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1

Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun
välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun
käyttämisestä riita- ja rikosasiassa vakuutetun ollessa
asianosaisena tämän vakuutusehdon kohdassa 5
tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.
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Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Vakuutuksenottaja on YTK-Yhdistys ry.
Vakuutettuina ovat YTK-Yhdistys ry:n sääntöjen
mukaiset jäsenmaksunsa asianmukaisesti maksaneet
henkilöjäsenet, kun
•

•
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vakuutustapahtuma liittyy vakuutetun nykyiseen
tai päättyneeseen työsuhteeseen, virka- tai muuhun siihen rinnastuvaan palvelussuhteeseen tai
toimimiseen toimitusjohtajana
jäsenyys YTK-Yhdistys Ry:ssä on vakuutustapahtuman sattuessa kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään
kuusi kuukautta.

Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on kalenterivuosi.
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Tuomioistuimet ja vakuutuksen
voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta ehtokohdan 5
mukaisessa riita- tai rikosasiassa, joka voidaan välittömästi saattaa Suomessa tai muissa Pohjoismaissa
käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimessa.
Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, joita käsitellään hallinnollisessa viranomaisessa tai erikoistuomioistuimessa. Vakuutettu voi kuitenkin käyttää
vakuutusta sellaisessa asiassa,
•

•
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joka voidaan saattaa vakuutusoikeuden käsiteltäväksi ja joka koskee työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella käsiteltävää työtapaturmatai ammattitautivahinkoa, tai
jossa virkamiestä koskeva asia virkamieslainsäädännöstä johtuen käsitellään hallintolainkäytössä.
Tällöin korvataan virkamiehelle vastaavat kulut
kuin työsuhteiselle vakuutetulle olisi korvattu yleisissä tuomioistuimissa.

Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan vain sellaiset vakuutustapahtumat, jotka liittyvät vakuutetun henkilön nykyiseen tai aikaisempaan työsuhteeseen, virkamiehenä
tai toimitusjohtajana toimimiseen.
5.1

Vakuutustapahtuma riita-asiassa

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on
riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kirjallisesti
ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.
5.2

Vakuutustapahtuma rikosasiassa

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on
syytteen nostaminen. Syyte on nostettu, kun haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan.
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5.3

Vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja
vakuutuksen voimassaolo

Vakuutuksesta korvataan tämän vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma.
Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa
vakuutetun osalta voimassa vähemmän kuin kaksi
vuotta, tulee niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai
syyte perustuu, olla syntynyt vakuutetun YTK-Yhdistys
ry:n jäsenyyden voimassaoloaikana.
Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuuluvaksi
kaikki se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun
osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa yhdessä tai
useammassa vakuutusyhtiössä. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan
kuitenkin vain tämä vakuutus.
5.4

Yksi vakuutustapahtuma

Asiat katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi silloin,
kun
•
•
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kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita- tai rikosasiassa samalla puolella, tai
vakuutetulla on useita riita- tai rikosasioita, jotka
perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen,
oikeustoimeen, oikeudenloukkaukseen tai samaan
tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

Vakuutustapahtumiin liittyvät
rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia
kuluja asiassa,
1. jossa on kyse työsuhteen päättämisen ehdoista,
kun työsuhdetta ollaan päättämässä työsuhteen
voimassaoloaikana
2. joka liittyy takaukseen, panttaukseen tai muuhun
sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta
3. joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa
varten annettuun lainaan
4. jossa on kyse virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä, jos syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta, törkeää
varomattomuutta tai tekoa, jonka vakuutettu on
tehnyt alkoholin, muun huumausaineen tai väärinkäyttämänsä lääkeaineen vaikutuksen alaisena
5. joka liittyy vakuutettua vastaan esitettyyn vahingonkorvaus- tai muuhun vaatimukseen, joka
perustuu tekoon, jonka puolustus tai esitutkinnasta aiheutuvia kuluja ei korvata tästä vakuutuksesta, vaikka syyttäjä ei ajaisi teosta syytettä tai
luopuu siitä
6. joka liittyy vakuutetun esittämään sellaiseen
yksityisoikeudelliseen tai muuhun vaatimukseen,
joka perustuu edellisessä kohdassa tarkoitettuun
tekoon
7. joka liittyy lähestymiskieltoon, ellei vakuutettu ole
lähestymiskiellon hakija
8. josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai muusta oikeusturvavakuutuksesta

