettamiseen liittyvissä asioissa vakuutettu voi 
lisäksi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa Suomessa 
tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa niissä maissa, joissa ajoneuvoa koskeva 
esinevakuutuskin on voimassa. 

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai 
erikoistuomioistuimissa, kuten esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, 
vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
tai edellisiä vastaavissa ulkomaisissa viranomaisissa tai tuomioistuimissa. 

Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen 
asteen tuomioistuimessa. 

Riita- ja hakemusasiassa korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, 
kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään. 

Rikosasiassa korvattava vakuutustapahtuma on 
- vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai

määrältään
- syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen

syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on peruuttanut sen. Syyte on nostettu, kun
asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun
asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun
virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuvassa rikosasiassa vakuutustapahtuma 
vakuutetun ollessa vastaajana on 
- syytteen nostaminen, kun virallinen syyttäjä ajaa vakuutettua vastaan moottoriajoneuvon

liikenteeseen käyttämisestä johtuvaa syytettä
- syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen

syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun
asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun
asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun
virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen

- asianomistajan esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai
määrältään.

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuvassa rikosasiassa vakuutustapahtuma 
vakuutetun ollessa asianomistajana on 
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- vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai 
määrältään. 

 

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä 
vakuutus kuitenkin on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, 
tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen 
voimassaoloaikana. 
 
Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se 
aika, 
jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten 
oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos 
vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen 
voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus. 

 

Kun asia koskee moottoriajoneuvon omistamista, hankintaa tai kuljettamista, niin edellä olevasta 
poiketen vakuutustapahtuman tarkoittaman syytteen tai kiistetyn vaatimuksen tulee perustua 
tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on sattunut vakuutuksen 
voimassaoloaikana. 
 

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun 
- kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla 

puolella tai 
- vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, 

olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. 
 
 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei 
voida osoittaa. 
 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kuin 
vakuutuskirjassa vakuutetuksi merkittyyn toimintaan tai Yritysturvan ajoneuvovakuutuksella 
vakuutetun moottoriajoneuvon käyttämiseen, omistamiseen tai hankintaan. 
 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun yrityksen, 
yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen. Yrityksellä 
tarkoitetaan tässä myös yhtymiä ja muita yhteisöjä. 
 
 
 

 

 

 

4.4  Vakuutustapahtuman sattumisajankohta 
 

4.5  Vakuutustapahtuman sattumisajankohta moottoriajoneuvon omistamista, hankintaa tai 
 kuljettamista koskevassa asiassa 
 

