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HYVÄ VAKUUTUKSENOTTAJA! 
Alandian venevakuutus käsittää myös oikeusturvan luonnollisille henkilöille. Voit 
siis saada Alandialta korvauksen aiheellisiksi ja kohtuullisiksi katsotuista asiana- 
jokuluista, jos joudut vakuutuksenottajana osalliseksi veneeseesi liittyvään  
riita- asiaan. 

Täältä löydät täydelliset ehdot Alandian venevakuutuksen oikeusturvaan liittyen. 
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1. VAKUUTUKSEN TARKOITUS

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetulle 

välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset oikeudellisesta avusta 

vakuutetun veneen omistusta, käyttöä ja kuljettamista koskevissa 

riidoissa.

2. VAKUUTETUT

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainittu vakuutuksenottaja  

tämän omistus- ja hallintaoikeuden haltijan ominaisuudessaan 

sekä vakuutuksenottajan luvalla venettä hallitsevat tai käyttävät 

henkilöt. Oikeusturvavakuutus ei kata elinkeinonharjoittajia, kuten 

esimerkiksi toiminimiä, avoimia, kommandiitti- ja osakeyhtiöitä eikä 

rekisteröityjä yhdistyksiä tai osuuskuntia.

3. OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

3.1 Vakuutus koskee merioikeusasioita, jotka merivahingon- 

laskija voi käsitellä sekä riita-asioita, jotka voidaan käsitellä  

suomalaisessa käräjäoikeudessa, hovioikeudessa tai  

korkeimmassa oikeudessa sekä muiden Pohjoismaiden vas-

taavien oikeusasteiden käsittelemiä riita-asioita. Vakuutus 

on voimassa myös muutoksenhaussa, kuitenkin ainoastaan  

siinä tapauksessa, että muutoksenhakuoikeus myönnetään. 

Riita on syntynyt, kun vaatimus on riitautettu perusteiltaan 

tai määrältään. Jos useat vakuutetut ovat samalla puolella, 

useat riidat koskevat samaa asiaa tai vaatimukset pohjautu- 

vat olennaisilta osin samoihin tapauksiin tai olosuhteisiin,  

pidetään riitaa yhtenä riitana.

3.2 Vakuutus kattaa myös vakuutetun epäiltyä rikosasiaa tai  

huolimatonta tekoa koskevaa syytettä, ei kuitenkaan silloin, kun

• huolimattomuutta pidetään törkeänä tai

• tehtyä rikosasiaa pidetään joiltakin osin tahallisena tai se  

on tehty alkoholin tai huumeiden tai muiden päihteiden  

vaikutuksen alaisena tai

• jos tekoa voidaan pitää tahallisena, vaikka tahallisuus ei 

täytä rangaistusedellytyksiä.

 Jos törkeästä huolimattomuudesta syytetty osoittaa lainvoi- 

maisella tuomiolla, että hänet on vapautettu tai tuomittu 

ainoastaan huolimattomuudesta, korvataan hänen puolustus- 

kulunsa.

