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ESIPUHE 

Kansalaisille suunnattujen oikeudellisten palveluiden toimivuus on ollut 
vakiintuneesti yksi tärkeä aihealue Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tut-
kimusohjelmassa. Näin myös julkisen oikeusavun toimivuuden tarkastelu 
on vuosien kuluessa ollut toistuvasti tutkimuksen kohteena. Nykylainsää-
dännön mukaan oikeusturvavakuutus on ensisijainen suhteessa julkiseen 
oikeusapuun. Oikeusturvavakuutusten empiriasta ja sen käytännön merki-
tyksestä suhteessa julkiseen oikeusapuun ei kuitenkaan ole ollut juurikaan 
tietoa saatavilla. Käsillä oleva julkaisu vastaa tähän tietotarpeeseen. 

Kiitämme Finanssialan Keskusliittoa, tutkimukseen osallistuneita va-
kuutusyhtiöitä, Vakuutus- ja rahoitusneuvontaa sekä Vakuutuslautakuntaa 
yhteistyöstä hankkeen kuluessa. Kiitokset myös tutkimuslaitoksen yleisen 
yksikön tutkimusjohtajalle Kati Rantalalle ja oikeusministeriön oikeusapu- 
ja ulosottoyksikön päällikölle Merja Muilulle kommenteista käsikirjoituk-
seen. Julkaisun taitosta ja graafisesta ulkoasusta on huolehtinut osastosih-
teeri Eira Mykkänen, kiitokset myös hänelle. 
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I JOHDANTO 

Kansalaisille suunnattujen oikeudellisten palvelujen toimivuuden tarkastelu 
on jo pitkään lukeutunut Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen keskeisiin tut-
kimusaiheisiin. Viimeaikaisimpiin hankkeisiin on sisältynyt myös oikeusmi-
nisteriön aloitteesta käynnistetty tutkimus julkisen oikeusavun toimivuudes-
ta, jonka tuloksena valmistui julkisen oikeusavun kohdentumista käsittelevä 
julkaisu keväällä 2013.1  

Vuoden 2002 oikeusapu-uudistuksen jälkeen lähtökohtana on ollut, että 
oikeusapua ei pääsääntöisesti anneta tapauksissa, joissa hakijalla on asian 
käsittelyn kattava oikeusturvavakuutus. Julkisen oikeusavun toimivuuteen 
liittyvässä hankekokonaisuudessa onkin tarkoituksenmukaista selvittää 
myös sitä, mikä merkitys oikeusturvavakuutuksella on oikeusavun käytös-
sä. Nyt käsillä oleva erillisjulkaisu vastaa tähän tietotarpeeseen. Oikeustur-
vavakuutuksista ei ole aiemmin ollut juurikaan tietoa saatavilla lukuun ot-
tamatta yleispiirteistä informaatiota. Julkaisu tuottaa siis pääosin aiemmin 
tuntematonta, uutta tietoa.  

Julkaisussa tarkastelu painottuu yksityisen kansalaisen yksityiselämää 
koskevaan oikeusturvaan. Selvityksen piirissä ovat siis lähinnä kotivakuu-
tuksiin liitetyt oikeusturvavakuutukset, joskin yleiskuvan saamiseksi rapor-
tissa esitellään joitakin yleisiä empiirisiä havaintoja kaikista yhtiöiden tar-
joamista oikeusturvavakuutuksista.  

Oikeusturvavakuutuksen käyttöä on selvitetty oikeusministeriön tieto-
kannoista (tapaukset, joissa henkilöille annetaan oikeusapua oikeusturva-
vakuutuksen omavastuuosuuteen tai vakuutuksen enimmäiskorvausmäärän 
ylittävään osaan), Finanssialan Keskusliitosta (yleiset oikeusturvavakuu-
tuksen vuositilastot), oikeusturvavakuutuksia tarjoavien vakuutusyhtiöiden 
(vahinkotapahtumien laatu ym.) sekä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta ja 
Vakuutuslautakunnalta (yhteydenotot ja lausuntopyynnöt) saadun tilasto- ja 
muun materiaalin pohjalta.2 Aineistoa on taustoitettu ja täydennetty vakuu-
tusyhtiöiden edustajien kanssa toteutetuilla käyntihaastatteluilla – painottu-
en nimenomaan kotivakuutuksiin liitettyihin oikeusturvavakuutuksiin. 
Haastattelujen kohteina olleiden yhtiöiden markkinaosuudet kattavat yh-
teensä noin kolme neljännestä kaikista oikeusturvavakuutuksista Suomes-
sa. Haastateltujen (5) joukkoon lukeutui ammattinimikkeiden tasolla ni-
menomaisesti oikeusturvavakuutusten parissa työskenteleviä yhtiöiden la-

                                                           
1 Rissanen & Rantala 2013. 
2 Aineistojen muodostumista selostetaan tarkemmin asiayhteydessään. 
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kimiehiä/asiantuntijoita sekä korvauspäälliköitä ja korvauskäsittelijöitä.3 – 
Hankkeessa on tarkasteltu myös vakuutusehtoja ja niiden eroavaisuuksia eri 
yhtiöissä sekä ehdoissa vuosien kuluessa tapahtuneita muutoksia. 
 

                                                           
3 Haastattelut toteutettiin käymällä paikan päällä useassa yhtiössä, joiden yhteislukumää-
rä jää kuitenkin suhteellisen pieneksi huolimatta markkinaosuuksien laajasta kattavuu-
desta. Tästä syystä raportissa ei nimetä tarkemmin haastateltujen työntekijöiden yhtiö-
taustaa, eikä tuoda esille haastatteluihin osallistuneiden yhtiöiden nimiä.  



II OIKEUSTURVAVAKUUTUS OSANA KANSALAISTEN  
 OIKEUSONGELMIEN RISKIENHALLINTAA 

Oikeusturvavakuutuksella tarkoitetaan asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen 
turvaamiseksi otettua vakuutusta. Yksityinen oikeusturvavakuutus otettiin 
Suomessa käyttöön vuonna 1968.4 Oikeusturvavakuutus on nykymuodos-
saan vapaaehtoinen vahinkovakuutus. Sen tarkoituksena on korvata vakuute-
tun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka 
ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasiois-
sa.  

Taannoisen, vuoden 2002 oikeusapu-uudistuksen yksi merkittävä ele-
mentti oli julkisen oikeusavun ja oikeusturvavakuutuksen suhteen säänte-
leminen oikeusapulaissa. Uudistuksen jälkeen julkista oikeusapua ei pää-
sääntöisesti ole annettu tapauksissa, joissa hakijalla on asian käsittelyn kat-
tava oikeusturvavakuutus. Julkista oikeusapua hakevan henkilön on hake-
muksessaan ilmoitettava, onko hänellä voimassa oleva oikeusturvavakuu-
tus. Oikeusaputoimistolla on oikeus myös tarvittaessa tarkistaa oikeustur-
vavakuutuksen olemassaolo. Vaikka oikeusavun hakijalla on asian kattava 
oikeusturvavakuutus, voidaan julkista oikeusapua silti myöntää joissakin 
poikkeustapauksissa. Täysin korvauksettomaan oikeusapuun oikeutettu 
henkilö voi saada julkista oikeusapua oikeusturvavakuutuksen omavastuu-
osuuteen. Erityisistä syistä oikeusapua voidaan myöntää – omavastuulla tai 
korvauksetta – myös vakuutuksen enimmäiskorvausmäärän ylittäviin ku-
luihin.  