4.6  Yksi vakuutustapahtuma 
 

5  Korvattaviin vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset 
 
5.1  Vaatimusta ei ole kiistetty 
 

5.2  Vakuuttamaton toiminta 
 

5.3  Yrityskauppa 
 



5.4 Vähäinen merkitys 

5.5 Vakuutetut vastapuolina 

5.6 Vakuutetulle siirretty saatava 

5.7 Syyte ja siihen liittyvä yksityisoikeudellinen vaatimus 

5.8 Oikeushenkilön rangaistusvastuu 

5.9 Yksityisoikeudellinen vaatimus vakuutettua vastaan rikosasiassa 

5.10 Vakuutetun yksityisoikeudellinen vaatimus rikosasiassa 

5.11 Rattijuopumus ja kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle sekä liikennepako 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jolla on vakuutetulle vähäinen 
merkitys. Tällaisena asiana pidetään esimerkiksi asiaa, jonka taloudellinen arvo on enintään 
vakuutuksen vähimmäisomavastuun suuruinen. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa tämän vakuutuksen 
vakuutetut ovat vastapuolina. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kulut sekä 
moottoriajoneuvon kuljettajan puolustuskulut ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta 
syytejutusta. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee saatavaa tai vaadetta, 
joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta ole kulunut kahta vuotta. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa jossa on kysymys virallisen 
syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan 
syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta. 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä koskeva syyte, ellei 
kyseessä ole kohtien 5.11 - 5.15 tarkoittamaa tekoa koskeva syyte. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys oikeushenkilön 
rangaistusvastuusta. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee vakuutettua vastaan 
esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvausvaatimusta, josta vakuutettu on tuomittu 
rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien 
erityissäännösten perusteella. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutettua vastaan esitetty 
sellaiseen tekoon perustuva vahingonkorvausvaatimus, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen 
moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä koskevan teon perusteella, ellei kyseessä ole kohdissa 
5.11 - 5.15 tarkoitettuihin tekoihin perustuva rangaistus. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee vakuutetun esittämää 
sellaiseen tekoon perustuvaa korvausvaatimusta, josta tämä on tuomittu rangaistukseen tai jätetty 
syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella. 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutetun rangaistukseen tuomitsemisesta riippumatta 
korvausvaatimus, jos rangaistus johtuu moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä, ellei 
kyseessä ole kohdissa 5.11 - 5.15 tarkoitettuihin tekoihin perustuva rangaistus. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa virallisen syyttäjän 
vakuutettua vastaan ajama syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, kulkuneuvon 
luovuttamista juopuneelle tai liikennepakoa tieliikenteessä. 
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Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa virallisen syyttäjän 
vakuutettua vastaan ajama syyte koskee törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista tai 
ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa virallisen syyttäjän 
vakuutettua vastaan ajama syyte koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee kulkuneuvon 
kuljettamista oikeudetta. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka käsittelee kuljettajan 
ajokieltoon määräämistä. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee konkurssia. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee ulosottoa, 
ulosottolaissa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys yrityksen 
saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai 
maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko 
vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kulut joko kokonaan tai osittain 
korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jota käsitellään ryhmäkanteena ja 
jossa vakuutettu on hakijana tai ryhmän jäsenenä. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee patenttia tai muuta 
aineetonta oikeutta. 

5.12 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 

5.13 Tahallinen teko tai törkeä huolimattomuus 

5.14 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 

5.15 Ajokielto 

5.16 Konkurssi 

5.17 Ulosotto ja täytäntöönpano 

5.18 Velkasaneeraus 

5.19 Riita oikeusturvaedusta 

5.20 Ryhmäkanne 

5.21 Immateriaalioikeudet 



6 Korvattavat kulut 

6.1 Riita- ja hakemusasiassa 

6.2 Välimiesmenettelyn tai sovittelun kohteena olevassa asiassa 

6.3 Rikosasiassa asianomistajana 

6.4 Rikosasiassa vastaajana 

6.5 Vastaajana moottoriajoneuvon käyttöä koskevassa rikosasiassa 

6.6 Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen 

6.7 Yhteinen intressi 

7 Korvattaviin kuluihin liittyvät rajoitukset 

7.1 Vastapuolen oikeudenkäyntikulut 

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja 
kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti: 

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Jos edellytyksenä asian 
saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai 
toimituksessa tehty päätös, kulut korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden 
käsiteltäväksi. 

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan 
mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu 
vakuutetun osuus. 

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Välimiehen tai sovittelijan 
palkkiota ja kuluja ei kuitenkaan korvata. 

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, 
kun oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta 
vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista. 

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos kysymys 
on asianomistajan vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä silloin, kun virallinen syyttäjä ei vaadi 
samasta teosta rangaistusta tai on sen peruuttanut. 

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet puolustuskulut, kun kyseessä on 
kohdassa 4.3 tarkoitettu vakuutustapahtuma. 

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet 
kulut korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty. Ylimääräisten 
muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kulut korvataan vain, jos korkein oikeus on 
hyväksynyt kantelun, tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan. 

Jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla 
on vakuutustapahtumassa valvottavana yhteinen etu tällä vakuutuksella vakuuttamattomien kanssa, 
vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kuluista. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen 
oikeudenkäyntikuluja. Vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut 
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korvataan kuitenkin samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin asianajokulut silloin, kun tästä on 
erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan. 

Vakuutuksesta ei korvata tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kuluja. 

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja 
tai oleskelusta aiheutuvia kuluja eikä sitä lisäkulua, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai 
vakuutetun omasta kuluja lisäävästä tai tarpeettomia kuluja aiheuttavasta menettelystä. 

Vakuutuksesta ei korvata oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja. 

Vakuutuksesta ei korvata rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian 
esitutkinnasta aiheutuvia kuluja. 

Vakuutuksesta ei korvata kuluja sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota 
huomioon liian myöhään esitettyinä. 

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet 
jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai 
esittämällä väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka 
muutoin ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet. 