9. joka liittyy ulosottoon, ulosottokaaressa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon
10. joka liittyy konkurssiin
11. jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava
tästä oikeusturvavakuutuksesta
12. joka liittyy vakuutetun yritystoimintaan, osakkuuteen yrityksessä tai jäsenyyteen yrityksen hallinnollisissa elimissä. Tämä rajoitus ei kuitenkaan
koske kilpailukieltoon liittyviä asioita
13. jossa on kyse virantäyttöä koskevasta valituksesta
14. joka liittyy patenttiin tai muuhun aineettomaan
oikeuteen
15. jossa vakuutetut ovat vastapuolia.
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Toimenpiteet vakuutustapahtuman
satuttua

7.1 Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on siitä
kirjallisesti ilmoitettava vakuutuksenantajalle etukäteen. Vakuutuksenantaja antaa tällöin vakuutetulle
kirjallisen korvauspäätöksen.
7.2 Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai muuta lakimiestä,
joka saa voimassa olevan oikeuden mukaan toimia
Pohjoismaissa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana. Vakuutuksesta ei suoriteta korvausta, jos
vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää
muuta kuin edellä mainittua asiamiestä.
7.3 Vakuutetun on vaadittava oikeudenkäynnissä ja
sovintoneuvottelussa vastapuoleltaan täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan.
Jos vakuutettu jättää kuluvaatimuksen esittämättä
tai aiheettomasti luopuu siitä osittain tai kokonaan,
vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä.
7.4 Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää vakuutuksenantajaa sitovasti. Vakuutetun mahdollisesti
asiamiehelleen suorittama korvaus asiamiehen
palkkioista ja kuluista ei sido vakuutuksenantajaa
arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.
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Korvaussäännökset

8.1

Vakuutusmäärä

Vakuutussopimuksen mukainen vakuutusmäärä
10 000 euroa on vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.
Saman vakuutuskauden aikana sattuneiden yhden
vakuutetun useiden eri vakuutustapahtumien osalta
vakuutuksenantajan ylin korvausmäärä on yhteensä
10 000 euroa.
Yhden vakuutuskauden aikana sattuneiden kahden
tai useamman vakuutetun useiden eri vakuutustapahtumien osalta vakuutuksenantajan yhteinen ylin
korvausmäärä on enintään 30 000 euroa, jos
•

yhdestä tai useammasta työtaistelutoimenpiteestä on aiheutunut useita vakuutustapahtumia,
tai

•

jos tämän vakuutuksen vakuutettuja koskevat
riita- tai rikosasiat perustuvat saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvien työnantajien
taholta suoritettuihin lomautuksiin, työ-, virka- tai
palvelusuhteen irtisanomisiin tai purkamisiin tai
työ-, virka- tai palvelusuhteen ehtojen loukkauksiin. Työnantajana pidetään virkamiesten osalta
vastaavasti asianomaisia julkisyhteisöjä. Näissä
tapauksissa vakuutuksesta korvattavat kustannukset suoritetaan vakuutuksenottajalle tai sen
määräämälle.

8.2

Omavastuu

Korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutussopimuksen mukainen vakuutetun omavastuu 15 %,
aina kuitenkin vähintään 250 euroa.
8.3

Korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset
asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:
8.3.1

Riita-asiassa

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut sekä oikeuden lainvoimaisella
päätöksellä vakuutetun maksettavaksi tuomitut muut
kuin sovitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin
ehdoin kuin vakuutetun omat oikeudenkäyntikulut.
Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin
elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on
täyttynyt.
8.3.2

Rikosasiassa asianomistajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin
oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta
muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.
8.3.3

Rikosasiassa vastaajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, pois lukien
rikosasiat, joissa on kyse virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä, jos syyte koskee
tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta, törkeää
varomattomuutta tai tekoa, jonka vakuutettu on tehnyt alkoholin, muun huumausaineen tai väärinkäyttämänsä lääkeaineen vaikutuksen alaisena.
8.3.4

Muutoksenhausta hovioikeuteen,
korkeimpaan oikeuteen tai korkeimpaan
hallinto-oikeuteen

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun kulut jatkokäsittelyluvan ja valituksen laatimisesta hovioikeuteen,
vaikka jatkokäsittelylupaa ei myönnettäisikään.
Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa,
muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa
on myönnetty.
Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä
aiheutuneet kustannukset korvataan vain, jos korkein
oikeus tai korkein hallinto-oikeus on hyväksynyt kan-
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telun, tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn
määräajan.
8.3.5

Yhteinen etu

Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin
vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla
on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin
tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa,
vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi
katsottava osa kustannuksista.
8.4

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.
Korvattaviksi kustannuksiksi luetaan enintään se
kulumäärä, jonka tuomioistuin on velvoittanut vakuutetun vastapuolen maksamaan, ellei tuomioistuin
ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti
katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa
osittain tai kokonaan vahinkonaan.
Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.
Jos riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, korvattaviksi kustannuksiksi luetaan vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden
kaksinkertainen määrä tai jos riidan kohteena on
toistuvaisluonteinen maksu, korvattavien kustannusten määrää arvioitaessa otetaan vakuutusmäärän
rajoissa huomioon enintään riidan kohteena olevan
kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.
Korvaus vakuutetun maksettavaksi tuomituista
vastapuolen oikeudenkäyntikuluista voi olla enintään
puolet vakuutusmäärästä ja edellisen kappaleen
tarkoittamissa asioissa enintään sama määrä, mitä
vakuutetun omien korvattavien asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen määrä voi olla.
Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata
•
•
•
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•
•
•

Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren tai
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.
Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi
ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse,
korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut
tai maksetut kulut.