Oikeusturvavakuutuksen ja julkisen oikeusapujärjestelmän välistä suh-
detta tarkasteltaessa on otettava huomioon, että niiden lähtökohdat ovat 
erilaiset. Julkisen oikeusavun tarkoituksena on taata kansalaisten taloudel-
lisesta asemasta riippumaton oikeus yhdenvertaiseen oikeudelliseen apuun. 
Oikeusturvavakuutus ei sitä vastoin ole kansalaiselle hänen taloudellisen 
asemansa perusteella myönnettävä etuus, vaan se perustuu vapaaehtoiseen 
ja maksulliseen vakuutussopimukseen, joka on kattavuudeltaan suppeampi 
ja jota käytettäessä vakuutetun taloudellisella asemalla ei ole merkitystä.5  

Menettely, jossa vapaaehtoinen vakuutus on asetettu ensisijaiseksi suh-
teessa julkiseen palveluun, on lainsäädännössämme ainutlaatuinen. Säänte-
lyn taustalla oli tarkoitus hillitä valtion menoja tilanteessa, jossa oikeus-
apuun oikeutettujen henkilöiden määrä laajeni tuntuvasti. Eskurin ym. mu-

                                                           
4 Oikeusturvavakuutuksen juuret ulottuvat vuosisadan alun Ranskaan. Ruotsissa oikeus-
turvavakuutus otettiin käyttöön vuonna 1961 (Jokela, A. 1995). 
5 HE 82/2011, 33–37. 



 4 

kaan vakuutusyhtiöt kuitenkin katsoivat, että päällekkäisyys julkisen oikeus-
avun ja oikeusturvavakuutuksen välillä oli vähäinen.6  

Oikeusturvavakuutuksella voidaan sanoa olevan suurin merkitys sellai-
sille keskituloisille henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä saada yhteiskunnan 
kustantamaa maksutonta oikeusapua, mutta joille oikeudenkäynti varsinkin 
laajoissa ja vaikeissa asioissa kuitenkin muodostaisi huomattavan kuluris-
kin.7 Oikeusturvavakuutuksen merkitystä kansalaisten oikeusapuun liitty-
vien kustannusten kattamisessa vähentää kuitenkin käytännössä se, että 
oikeusturvavakuutukset eivät kata läheskään kaikkia oikeudellisia asioita. 
Korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu useita sellaisia juttutyyppejä, joissa 
kansalaiset todennäköisimmin joutuvat turvautumaan oikeudelliseen apuun 
(tarkemmin jäljempänä). 

Maksuttomaan oikeusapuun oikeutetuilla, joilla oli myös oikeusturvava-
kuutus, oli aikaisemmin voimassa olleen lain mukaan oikeus valita, halusi-
vatko he käyttää vakuutustaan vai valtion varoin kustannettua oikeusapua. 
Vuoden 2002 oikeusapu-uudistuksen yhteydessä päädyttiin siis siihen, että 
vakuutetun tulee ensisijaisesti käyttää oikeusturvavakuutustaan suhteessa 
oikeusapuun. Muutoksen tarkoituksena oli pyrkiä vähentämään oikeusavusta 
yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia, jolloin julkisen oikeusavun saata-
vuutta voitiin vastaavasti muilta osin parantaa.8 Velvoite on kuitenkin lie-
vempi kuin Ruotsissa, jossa julkinen oikeusapu voidaan evätä henkilöiltä, 
joilla oikeusapuviranomaisen mukaan muu vakuutusturvansa tai taloudelliset 
ja henkilökohtaiset olosuhteet huomioiden olisi tullut olla oikeusturvavakuu-
tus.9 

Yleisesti ottaen kansalaisten nähtiin ennen uudistusta käytännössä mie-
luummin turvautuvan oikeusturvavakuutukseen kuin julkiseen oikeus-
apuun, jos heillä oli mahdollisuus valita näiden järjestelmien välillä. Halli-
tuksen esityksen mukaan ”tämä johtui erityisesti siitä, että oikeusturvava-
kuutusta käytettäessä avustajalle maksettu palkkio ei ollut sidottu palk-
kioperusteasetuksessa määriteltyihin taksoihin. Lisäksi oikeusturvavakuu-
tusta käytettäessä hakija voi valita avustajakseen muunkin lakimiehen kuin 
asianajajan myös niissä erityistilanteissa, joissa julkisin varoin kustannetta-
van oikeusavun yhteydessä edellytetään asianajajan käyttämistä”.10  

Suomalaisista kotitalouksista arvion mukaan runsaalla 80 prosentilla11 
on oikeusturvavakuutus. Vuoden 2002 oikeusapu-uudistuksen jälkeen suu-
                                                           
6 Eskuri ym. 2007, 148. 
7 Jokela 2012, 35. 
8 Jokela 2012, 135. 
9 Ks. Viitanen 2011, 289 ja http://www.rattshjalp.se/For-vem/. 
10 HE 82/2001, 33–37. 
11 http://www.fkl.fi/materiaalipankki/julkaisut/Julkaisut/Vakuutus_Suomessa.pdf, arvioi-
tu siten, että kaikilla kotivakuutuksen omaavilla on myös oikeusturvavakuutus. 
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rin piirtein samansuuruisen määrän ihmisiä arvioitiin olevan oikeutettuja 
edes osittain korvattuun oikeusapuun. Vaikka nämä kaksi oikeusturvajär-
jestelmää kattavat lähes yhtä suuren osan väestöstä, niiden henkilöllinen 
kattavuus saattaa tosiasiassa olla vain osittain päällekkäistä. Klaus Viitanen 
onkin kärjistäen todennut, että julkinen oikeusapu kattaa koko väestön lu-
kuun ottamatta vaurainta neljäsosaa, kun taas oikeusturvavakuutus kattaa 
koko väestön lukuun ottamatta köyhintä neljäsosaa.12 Esimerkiksi Ruotsis-
sa tehdyn selvityksen mukaan oikeusturvavakuutus puuttuu juuri useimmi-
ten nuorilta ja maahanmuuttajilta, jotka myös nähdään usein yhteiskunnan 
vähävaraisimpina ryhminä.13 

Julkisen oikeusavun ja oikeusturvavakuutuksen päällekkäisyys on ollut 
asia, josta on keskusteltu myös monessa muussa Euroopan maassa.14 Kes-
kustelua on käyty hieman eri näkökulmista, koska eri maiden julkisen oi-
keusavun ohjelmat ja oikeusturvavakuutuskäytännöt eroavat toisistaan. 
Suomessa oikeusapulain nojalla käsitellään useimmiten perhe-, perintö- ja 
rikosasioita.15 Suomalaisten vakuutusyhtiöiden oikeusturvavakuutuseh-
doissa nämä asiat on usein rajattu korvauksen ulkopuolelle tai niihin sovel-
letaan tiukasti määriteltyjä ehtoja.16 Näin ollen voidaan sanoa, että Suo-
messa julkinen oikeusapujärjestelmä ja oikeusturvavakuutus eivät ole vält-
tämättä toistensa elintilaa vieviä tai päällekkäisiä järjestelmiä. Enemminkin 
kyse on toisiaan tukevista rakenteista.  