Vakuutuksesta ei korvata kuluja oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on 
aloittanut ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, tai muuten ovat tahallisesti tai 
huolimattomuudesta aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin. 

Vakuutuksesta ei korvata välimiehen tai sovittelijan palkkiota ja kuluja. 

Vakuutuksesta ei korvata julkisen oikeusavun hakemisesta aiheutuvia kuluja. 

Vakuutuksesta ei korvata sellaisia vahinkoja, johon liittyvä vahingonkorvaus tai asiamieskulut 
voidaan korvata vastuuvakuutuksesta, tietoturvavakuutuksesta tai ajoneuvovakuutukseen liittyvästä 
oikeusturvavakuutuksesta. 

7.2 Täytäntöönpanokulut 

7.3 Vakuutetun omat kulut 

7.4 Oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon kulut 

7.5 Rikosilmoituksen, tutkintapyynnön tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvat kulut 

7.6 Huomiotta jätettyjen todisteiden kulut 

7.7 Aiheettomat kulut 

7.8 Aiheeton oikeudenkäynti 

7.9 Välimiehen ja sovittelijan palkkiot ja kulut 

7.10 Julkinen oikeusapu 

7.11 Vastuuvakuutuksesta tai ajoneuvovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta 
korvattavat kulut 



7.12 Vastapuolen suorittama kulukorvaus 

8 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua 

8.1 Ilmoitus vakuutuksen käyttämisestä 

8.2 Velvollisuus käyttää asianajajaa tai muuta lakimiestä 

8.3 Kulukorvauksen vaatiminen vastapuolelta 

8.4 Kulujen määrän myöntäminen 

9 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä 

9.1 Korvattavien asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen määräytyminen 

Vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan 
vakuutetulle kulukorvauksena ja korvaus on saatu perityksi maksuvelvolliselta. Mitä tässä on sanottu 
vakuutetun vastapuolesta, sovelletaan myös valtioon, jos valtio on velvollinen korvaamaan syytetyn 
oikeudenkäyntikulut syytteen tultua hylätyksi moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä 
koskevassa vakuutustapahtumassa. 

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, siitä on ilmoitettava Fennialle kirjallisesti etukäteen. 
Fennia antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen. 

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä. Jos vakuutettu ei käytä 
lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeustieteen kandidaatin tai vastaavan 
ulkomaisen tutkinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei makseta korvausta. 

Vakuutetun on käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn edenneissä asioissa vaadittava vastapuolelta 
täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu jättää 
kuluvaatimuksen esittämättä tai aiheettomasti luopuu siitä, vakuutuksesta maksettavaa korvausta 
voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai evätä se. Riita-asioiden sovittelusta yleisissä 
tuomioistuimissa annetun lain mukaisessa sovintomenettelyssä tuomioistuinsovittelu) käsiteltävässä 
asiassa kuluvaatimusta ei kuitenkaan tarvitse esittää sovintomenettelystä aiheutuneista kuluista. 

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kulujen määrää Fenniaa 
sitovasti. Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen suorittama korvaus asiamiehen palkkioista ja 
kuluista ei sido Fenniaa arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta. 

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden 
mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut 
päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu sopimalla, korvattavat 
kulut määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut 
kulut. Kuluista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi 
velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti 
katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan. Asiamiehen 
käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. 

Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian 
vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Riita-asioissa, joissa riidanalaisen etuuden 
arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän 
puitteissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä tai jos riidan kohteena on 
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määräajoin toistuva maksu, korvataan enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. 
Kaikissa asioissa korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen 
esittämän kuluvaatimuksen suuruinen. 

Vakuutuksesta ei korvata kuluihin sisältyvää arvonlisäveroa, jos vakuutettu olisi tai olisi ollut 
oikeutettu tekemään arvonlisäverovähennyksen, riippumatta siitä, onko vähennystä tehty. 
Arvonlisäverolla tarkoitetaan myös vastaavaa, Suomen ulkopuolella sovellettavaa veroa. 

Korvattavista kuluista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Vakuutetun on 
pyydettäessä toimitettava Fennialle tosite suoritetusta omavastuusta. 