8.5

•

kuluja, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian
alustavasta selvittelystä
kuluja sellaisen riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu luopuu
vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan
oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja

LähiTapiola
YTK-Yhdistys ry:n ryhmäoikeusturvavakuutus

vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai
ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu
asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta
kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä
tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia
välimiehen ja sovittelijan palkkiota ja kuluja
rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä
tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja.
Rikokseen syylliseksi epäillylle vakuutetulle kustannukset kuitenkin korvataan silloin, kun a) esitutkinnasta seuraa oikeudenkäynti, jonka kulut ovat
tästä vakuutuksesta korvattavia, tai b) esitutkinnassa olleesta asiasta tehdään syyttämättäjättämispäätös, tai esitutkinta lopetetaan saattamatta
asiaa syyteharkintaan.

8.6

Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

8.6.1

Korvauksen suorittamisajankohta

Vakuutuksenantaja suorittaa korvauksen vakuutetun
oikeudenkäyntikuluista ja asianajokuluista tuomioistuimen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.
Lopullinen korvaus suoritetaan sen jälkeen, kun
vakuutettu on vakuutuksenantajan vaatimuksesta
osoittanut maksaneensa omavastuuosuutensa kuluista asiamiehelle.
8.6.2

Vastapuolen maksettavaksi tuomitut
vakuutetun oikeudenkäynti-, asianajo- ja
todistelukulut

8.6.2.1 Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden
vähennykseksi luetaan oikeudenkäynti-, asianajo- tai
todistelukulu, minkä vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se
on saatu perityksi maksuvelvolliselta.
8.6.2.2 Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut
maksamaan vakuutetulle oikeudenkäynti-, asianajotai todistelukuluja, jotka vakuutuksesta korvausta
suoritettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen siirtämään oikeutensa näihin kuluihin vakuutuksenantajalle tämän suorittamaan korvauksen määrään
asti. Korvauksen maksamiseksi vakuutetun on lisäksi
toimitettava ulosottoperusteeksi kelpaava tuomio.
8.6.2.3 Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan
oikeudenkäynti-, asianajo- tai todistelukuluistaan
itse sen vuoksi, että ne ylittävät kohdassa 8.1 mainitun enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen
siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta vakuutuksenantajalle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse
maksaman osuuden.
8.6.2.4 Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi
tuomittu tai sovittu oikeudenkäynti-, asianajo- tai
todistelukulu on maksettu vakuutetulle tai hän on
muutoin saanut lukea sen hyväkseen, vakuutetun
on palautettava vakuutuksenantajalle kulukorvaus
korkoineen vakuutuksesta suoritetun korvauksen
määrään asti.

Vakuutukset myöntävät seuraavat LähiTapiola-ryhmään kuuluvat keskinäiset vakuutusyhtiöt (y-tunnus):
LähiTapiola Etelä (0139557-7) | LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa (0178281-7) | LokalTapiola Sydkusten LähiTapiola Etelärannikko (0135987-5) | LähiTapiola Itä (2246442-0) | LähiTapiola Kaakkois-Suomi
(0225907-5) | LähiTapiola Kainuu-Koillismaa (0210339-6) | LähiTapiola Keski-Suomi (0208463-1) | LähiTapiola
Lappi (0277001-7) | LähiTapiola Loimi-Häme (0134859-4) | LähiTapiola Länsi-Suomi (0134099-8) | LähiTapiola
Pirkanmaa (0205843-3) | LokalTapiola Österbotten - LähiTapiola Pohjanmaa (0180953-0) | LähiTapiola
Pohjoinen (2235550-7) | LähiTapiola Pääkaupunkiseutu (2647339-1) | LähiTapiola Savo (1759597-9) |
LähiTapiola Savo-Karjala (0218612-8) | LähiTapiola Uusimaa (0224469-0) | LähiTapiola
Varsinais-Suomi (0204067-1) | LähiTapiola Vellamo (0282283-3) |
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0211034-2)

L-EH-00011-fi, 1221 Edita

Löydät yhtiöiden yhteystiedot osoitteesta www.lahitapiola.fi.