Julkinen oikeusapu ja oikeusturvavakuutus ovat erilaisia järjestelmiä, ja 
näin ollen niillä on hyvin erilaiset seuraukset mitä tulee ihmisten oikeuden-
saantimahdollisuuksiin. Oikeusturvavakuutukset ovat ehdoiltaan ja rajoi-
tuksiltaan huomattavasti vähemmän anteliaita ja rajoittuneempia kuin mitä 
julkinen oikeusapu on. Vakuutusten toimiessa markkinoinnin lakien mu-
kaan, ei niiden piirissä ole myöskään eri tuloluokille perustuvia vaihtoehto-
ja. Näistä lähtökohdista ehkä hieman kärjistetysti on sanottu, että ne ihmi-
set (=pienituloiset), jotka eniten oikeusturvavakuutusta tarvitsisivat, ovat 
niitä jotka kaikista todennäköisimmin jättävät sen ostamatta.17 

Yksityisten vakuutusyhtiöiden tarjoamat oikeusturvavakuutukset ovat 
siis yksi tapa rahoittaa ja muokata oikeudellisia palveluja. Oikeusturvava-
kuutusjärjestelyt ovatkin viime aikoina olleet usein keskeisessä roolissa, 
kun yhteiskunnassa on vahvistettu yksilöiden ja yhtiöiden oikeudensaanti-

                                                           
12 Ks. esim. Litmala & Alasaari 2007 ja Litmala ym. 2007 sekä Viitanen 2011, 288.  
13 Kilian & Regan 2004, 17. 
14 Ks. Moorhead & Pleasance 2003; Regan 2003; Flood & Whyte 2006; van Velthoven 
& Klein Haarhuis 2011. 
15 Rissanen & Rantala 2013. 
16 Ehdoista tarkemmin myöhemmin raportissa. 
17 Kilian & Regan 2004, 20. 



 6 

mahdollisuuksien markkinaorientoitunutta suuntausta.18 Oikeusturvavakuu-
tus voisi käytännössä mahdollistaa perusteettomien tapausten tulvan tuo-
mioistuimiin. Tätä pyritään hallitsemaan oikeusturvavakuutuksen ehdoilla 
ja vakuutuksen omavastuuosuuksilla. Lisäksi sitomalla oikeusturvavakuu-
tus osaksi jotain toista vakuutusta vakuutusyhtiöt varmistavat riittävän suu-
ren vakuutuspotentiaalin mahdollisten korvausten kattamiseksi. 
 
 
1 Kotivakuutuksiin sisältyvien oikeusturvavakuutusten  
 sisältö ja korvauspiiri 

Suomessa oikeusturvavakuutuksia sääntelevät vakuutussopimuslaki 
(543/1994) ja laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista (1063/1993). 
Kyseiset lait eivät kuitenkaan määrittele vakuutuksen korvauspiiriä tai kor-
vattavia kustannuksia, vaan sääntelyn kohteena ovat lähinnä sopi-
musosapuolten oikeudet ja velvollisuudet.19 Vakuutusten kattavuus ja kor-
vauspiiri määrittyvät siis vakuutussopimusten sisältöjen kautta.  

Vakuutusyhtiöt perustavat sopimuksensa suurelta osin Finanssialan 
Keskusliiton (lyh. FK, 31.12.2006 asti Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskus-
liitto, lyh. SVK) malliehtoihin, jotka eivät kuitenkaan ole vakuutusyhtiöitä 
sitovia.20 Koska kyseessä on vapaaehtoinen vakuutus, kukin vakuutusyhtiö 
voi vapaasti poiketa omissa vakuutusehdoissaan em. malliehdoista. Vakuu-
tussopimuksissa määritellään lopulta se, millaisia riita-, rikos-, ja hakemus-
asioista aiheutuvia kustannuksia korvataan. Sopimuksissa määritellään 
myös se, mikä on asiakkaan omavastuu ja mikä on korvattavien kulujen 
määrä. Käytännössä eri vakuutusyhtiöiden tarjoamat oikeusturvavakuutuk-
set saattavat ehtojen osalta olla keskenään varsin erilaisia. Myös saman 
yhtiön erilaisiin kotivakuutuksiin liittyvät oikeusturvavakuutukset saattavat 
ehtojensa osalta poiketa toisistaan. Yhtiö- ja yksilökohtaiset vakuutussopi-
                                                           
18 van Boom 2010, 92; Kilian & Regan 2004, 20.  
19 Heinäkuun alusta vuonna 1995 voimaan tulleessa vakuutussopimuslaissa säädetään 
mm. osapuolten tietojenantovelvollisuudesta, vakuutuksen maksamisesta ja menettelystä 
korvaustilanteessa. Laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista puolestaan täydentää 
vakuutussopimuslakia. Sillä lainsäädäntömme saatettiin aikanaan vastaamaan Euroopan 
yhteisön oikeusturvavakuutusdirektiiviä (87/344/ETY). Laki ei tosiasiassa aiheuttanut 
voimaan tullessaan mitään muutoksia Suomen vakuutuskäytäntöön (ks. Oikeudenkäynti-
kulutoimikunnan loppumietintö 1998:8). Lain tärkein säännös koskee vakuutetun oikeut-
ta valita asiamiehekseen kuka tahansa asianajaja tai lakimies. Lisäksi laki sisältää vel-
voitteet määritellä yhdistelmävakuutuksiin liittyvän oikeusturvavakuutuksen keskeinen 
sisältö vakuutuskirjassa ja informoida asiakasta muutoksenhakukeinoista erimielisyysta-
pauksissa. 
20 http://www.fkl.fi/materiaalipankki/malliehdot/Dokumentit/Yksityishenkilon_oikeusturva 
vakuutuksen_malliehto.pdf  
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mukset määrittävät lopulta ne asiat, jotka rajautuvat oikeusturvavakuutuk-
sen ulkopuolelle. Kaikkiaan yksityishenkilöiden oikeusturvan kokonaisuus 
muodostuu siis yleisistä sopimusehdoista, yhtiökohtaisista oikeusturvava-
kuutusehdoista ja henkilön vakuutuskirjaan merkityn sopimuksen sisällös-
tä.  

Kuten on jo käynyt ilmi, oikeusturvavakuutusten kattavuudessa ja kor-
vauspiirissä on lukuisia rajoituksia. Eri tahoilta onkin hieman kärjistäen 
tuotu esiin, että nykyisin olisi selkeämpää kertoa, mitä vakuutukset kor-
vaavat kuin listata lukuisia asioita, joita ne eivät kata21. Haastateltujen va-
kuutusyhtiöiden edustajien käsityksen mukaan korvattavien asioiden lis-
taamisella ei-korvattavien asioiden sijaan ei päästä tarvittavaan tarkkuu-
teen, ja menettely johtaisi enenevissä määrin tulkintaerimielisyyksiin. Seu-
raavassa selostetaankin lyhyesti oikeusturvavakuutusten yleisiä rajausehto-
ja tulkintavirheiden välttämiseksi. 

Kotivakuutukseen liitetty oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksi-
tyishenkilönä. Siten esimerkiksi vakuutetun työhön, virkaan, toimeen tai 
elinkeinotoimintaan liittyvät asiat eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. 
Finanssialan Keskusliiton julkaisemissa malliehdoissa on myös useita mui-
ta rajoituksia, jonka ohella lisärajoituksia saattaa siis olla myös varsinaises-
ta vakuutussopimuksesta johtuen.22 Oikeusturvavakuutuksesta ei malliehto-
                                                           
21 Ks. esim. Advokaatti 4/2012, 25. 
22 Finanssialan Keskusliiton malliehtojen (Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen 
malliehto 28.08.2006) mukaan oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheu-
tuvia kuluja asiassa, 1) jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa 2) joka liittyy 
vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, 
aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, 
elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällai-
sen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon 
hankkimiseksi 3) joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo 
riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt X euroa (tavallisimmin 80 000–
100 000 euroa) 4) joka liittyy takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen 
elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta 5) joka liittyy 
toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan 6) joka liittyy muuhun kiin-
teistöön kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun 
vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon 7) 
jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys 8) jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat 
vastapuolina 9) joka liittyy saatavaan tai vaateeseen, joka on vakuutetulle siirretty, ellei 
siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta 10) jossa on kysymys virallisen syyttä-
jän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asian-
omistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaa-
timuksesta 11) joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa 
yksityisoikeudellista vaatimusta, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty 
syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella 
12) joka koskee vakuutetun esittämää sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista 
vaatimusta, josta hänet on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistuk-
seen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella 13) joka koskee lähes-
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jen mukaan myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnolli-
sissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, hallinto-oikeudessa, va-
kuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimessa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhtei-
söjen ensimmäisen asteen tuomioistuimessa. Vakuutetun on käytettävä 
asiamiehenään oikeustieteen kandidaatin, nykyisin maisterin, tai vastaavan 
ulkomaisen tutkinnon suorittanutta henkilöä. Ellei hän käytä lainkaan 
asiamiestä, korvausta ei suoriteta.  