Jos riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena oleva tunnusluku (esimerkiksi 
palkkasumma, henkilömäärä, liikevaihto tai laskutus) on ilmoitettu Fennialle todellista pienempänä, 
on kyseessä alivakuutus. Vakuutuksesta korvataan tällöin vain niin suuri osa omavastuulla 
vähennetystä, vakuutusehtojen mukaan muutoin korvattavien kulujen määrästä kuin ilmoitetun 
tunnusluvun ja todellisen tunnusluvun välinen suhde osoittaa. 

Palkkasummaksi on ilmoitettavaa määrä, joka vastaa viimeksi päättyneellä tilikaudella 
vakuutuksenottajan palveluksessa olleille omille ja vuokratuille työntekijöille maksettuja palkkoja. 
Alkavan liiketoiminnan osalta on ilmoitettava palkkojen budjetoitu määrä. Jos yrittäjä ei nosta 
palkkaa, on palkkasummaan sisällytettävä se määrä, joka yrittäjän itse tekemästä työstä olisi pitänyt 
maksaa työntekijälle. 

Henkilömääräksi on ilmoitettava määrä, joka keskimäärin vastaa viimeksi päättyneellä tilikaudella 
vakuutuksenottajan palveluksessa olleiden omien ja vuokrattujen kokoaikaisten työntekijöiden 
määrää. Henkilömäärää laskettaessa osa-aikaisten työntekijöiden tekemä työ muunnetaan 
kokoaikaisiksi työntekijöiksi jakamalla viikkotyötunnit neljälläkymmenellä. Alkavan liiketoiminnan 
osalta on ilmoitettava työntekijöiden budjetoitu määrä. Henkilömäärän on sisällettävä myös yrittäjät. 

Liikevaihdoksi on ilmoitettava viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto. Jos tilikauden pituus ei 
ole ollut 12 kuukautta, Fennialle on ilmoitettava määrä, joka vastaa 12 kuukauden ajanjaksoa. 
Alkavan liiketoiminnan osalta on ilmoitettava liikevaihdon budjetoitu määrä. 

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana 
jokaisessa vakuutustapahtumassa. 

Yhden vakuutuskauden aikana sattuneista, useammasta kuin yhdestä vakuutustapahtumasta 
maksettavien korvausten enimmäismäärä on kuitenkin enintään vakuutusmäärän kaksinkertainen 
määrä. 

Fennia maksaa lopullisen korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista 
tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen. Tätä ennen maksetaan 
kohtuullinen ennakkomaksu asiamiehen perimistä palkkioista ja kuluista. 

9.2 Arvonlisävero 

9.3 Omavastuu 

9.4 Alivakuutus 

9.5 Vakuutusmäärä 

9.6 Korvauksen maksamisen ajankohta 



9.7 Vastapuolen maksettavaksi tuomitun kulukorvauksen korvausoikeuden siirtäminen Fennialle 

9.8 Vastapuolen maksaman kulukorvauksen palauttaminen Fennialle 

10 Ryhmään kuuluminen 

Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvauksia, ja ne ovat 
maksamatta, kun vakuutuksesta maksetaan korvausta, vakuutettu on ennen korvauksen maksamista 
velvollinen siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen Fennialle tämän maksaman korvauksen määrään 
asti. 

Mitä tässä on sanottu vakuutetun vastapuolesta, sovelletaan myös valtioon, jos valtio on velvollinen 
korvaamaan syytetyn oikeudenkäyntikulut syytteen tultua hylätyksi moottoriajoneuvon liikenteeseen 
käyttämistä koskevassa vakuutustapahtumassa. 

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kuluista itse sen vuoksi, että kulujen määrä ylittää 
kohdassa 9.5 määritetyn enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen 
kulukorvauksesta Fennialle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden. 

Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu vakuutetulle 
tai hän on muutoin saanut lukea sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava Fennialle kulukorvaus 
korkoineen vakuutuksesta maksetun korvauksen määrään asti. 

Jos vakuutettu on velvollinen siirtämään kulukorvausta vain sen osan, joka ylittää vakuutetun itse 
maksaman osuuden lakimiehen käyttämisestä aiheutuneista kuluista, palautettava määrä on tämä 
osuus korkoineen. 

Vakuutusratkaisuun liittyminen ja siihen kuuluminen edellyttää Taloushallintoliiton jäsenyyttä. Jos 
vakuutuksenottajan jäsenyys Taloushallintoliitossa päättyy, vakuutusturva päättyy vakuutuskauden 
loppuun ellei Fennian kanssa toisin sovita. 
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