3.3 Vakuutus ei ole voimassa riitatapauksissa,

• joissa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa,

• joissa asia voidaan saattaa vireille oikeudenkäymiskaaren 

kohdan 5:3 mukaisesti (ns. summaarinen menettely), tätä 

poikkeusta ei sovelleta vakuutussopimusta koskeviin riitoi-

hin,

• jotka syntyvät ryhmäkannelain 444/2007 perusteella,

• jotka käsitellään oikeudenkäymiskaaren hakemusasioita 

koskevan luvun 8 mukaisesti,

• joilla on yhteyttä vakuutetun ammatti-, elinkeino- tai  

ansiotoimintaan tai muuhun vastikkeelliseen tai vastik-

keettomaan ammattitoimintaan, esimerkiksi veneiden  

vuokraukseen,

• jotka liittyvät avioeroon, avioeron tai rekisteröidyn 

parisuhteen purkamiseen,

• jotka liittyvät osakkuuteen, patenttiin tai muuhun  

immateriaalioikeuteen,

• jotka liittyvät vakuutetun takaukseen tai vakuutetun 

tekemään sopimukseen, joka on tehty jonkun tämän  

ammattitoiminnassa toimivan eduksi,

• jotka liittyvät taloudellisiin toimiin, jotka ovat yksityis- 

henkilölle epätavallisia luonteeltaan tai suuruudeltaan,

• joka koskee saatavaa tai vaatimusta, joka on siirretty  

vakuutetulle, mikäli ei ole ilmeistä, että siirto on tapah- 

tunut ennen riidan syntymistä,

• jos vakuutetulla ei ole aiheellista etua saada asiansa 

käsitellyksi. Tällaisena etuna pidetään esimerkiksi asioita, 

joita tuomioistuin tai oikeusaputoimisto ei ota käsi- 

teltäväksi oikeusapua käsittelevän hylkäyspäätöksen tai  

oikeusavun lopettamista koskevan päätöksen perusteella

• jos kohdassa 2 mainitut vakuutetut henkilöt tai muu  

vakuutettu henkilö on vakuutetun vastapuolena.

4. ERITYISVELVOITTEET

4.1 Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutustaan, hänen on  

ilmoitettava siitä kirjallisesti Alandialle. Alandia antaa sen  

jälkeen vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

 

4.2 Jotta vakuutus on voimassa, vakuutetun on käytettävä  

sopivaa asiamiestä ottamalla huomioon vakuutetun asuin- 

paikka tai asian luonne ja

• tämän tulee olla Suomen Asianajoliiton jäsen (asianajaja) 

tai asianajajana tai asianajotoimistossa toimiva juristi tai

• tämä toimii oikeusapulain (257/2002) mukaisten riitojen  

avustajana tai

• tämä voi osoittaa, että hän on viimeisten kolmen vuoden 

aikana toiminut oikeusapulain mukaisten riitojen avusta- 

jana samantyyppisissä asioissa ja on edelleen soveltuva  

toimimaan avustajana tai

• tämä muulla tyydyttävällä tavalla on osoittanut, että 

hän on asiaan erityisesti soveltuva. 

 Alandialla on oikeus tarkistaa Suomen Asianajoliitosta, että  

 asianajajan palkkio on kohtuullinen.

 4.3 Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintomenettelyissä  

vaadittava vastapuolelta korvausta omista asianajo- ja  

oikeudenkäyntikustannuksistaan. Jos vakuutettu ilman perus-

teltua syytä ei vaadi vastapuolelta kustannusten korvausta, 

vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai se voidaan kokonaan 

evätä. 

4.4 Vakuutetulla ei ole oikeutta hyväksyä Alandiaa sitovia  

kustannuksia asian hoidossa.

 Vakuutetun mahdollisesti asianajajalleen korvaukseksi  

maksamalla asiamiehen palkkiolla ja kustannusten korvauk-

sella ei ole sitovaa vaikutusta Alandialle arvioitaessa, ovatko 

oikeudenkäyntikustannukset kohtuulliset.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS LUONNOLLISILLE HENKILÖILLE
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5. KORVATTAVAT VAHINKOTAPAUKSET JA
NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET

Vakuutuksesta voi saada korvausta seuraavista kustannuksista, 

mikäli ne ovat olleet välttämättömiä ja kohtuullisia ja korvaus- 

hakemuksessa niitä ei saada vastapuolen tai valtion maksettavaksi. 

Seuraavat kustannukset korvataan:

• asiamiehen kohtuullinen palkkio ja kustannukset. Palkkion 

jakustannusten kohtuullisuutta arvioitaessa arvioidaan riita- 

asian arvo, asian vaikeus ja laatu sekä tehdyn työn laatu ja  

laajuus,

• merivahinkolaskijan ja oikeudenkäyntiä edeltäviä selvityksiä 

tutkimusta koskevat kustannukset edellyttäen, että vakuute-

tun asiamies on ne tilannut,

• merivahinkolaskijan, oikeuslaitoksen ja välitysmiesmenettelyn 

näyttöä koskevat kustannukset,

• tuomioistuimen toimituskustannukset. 

Vakuutuksesta ei makseta korvausta

• vastapuolen tai valtion oikeudenkäyntikustannuksista, jotka  

vakuutettu on velvoitettu maksamaan tuomioistuimen, meri- 

vahinkolaskijan tai sopimuksen mukaisesti,

• vakuutetun omaa työtä, menetettyä tuloa, matkoja ja elatusta  

tai muita yleiskustannuksia,

• tuomion, päätöksen tai sopimuksen täytäntöönpanoa,

• lisäkustannuksia, jotka syntyvät siitä, että vakuutettu käyttää  

useampaa asiamiestä tai vaihtaa asiamiehen,

• korvausta välimiehille,

• kun vakuutetun saaman vahingonkorvauksen katsotaan 

sisältävän myös hänen yleiskustannusten korvaukseen,

• saatavan perintäkustannuksia.

6. KORVAUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA  
OMAVASTUUT

Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvaus on kussakin yksittäi-

sessä riidassa enintään 15 000 euroa sis. ALV. Korvaussummasta 

vähennetään 20 %:n omavastuuosuus korvattavista kustannuk- 

sista, kuitenkin vähintään 200 euroa.

Jos oikeusturva myönnetään vakuutuksen päätyttyä, sovelletaan 

sitä omavastuuosuutta ja korkeinta korvaussummaa, joka oli  

voimassa vastaavassa Alandian venevakuutuksessa, kun riita  

syntyi.

7. MUUT MÄÄRÄYKSET

7.1 Vakuutettu voi saada oikeusturvaa, mikäli vakuutus on  

voimassa, kun riita tai rikosepäily syntyy ja jos se tuolloin  

on ollut voimassa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta. 

 Vakuutuksen ei tarvitse koko aikaa olla voimassa Alandiassa.  

Jos oikeusturvaa hakevalla on ollut samanlainen vakuutus  

samasta kohteesta jossakin toisessa vakuutusyhtiössä,  

voidaan tämä aika laskea vakuutetun hyväksi. 

 Jos vakuutetulla on riidan tai rikosepäilyn alkaessa vakuu- 

tus mutta se ei ole ollut voimassa kahta vuotta, vakuutettu  

voi kuitenkin saada oikeusturvaa, jos vaatimuksen perusteena 

 

olevat tapahtumat tai olosuhteet ovat tapahtuneet vakuu- 

tuksen voimassaolon aikana. 

 Jos vakuutetulla ei ole voimassaolevaa oikeusturvavakuu- 

tusta riidan tai rikosepäilyn alkaessa siksi, että vakuutustarve  

on päättynyt, voi vakuutettu tästä huolimatta saada  

oikeusturvaa tästä vakuutuksesta kuin se olisi ollut voimassa  

vaatimuksen tai epäilyjen perusteella olevien tapahtumien 

tai olosuhteiden pohjalta, jos siitä ei ole kulunut yli kymmentä  

vuotta, edellyttäen kuitenkin että vakuutus on ollut voimassa  

vahinkotapahtuman sattuessa.

7.2 Vaatimuksen tai rikosepäilyn on perustuttava tapahtumaan  

tai olosuhteeseen, joka on osoitettu tapahtuneen venevakuu- 

tuksen voimassaoloalueella. 

7.3 Ilmoitus on tehtävä viimeistään vuoden kuluessa riidan tai  

rikosepäilyn syntymisestä, jos rikoksesta on ilmoitettu vakuu- 

tetulle.

7.4 Alandian korvausvelvollisuuden vähennys lasketaan kustan- 

nusten korvauksesta, joka vastapuoli on määrätty maksa- 

maan tai jonka hän on sitoutunut maksamaan vakuutetulle,  

jolloin tämä korvaus on voitu periä maksuvelvolliselta.

7.5 Jos vastapuoli on määrätty maksamaan tai hän on sitoutunut  

maksamaan vakuutetulle kustannusten korvausta, joka  

korvauksen maksamisen aikaan vakuutuksesta on maksa- 

matta, on vakuutettu ennen korvauksen maksamista vel-

vollinen siirtämään oikeutensa kustannusten korvauksesta  

Alandialle vakuutuksesta maksettuun korvausmäärään asti. 

7.6 Vakuutuksen pohjalta maksetun korvauksen määrän osalta  

Alandialle siirtyy toista osapuolta vastaan vakuutetun oikeus  

korvaussummasta, jonka Alandia on maksanut vakuutus- 

sopimuslain (1994/543) määräysten mukaisesti.

VAKUUTUKSENANTAJA JA VALVONTAVIRANOMAINEN

Vakuutuksenantaja on Alandia Försäkring Abp, PB 121, AX-22101 

Maarianhamina. Y-tunnus 0145065-2

Valvontaviranomainen on

Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8)

PL 103, 00101 Helsinki, puh. 010 83 151

www.finanssivalvonta.fi
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ALANDIA FÖRSÄKRING ABP BUSINESS ID 0145065–2 
ÅLANDSVÄGEN 31, P.O. BOX 121, AX-22101 MARIEHAMN. PHONE +358 18 29 000. 

WWW.ALANDIA.COM  