Oikeusturvavakuutuksesta ei pääsääntöisesti korvata esimerkiksi va-
kuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyn-
tikuluja. Keskeisiä kustannuksia, joita vakuutuksesta ei korvata ovat myös 
tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset, rikosil-
moituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta 
aiheutuvat kulut, julkisen oikeusavun hakemisesta koituvat kustannukset ja 
oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuvat kulut. 
Vakuutuksesta ei liioin korvata vakuutetun omaa ajanhukkaa, työtä, tulon- 
tai ansionmenetystä, matkoja yms.23 

Kun oikeusturvavakuutuksen ehdot osoittavat asian olevan korvauspii-
rissä, vakuutus korvaa vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla oikeuden-
käynnistä tai sen välttämisestä aiheutuvat kustannukset, mm. lakimiehen 
palkkion. Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut mää-
rätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 
lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Vakuu-
tuksesta maksetaan vain asian hoidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuul-
liset kustannukset. Vakuutusyhtiö saattaa esimerkiksi evätä korvauksen 
osittain, jos lakimiesavustaja on palkattu muualta kuin oikeudenkäynti-
paikkakunnalta. Samoin voi käydä esimerkiksi silloin, kun vakuutettu on 

                                                                                                                                                              
tymiskieltoa 14) joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka 
avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen, 
rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä 
varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia 15) joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, ta-
paamisoikeuteen tai asumiseen 16) jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, 
pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä 17) josta vakuutetulle aiheutuvat kustannuk-
set korvataan vastuuvakuutuksesta tai autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuk-
sesta 18) joka koskee konkurssia 19) joka koskee ulosottoa, ulosottolaissa tarkoitettua 
täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa 20) jossa on kysymys yri-
tyksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaises-
ta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaeh-
toisesta velkajärjestelystä 21) jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta 
vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava 
tästä oikeusturvavakuutuksesta 22) joka käsitellään ryhmäkanteena. 
23 Finanssialan Keskusliitto; Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen malliehto 
28.08.2006. 



 9

vaihtanut lakimiesavustajaa kesken asian käsittelyn ja tästä on aiheutunut 
lisäkuluja.  

Suomessa oikeusturvavakuutuksia ei ole tarjolla itsenäisinä vakuutuksi-
na, vaan ne liittyvät yleisimmin yhdistelmävakuutuksiin esimerkiksi koti-, 
auto-, kiinteistö-, maatila-, matka- tai ryhmävakuutuksen osana. Kaikkien 
oikeusturvavakuutusten lähtökohta on vakuutusyhtiöissä kuitenkin käytän-
nössä samanlainen. Vakuutuksilla tehdään mahdolliseksi se, että vakuutus-
tapahtuman tunnusmerkistön täyttävissä tapauksissa vakuutettu saa valita 
asiaansa hoitamaan pätevimmän ajateltavissa olevan lakimiehen.24 
 
 
2 Kotivakuutuksiin sisältyvien oikeusturvavakuutusten  
 ehdot eri vakuutusyhtiöissä 
 
Kotivakuutukseen liitetyn oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korva-
ta vakuutetun yksityiselämään liittyviä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja 
riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Yleisenä periaatteena on, että asian tulee 
olla sellainen, että se on välittömästi saatettavissa käräjäoikeuden tutkitta-
vaksi.  

Seuraavassa on tarkasteltu sopimusehtojen osalta yhdeksän vuonna 
2012 oikeusturvavakuutusmaksutuloja saaneen ja tällä hetkellä (toukokuu 
2013) niitä tarjoavan vakuutusyhtiön25 kotivakuutuksiin liitettyjä oikeus-
turvavakuutuksia. Keskeiset tarkastelun kohteena olevat sopimuselementit 
on koottu taulukkoon 1. 
 

                                                           
24 Luukkonen ym. 2006, 138. 
25 Aktia, Fennia, If, Lähivakuutus, Pohjantähti, Pohjola, Tapiola, Turva ja Ålands Ömse-
diga Försäkringsbolag (ÅÖF). Nordean vakuutusyhtiö Trygin kautta tarjoama vakuutus 
on jätetty pois, koska Trygin Suomen asiakkaat siirtyivät vakuutusyhtiö If:n asiakkaiksi 
yrityskaupan myötä keväällä 2013.  



Taulukko 1 Oikeusturvavakuutusten vertailu 2013 (kotivakuutuksiin sisältyvät oikeusturvavakuutukset) 

Voiko OTV:n 
poistaa kotiva-
kuutuksesta? Voimassaoloalue Enimmäiskorvaus Omavastuu

Korvattavaksi tuomitut 
vastapuolen kulut Lapsiin liittyvät asiat

Muu kuin 
vakituinen 
asunto tai 
kiinteistö

Aktia Ei Suomi

8 500 euroa. 50 % 
korvausmäärästä, jos ratkaistu 
ilman oikeudenkäyntiä. 15 % tai väh. 300 euroa Ei korvata Ei korvata

Vain 
vakituinen

Fennia Voi poistaa Suomi

Perusvakuutus 8 500 euroa, 
laajennettu 17 000 euroa. 50 % 
korvausmäärästä, jos ratkaistu 
ilman oikeudenkäyntiä.

15 % tai väh. 170 euroa, 
laajennettu 25% tai väh. 
340 euroa

Perus ei korvaa, 
laajennettu korvaa Ei korvata

Enintään 
yksi muu 
asunto kuin 
vakituinen

If Ei Pohjoismaat
Perusvakuutus 8 500 euroa, 
laajennettu 17 000 euroa. 20 % tai väh. 170 euroa

Perus ei korvaa, 
laajennettu korvaa Korvataan tietyin ehdoin

Vain 
vakituinen

Lähi-
vakuutus

Ei kuulu 
automaattisesti Pohjoismaat

Perusvakuutus 8 500 euroa, 
laajennettu 17 000 euroa. 50 % 
korvausmäärästä, jos ratkaistu 
ilman oikeudenkäyntiä. 15 % tai väh. 150 euroa Ei korvata Ei korvata

Vain 
vakituinen

Pohjan-
tähti Voi poistaa Ei rajoitusta(90pv)

Perusvakuutus 8 500 euroa, 
laajennettu 17 000 euroa. 15 % tai väh. 240 euroa Ei korvata Korvataan tietyin ehdoin

Vain 
vakituinen

Pohjola Voi poistaa Pohjoismaat 8 500 euroa 15 % tai väh. 200 euroa Ei korvata Ei korvata
Vain 
vakituinen

Tapiola Voi poistaa Suomi 8 500 euroa 15 % tai väh. 200 euroa Ei korvata Korvataan tietyin ehdoin

Enintään 
kaksi muuta 
asuntoa kuin 
vakituinen 

Turva Voi poistaa Suomi 8 500 euroa 15 % tai väh. 260 euroa Ei korvata Korvataan tietyin ehdoin

Enintään 
kaksi muuta 
asuntoa kuin 
vakituinen 

ÅÖF Voi poistaa Pohjoismaat 10 000 euroa 15 % tai väh. 250 euroa Ei korvata Ei korvata
Vain 
vakituinen  

 



Poistomahdollisuus. Oikeusturvavakuutusten sisällöissä on vakuutusyh-
tiökohtaisia eroja. Vakuutusyhtiöiden käytännöt vaihtelevat esimerkiksi 
siinä, voiko oikeusturvavakuutuksen jättää kokonaan pois kotivakuutukses-
ta, jonka liitteenä se siis suurimmalla osalla suomalaisista on. Seitsemällä 
yhtiöllä (Fennia, Lähivakuutus, Pohjantähti, Pohjola, Tapiola, Turva, ÅÖF) 
oikeusturvavakuutuksen voi poistaa kotivakuutuksesta, kun taas kahdella 
muulla tarkastellulla yhtiöllä (Aktia, If) sitä ei voi poistaa.26  

Haastateltujen vakuutusyhtiöiden edustajien mukaan oikeusturvavakuu-
tuksen poistamismahdollisuus tuodaan kyllä esiin (mikäli tämä mahdollisuus 
vakuutuksessa on) vakuutusta myytäessä, mutta käytännössä poistot ovat 
varsin harvinaisia.27 Lähtökohtaisesti voidaan siis arvioida, että oikeusturva-
vakuutus sisältyy melko kattavasti kotivakuutukseen huolimatta sen poista-
mismahdollisuudesta.  

 
Kahden vuoden sääntö. Kaikilla vakuutusyhtiöillä oikeusturvavakuutuk-
seen liittyy niin sanottu kahden vuoden sääntö. Jos vakuutus on vakuutus-
tapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee 
kyseisen säännön mukaan myös niiden seikkojen, joihin asiassa esitetty 
vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. 
Tähän vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka vakuutus on 
ollut yhtäjaksoisesti voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä 
samansisältöisenä.28 Ehdolla on haluttu ehkäistä se, että vakuutuksenottaja 
voisi vakuutustapahtuman perusteen syntymisen jälkeen ottaa oikeusturva-
vakuutuksen, joka kattaisi kustannukset.29 

Vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa tehtyjen haastattelujen perusteella 
ns. kahden vuoden sääntö tuottaa runsaasti epätietoisuutta, hankaluuksia ja 
mielipahaa vakuutusasiakkaille; ehtoa ei tunneta, sen sisältöä ei ymmärretä 
ja sitä pidetään epäoikeudenmukaisena; ”Jos ei ole ollut vakuutusta silloin, 
kun on ostanut sen talon, ja sitten huomaa myöhemmin että se on homees-
sa, niin se on hirveän vaikea heidän ymmärtää, että miksi olisi pitänyt olla 
vakuutus jo silloin, kun osti sen talon”. Yhtiöistä todettiin edelleen yh-
tenevästi myös, että korvaushakemusten hylkäyspäätöksissä kahden vuo-
den sääntöön liittyvät tapaukset ovat suhteellisen yleisiä; ”voi sanoa, että 
kahden vuoden sääntö on se suurin yksittäinen ongelma, jonka kanssa on 
epätietoisuutta”.30  
 

                                                           
26 Korkeamäki & Hanén, 2010.  
27 Haastattelut, 5/2013. 
28 Korkeamäki & Hanén, 2010. 
29 Eskuri ym. 2007, 40.  
30 Haastattelut, 5/2013. 
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Voimassaoloalue. Vakuutuksen voimassaoloalue vaihtelee vakuutuksen 
tarjoajan mukaan. Voimassaoloalue tarkoittaa käytännössä sitä maata, jossa 
vakuutustapahtuma on tapahtunut ja minkä tuomioistuimessa asia käsitel-
lään. Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksissa suppein voimassaoloalue 
on pelkästään Suomessa voimassa oleva vakuutus (Aktia, Fennia, Turva, 
Tapiola). Alueellisesti laajin vakuutus on koko maailman kattava (Pohjan-
tähti).31 Voimassaoloalueeksi on myös joissain ehdoissa rajattu Pohjois-
maat (If, Lähivakuutus, Pohjola, ÅÖF).  
 
Korvausmäärä ja omavastuu. Vakuutusyhtiöiden tarjoamissa perusva-
kuutuksissa ei ole korvausmäärien ja omavastuun osalta juuri eroja. Pää-
sääntöisesti perusvakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 8 500 euroa. Tä-
tä määrää voi joissakin yhtiöissä (Fennia, If, Pohjantähti) korottaa lisämak-
susta 17 000 euroon asti. Omavastuun määrä on yhtiöstä riippuen 15–20 
prosenttia tai vähintään 170–300 euroa perusvakuutuksissa ja 20–25 pro-
senttia tai vähintään 340 euroa laajemmissa.32 Lisäksi muutamissa vakuu-
tusyhtiöissä (Aktia, Fennia, Lähivakuutus) on käytäntö, että tapauksesta 
korvataan vain 50 prosenttia perusmäärästä, mikäli asia ratkaistaan ennen 
pääkäsittelyä (esimerkiksi sovittelussa). 

Yleisesti yhtiöiden edustajien näkemyksen mukaan nykyinen 8 500 eu-
ron korvausmäärä riittää kattamaan suurimman osan korvattavista vahinko-
tapahtumista. Yksi haastatelluista oli sitä mieltä, että se ei ole yleisesti ot-
taen riittävä, saman yhtiön toinen edustaja katsoi korvauskaton suurimmas-
sa osassa tapauksia riittävän. Erään toisen yhtiön edustaja puolestaan toi 
esiin näkemyksensä siitä, että korvausmäärän ei pidäkään kattaa kaikkia 
kuluja, vaan 8 500 euroa on hyvä ”apu” oikeudellisten ongelmien asian-
hoidon aiheuttamien kulujen kattamisessa. Vakuutusyhtiöiden edustajien 
keskuudessa pääsääntöistä 8 500 euron korvausmaksimia pidettiin yh-
tenevästi liian pienenä erityisesti asiantuntijalausuntoja ja muita selvityksiä 
usein edellyttävissä asuntokauppariidoissa. Samoin yhtenevästi tuotiin esiin 
se, että korvausmäärä ei yleensä riitä asian edetessä hovioikeusasteelle. Kor-
vauskaton ylittymiseen liittyen todettiin myös yhtenevästi havainto avustaja-
palkkioiden ja -laskutuksen määrän jatkuvasta ja selkeästä kasvusta viime 
vuosina. Kaikissa keskusteluissa siis kuitenkin nousi esiin korvauskaton 
ongelmallisuus tietyissä tapauksissa. Samoin tuotiin esiin havainto siitä, 
että korvauskatto säätelee sekä lakimiesavustajien työmäärää ja laskuja 
että asiakkaiden halukkuutta prosessien eteenpäin viemiseen. Tietoisuus 

                                                           
31 Vakuutus on voimassa matkaan ja matkustamiseen liittyvissä asioissa kaikkialla maa-
ilmassa enintään 90 pv yhtäjaksoisesti kestävällä matkalla.  
32 Korkeamäki & Hanén, 2010; Advokaatti 4:2012. 
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kuluriskistä vaikuttaa siis vakuutusyhtiöiden edustajien käsityksen mu-
kaan asiakkaiden käyttäytymiseen ja menettelytapojen valintoihin.  

Rankimmin ilmaistuna maksimikorvausmäärää luonnehdittiin vakuu-
tusyhtiöiden edustajien taholta näin: ”Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin 
tämähän on ihan Kekkosen ajalta tämä korvauskatto.” Kysyttäessä tar-
kemmin korvauskaton ylittävien tapausten osuutta kaikista vahinkotapauk-
sista, ei yhdestäkään yhtiöstä saatu tästä täsmällistä tietoa. Arviot vaihteli-
vat yhtiöstä riippuen 5–25 prosentin välillä kaikista korvatuista vahinkota-
pauksista.  

Vaikka maksimikorvausmäärää pidettiin riittävänä niin sanotuissa ”ta-
vallisissa asioissa”, korvauskaton nostaminen oli kuitenkin keskeisesti se 
tekijä, jonka yhtiöiden edustajat toivat esiin myös oikeusturvavakuutuksen 
tulevaisuudesta keskusteltaessa. Korvausmäärän nostoa lähivuosina pidet-
tiin todennäköisenä. Toisaalta korvausmäärän noston ounasteltiin vääjää-
mättä johtavan vastaavasti myös vakuutusten hinnankorotuksiin. 
 
Tuomitut kulut. Vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntiku-
lut poistettiin monista oikeusturvavakuutuksista 1.7.1995 tapahtuneiden 
ehtouudistusten myötä. Suurimpaan osaan tarjolla olevista oikeusturvava-
kuutuksista liittyy kuitenkin pykälä, jonka mukaan vakuutetun maksetta-
vaksi tuomitut kulut korvataan silloin kun (1) vakuutettua on avustanut 
oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun 
asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun 
kannalta tärkeää tai (2) kun vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt nou-
dattamatta asiassa annettua kuluttajavalituslautakunnan, vakuutuslautakun-
nan tai muun vastaavan elimen päätöstä, joka asian keskeisiltä osilta on 
vakuutetulle myönteinen. 

Nordean aiemmin vakuutusyhtiö Trygin kautta tarjoama oikeusturvava-
kuutus kattoi vastapuolen oikeudenkäyntikulut kaikilta muilta osin paitsi 
maksettaviksi sovittujen kulujen osalta. If:in ostettua vuoden 2012 lopulla 
Trygin Suomen toiminnan ja aloitettua yhteistyön Nordean kanssa ei enää 
yhdenkään vakuutusyhtiön perusvakuutus korvaa vastapuolelle maksetta-
vaksi tuomittuja kuluja. Tämä etu on kuitenkin voimassa (tätä selvitystä 
viimeisteltäessä toukokuussa 2013) Trygistä If:iin siirtyneillä asiakkailla.33 
Muutamilla yhtiöillä (Fennia, If) on myynnissä laajennettu oikeusturva, 
joka kattaa myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Nämä vakuutukset ovat 
perusvakuutusta kalliimpia, ja vakuutusmäärä sekä omavastuu ovat vastaa-
vasti korkeampia. 

                                                           
33 http://www.tryg.fi/binary/file/-/id/9/fid/44/  
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Laajaan kotivakuutukseen liittyvää korkeampaa oikeusturvavakuutuksen 
17 000 euron korvausmäärää kommentoitiin myös vakuutusyhtiöiden edus-
tajien haastatteluissa. Käytännössä laajennettuihin vakuutuksiin liittyvät oi-
keusturvavahinkotapaukset eivät vaikuta olevan – haastattelujen valossa – 
kovinkaan yleisiä. Eräs haastateltavista toi toisaalta esiin, että esimerkiksi 
haastavissa asuntokauppariidoissa 17 000 euron korvausmääräkään ei vält-
tämättä riitä, jos joudutaan maksamaan myös vastapuolen kuluja. Samoin 
sama haastateltava mainitsi, ettei laajennettua vakuutusta juurikaan markki-
noida, vaikka sitä tarjolla onkin. Pohdintaa esiintyi myös asiakkaan näkö-
kulmasta; erään yhtiön edustaja totesi, että asiakkaan on vaikea ymmärtää 
tällaista vaihtoehtoa edes kysyä, kun mahdollisuutta ei yhtiön taholta tuoda 
vakuutusmyynnissä ja -markkinoinnissa esille. 
 
Lapsiin liittyvät asiat. Monet yhtiöt ovat rajoittaneet korvausriskejään 
tiettyjen vakuutustapahtumien rajaamisella vakuutustapahtumien ulkopuo-
lelle. Yksi näistä rajoitusehdoista on koskenut lapsiin liittyviä riitaisuuksia. 
Lapsiin liittyvien asioiden ulosrajaamista on perusteltu sillä, että oikeustur-
vavakuutuksen tarkoituksena ei ole korvata sellaisia asioita, jotka on joka 
tapauksessa ihmisten välillä järjestettävä ja sovittava. Myöskään vakuutuk-
seen kuuluva vahingon ennakoimattomuus ja vakuutetun omasta tahdosta 
riippumaton käyttäytyminen ei toteudu tämänkaltaisissa asioissa.34 Vakuu-
tusyhtiöillä on asiaan liittyen erilaisia ratkaisuja. Monilla yhtiöillä (Aktia, 
Fennia, Lähivakuutus, Pohjola, ÅÖF) lasten huoltoon, elatukseen tai ta-
paamisoikeuteen liittyvät asiat ovat kokonaan vakuutuksen ulkopuolella. 
Toisilla yhtiöillä (If, Pohjantähti, Tapiola, Turva) asian korvauksellisuuteen 
taas liittyy useita ehtoja.35 

Yleisesti myös avio- tai avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen purkami-
seen liittyvät asiat on rajattu oikeusturvavakuutusten ulkopuolelle. Syynä 
on se, että oikeusturvavakuutus on useimmiten perheen sisäinen ja se kat-
taa samassa taloudessa asuvat henkilöt. Näissä tilanteissa vakuutusyhtiöllä 
ei myöskään ole näkyvissä sellaista tilannetta, jossa vakuutettu voisi voittaa 
jutun ja näin ollen saada korvauksia vastapuolelta, jolloin vakuutusyhtiön 
riski maksaa korvauksia pienenisi. Lisäksi koska eronneisuus on nykyisin 
varsin yleistä, ei perheoikeudellisten asioiden vakuuttaminen liene vakuu-

                                                           
34 Eskuri ym. 2007, 66. 
35 Lapsiin liittyvissä asioissa kulut korvataan yhdessä vakuutustapahtumassa kolmea 
vuotta kohden, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttävät samanaikaisesti: (1) asiaa ei 
käsitellä yhteiselämän lopettamisen yhteydessä, (2) kysymys on viranomaisen vahvista-
man, voimassaolevan ja täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen tai oikeuden tuomion 
muuttamisesta. 
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tusyhtiöiden riskipolitiikan kannalta järkevää ilman, että niistä perittäisiin 
huomattavan korkeita vakuutusmaksuja.36  

Vakuutusyhtiöiden edustajien haastatteluissa nousi yleisesti esiin se, et-
tä lapsiin liittyvien juttujen rajoitukset – sekä näiden juttujen rajaaminen 
kokonaan pois korvauspiiristä että toisaalta näitä juttuja koskevien ehtojen 
”aika tiukat ehdot” – johtuvat ”riitelyn yleisyydestä” lapsiasioissa sekä 
”kroonisista tapauksista”. Toisaalta niissä yhtiöissä, joissa ao. asiat ovat 
nykyisin vakuutuksen ulkopuolella, tuotiin esiin niin sanotut vanhan kan-
nan vakuutukset, joista näitä asioita vielä korvataan ”tietyin, aika kovin 
ehdoin”. Asiakkaiden epätietoisuus lapsia koskevien juttujen korvattavuu-
desta on erään yhtiön edustajan mukaan yleistä ja johtuu siitä, että korvat-
tavuus vaihtelee yhtiöittäin. Erään toisen yhtiön edustaja totesi perheasioi-
hin liittyvien kyselyjen ja korvaushakemusten olevan tavallisia, ja asiak-
kaiden pettyvän kuullessaan, ettei lapsia koskevia asioita korvatakaan; 
”avioeron (rajauksen) ne ymmärtää, mutta lapset on eri asia”.  
 
Muu kuin vakituinen asunto tai kiinteistö. Asumiseen ja muihin kiinteis-
töihin liittyvien ehtojen mukaan oikeusturvavakuutusta on oikeus käyttää 
vain sellaista kiinteistöä, rakennusta, osake- tai vuokrahuoneistoa koske-
vaan asiaan, jota hän itse käyttää vakinaisena tai vapaa-ajan asuntonaan. 
Perusteluna edellä mainitulle rajaukselle on se, että kaikki ansiotarkoituk-
sena tapahtuva toiminta on ollut tarkoituksena jättää oikeusturvavakuutuk-
sen ulkopuolelle.37 Suurimmassa osassa vakuutusyhtiöiden ehtoja (Aktia, 
If, Lähivakuutus, Pohjantähti, Pohjola, ÅÖF) oikeusturva koskee vain yhtä 
vakinaista asuntoa tai omassa käytössä olevaa vapaa-ajan asuntoa. Muilla 
vakuutusyhtiöillä (Fennia, Tapiola, Turva) oikeusturvan piiriin kuuluu va-
kuutuksen ottajan vakituisen ja vapaa-ajan asunnon lisäksi 1–2 Suomessa 
sijaitsevaa asuntoa, joita ei käytetä vakuutetun vakinaisena asuntona tai 
vapaa-ajan asuntona. Kuluja ei kuitenkaan korvata kyseisten kiinteistöjen 
vuokraamiseen liittyvissä asioissa, joissa vakuutettu on vuokranantajana.  
 
Rikosasiat. Vakuutetun ollessa vastaajana rikosasiassa vakuutusyhtiöt ei-
vät maksa korvauksia mikäli kyseessä on virallisen syyttäjän ajama syyte. 
Tahallisia tekoja koskevat syytteet jäävät aina vakuutuksen ulkopuolelle. 
Tuottamuksellisen syytteen osalta korvausta ei myöskään makseta, vaikka 
virallisen syyttäjän syyte hylättäisiin kokonaan, sillä siinä tapauksessa ku-
lut tulee vaatia valtion varoista.38 Vakuutetulle kuitenkin korvataan asia-
miehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos 
                                                           
36 Kilian & Regan 2004, 10–11. 
37 Eskuri ym. 2007, 56. 
38 Jyrinjärvi ym. 2006, 697. 
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kysymyksessä on asianomistajan vakuutettua vastaan ajama syyte silloin, 
kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on pe-
ruuttanut sen. Vakuutuksenottajan ollessa asianomistajana oikeudenkäynti-
kulut korvataan siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on kyse rikoksesta joh-
tuvasta vakuutetun muusta yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oi-
keudenkäyntikuluista. 

Vakuutusyhtiöiden edustajien haastatteluissa rikosasioita pidettiin ylei-
sesti yhtenä tyypillisimpänä asiaryhmänä korvattavien oikeusturvavahinko-
jen joukossa. Ne eivät haastateltujen mukaan ole erityisen ongelmallisia 
korvauskäsiteltäviä, ja 8 500 euron korvauskattoakin pidetään näissä asioissa 
riittävänä.  
 
Vähäiset asiat. Vähäisten asioiden rajaamista vakuutuksen ulkopuolelle on 
perusteltu sillä, että oikeusturvavakuutuksen kustannuksia ei rasitettaisi 
kohtuuttomasti.39 Kaikilla vakuutusyhtiöillä esiintyy vakuutusehdoissaan 
kohta, jonka mukaan vähäiset asiat on rajattu oikeusturvavakuutuksen ul-
kopuolelle. Vähäisten asioiden määrittely ei sen sijaan ilmene yhtiöiden 
vakuutusehdoista kovinkaan tarkasti. Muutamissa ehdoissa asiaa pidetään 
vähäisenä, jos sen varsinainen intressi on alle 500 euroa (Lähivakuutus, 
ÅÖF, Nordea) tai alle vakuutuksen vähimmäisomavastuun (Pohjantähti) 
ilman oikeudenkäyntikuluvaatimusta.  

Haastatteluissa vakuutusyhtiöiden edustajilta kysyttiin vähäisen asian 
kriteeristön määrittelystä yhtiössä. Kaikissa yhtiöissä todettiin, että vähäis-
ten asioiden ehtoa sovelletaan harvoin. Yhdessä yhtiössä kerrottiin tässä 
yhteydessä, että lakimiehen kuluja korvataan suhteessa riidanalaisen asian 
intressiin; ”eli jos on esimerkiksi velkomusasia, niin se on kaksi kertaa se 
riidan intressi. Jos riita koskee 1 000 euron saatavaa, niin lakimiehelle kor-
vataan enintään 2 000 euroa.”  

Vähäiset asiat -vakuutusehdon soveltaminen on periaatteessa ”helpom-
paa” silloin, kun vakuutettu on kantajan ominaisuudessa. Eli jos vakuutettu 
haluaa käynnistää oikeudenkäynnin euromääräisesti pienen summan takia, 
vakuutusyhtiöllä on ilmeisen todennäköisesti oikeus vedota mainittuun rajoi-
tusehtoon. Eskurin ym. muiden mukaan ongelmallisempaa on rajoitusehdon 
soveltaminen siinä tapauksessa, että taloudellisesti vähäinen vaatimus esite-
tään vakuutetulle. Tällaisessa tapauksessa oikeusturvaetu voidaan alttiimmin 
joutua myöntämään vakuutetulle. Eskuri ym. toteavat, että euromääräisten 
rajojen antaminen kyseisen rajoitusehdon soveltamiseen on erittäin vaikeaa. 
Jonkinlaisena ohjenuorana voi pitää intressin suuruuden vertaamista vakuu-
tuksen omavastuuosuuteen, mutta joka tapauksessa arviointi on tehtävä ta-

                                                           
39 Eskuri ym. 2007, 57. 
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pauskohtaisesti.40 Kaikkiaan – edellä esitetty vakuutusyhtiöiden edustajien 
yhtenevä näkemys huomioon ottaen – näyttäisi kuitenkin siis siltä, että vä-
häiset asiat -ehtoa ei korvauskäytännössä laajemmin sovelleta.  
 
Oikeudellinen neuvonta vakuutusyhtiöissä. Vakuutusyhtiöiden edustajien 
kanssa tehdyissä haastatteluissa nousi esiin mielenkiintoinen havainto oi-
keudelliseen neuvontaan liittyen. Kuten edellä jo todettiin, oikeusturvava-
kuutuksen luonne ja sisältö edellyttävät vakuutusyhtiöissä korvauskäsitteli-
jöiltä oikeudellista asiantuntemusta. Yleisten oikeusturvavakuutusten piiriin 
ei kuitenkaan kuulu minkäänlainen oikeudellinen neuvonta. Korvauskäsitte-
lijät eivät myöskään anna julkisten oikeusaputoimistojen puhelinneuvontaan 
verrattavissa olevaa apua siksi, että tämä saattaisi johtaa asiakkaan ja toimis-
ton kannalta hankaliin tilanteisiin. Korvauskäsittelijät eivät niin ikään saa 
suositella oikeudellisen ongelman kohdanneelle asiakkaalle jotain tiettyä 
asianajo- tai lakiasiaintoimistoa.  

Kaikki tätä selvitystä varten haastatellut vakuutusyhtiöiden edustajat to-
tesivat kuitenkin, että oikeusturvavakuutuksen parissa työtään tekevien 
vakuutusvirkailijoiden päivätyössä asiakkaiden oikeudellisen neuvonnan 
tarve nousee varsin vahvasti esiin. Oikeudellista neuvontaa ja ohjausta 
koskevat yhteydenotot ovat vakuutusyhtiöissä ”tavallista, ”yleistä”, ”ihan 
arkipäivää”. Asiakkaiden oletukset siitä, että oikeusturvavakuutuksella saa 
vakuutusyhtiöistä oikeudellista neuvontaa ovat yleisiä, ja useilla on yksin-
kertaisesti se käsitys, että yhtiöillä on ”tällainen oikeudellinen neuvonta-
palvelu”. Samoin oletetaan aika ajoin, että vakuutusyhtiön juristi alkaa 
konkreettisesti hoitaa asiakkaan oikeudellista ongelmaa. Vakuutusyhtiöi-
den edustajat totesivat ilmiön johtuvan siitä, että asiakkaat eivät yksinker-
taisesti tunne tai ymmärrä oikeusturvavakuutuksen sisältöä. 

Vakuutusyhtiöiden edustajat kertoivat haastatteluissa toimintatavoistaan 
tilanteissa, joissa asiakkaat pyytävät apua ja neuvoa oikeudelliseen ongel-
maansa. Yhtenevästi todettiin, että yhtiöillä ei ole varsinaisesti oikeutta 
antaa ”lakineuvontaa” tai ohjata asiakas kääntymään jonkun tietyn laki-
miehen puoleen. Toisaalta kuitenkin todettiin, että korvausneuvojat kyllä 
kokemuksensa pohjalta käytännössä antavat oikeudellista neuvontaa, eten-
kin pienissä asioissa (mainintoja laskujen riidattoman osan hoitamisesta, 
perheeseen ja perintöön liittyvistä asioista), mutta pääsääntöisesti ohjaavat 
asiakkaita eteenpäin esimerkiksi ylipäätään juristille (ei tietyille), julkiseen 
oikeusapuun, poliisille, kuluttajaviranomaisille, lastenvalvojalle sekä 
asiayhteydestä riippuen erilaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin, jotka tarjoavat 
oikeudellista apua. Kaikkiaan toiminta on haastattelujen mukaan enem-

                                                           
40 Eskuri ym. 2007, 57. 



 18

minkin kokemuksen tuomaa yleistä ohjausta siitä, miten kyseisen asian 
kanssa tulisi edetä ja kantaa ottamista asian korvattavuuteen. 
 
 
3 Keskustelua korvauspiirin muutoksista 

Kuten edellä ilmeni, oikeusturvavakuutuksissa on nykyisin lukuisia rajoi-
tuksia koskien sitä, minkä tyyppisiä vahinkoja vakuutuksesta korvataan. 
Kaikkiaan niiden korvauspiiri on rajoitetumpi kuin vielä noin parikymmen-
tä vuotta sitten 1990-luvulla.  

Taloudelliset tekijät ovat kriittisen arvion mukaan vaikuttaneet oikeus-
turvavakuutuksen käyttöalan rajoituksiin enemmän kuin oikeudelliset perus-
teet, joita supistusten tueksi on ollut vaikea esittää. Vakuutusehtojen tiuken-
tamisen taustalla on ollut pyrkimys karsia lähinnä valtiolle oikeudenkäyn-
neistä aiheutuvia kustannuksia ja vakuutusyhtiöiden omia kustannuksia. Jäl-
kimmäinen peruste on hyväksyttävissä sikäli, että se pienentää samalla va-
kuutettujen vakuutusmaksuja oikeusturvavakuutuksen ydinalueen säilyessä 
edelleen mahdollisesti entistä useamman käytettävissä olevana oikeusturvan 
taloudellisena takeena.41  

Jyrinjärven ym. mukaan vakuutusyhtiöiden tuotekehityksessä ei ole ha-
vaittavissa merkkejä korvattavien vakuutustapahtumien piirin laajentami-
sesta, eikä tämä olisi heidän mukaansa kokonaisuuden kannalta myöskään 
tarkoituksenmukaista. Asiaa perustellaan sillä, että vakuutusturvan laajen-
taminen joko vakuutusmääriä huomattavasti korottamalla tai korvattavien 
vakuutustapahtumien joukkoa laajentamalla tarkoittaisi väistämättä myös 
vakuutuksen hinnan merkittävää nousua. Hinnankorotukset puolestaan joh-
taisivat luultavimmin siihen, että oikeusturvavakuutuksen suosio laskisi ja 
että vakuutuksenottajien joukkoon valikoituisi henkilöitä, joilla on keski-
määräistä suurempi riski vakuutustapahtuman konkretisoitumiseen, mikä 
taas johtaisi uusiin hinnankorotuksiin.42 

Kiinnostavaa on, että myös vakuutusyhtiöiden edustajat toivat haastat-
teluissa esiin korvauspiirin laajentamisen mahdollisuuden tulevaisuudessa. 
Keskustelut etenivät samoin kuin edellä todettiin eli että korvauspiirin laa-
jentaminen johtaisi väistämättä vakuutusmaksujen nousuun ja sitä kautta 
mahdollisesti vakuutuksen suosion laskuun. Yhdessäkään yhtiössä ei kui-
tenkaan tulevaisuuden muutoksista kysyttäessä esitetty konkreettisia tietoja 
korvauspiirin mahdolliseen laajentamiseen liittyen. Kiinnostava näkökohta 
tässä yhteydessä on myös se, että haastatteluissa spekuloitiin eri tahoilta 

                                                           
41 Jokela 1995, 473–474. 
42 Jyrinjärvi ym. 2006, 709–710. 
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sitä, olisiko oikeusturvavakuutus itsenäisenä erillisenä vakuutuksena mark-
kinoilla toimiva ratkaisu; tämän vaihtoehdon nähtiin todennäköisemmin 
johtavan oikeusturvavakuutuskannan romahtamiseen ja sen muodostumi-
seen ”harvojen marginaalivakuutukseksi”.  

Vakuutusmäärä ja korvattavien kustannusten laajuus saattaa kuitenkin 
jatkossa olla ensisijainen kilpailukeino, kun vakuutusyhtiöt kehittävät oi-
keusturvavakuutusta. Monet yhtiöt tarjoavat siis nykyisin yksityishenkilöil-
le myös normaalia vakuutusmäärää laajemman turvan tarjoavia vakuutuk-
sia. Kilpailun painottuminen näihin elementteihin on ymmärrettävää, koska 
lisämaksulla saatavan lisäturvan edut voidaan konkreettisesti havainnollis-
taa.43 Eräiden vakuutusyhtiöiden edustajien näkemys haastattelujen pohjal-
ta on toisaalta se, että ao. lisäturva ei ole laajemmin käytössä – ja toisaalta 
sitä ei edes pyritä markkinoimaan. Vakuutuksen hinnan on puolestaan vai-
kea nähdä olevan jatkossa merkittävä kilpailutekijä, sillä perusoikeusturva-
vakuutus maksoi vuonna 2010 yhtiöstä riippuen noin 14–49 euroa.44 Va-
kuutusyhtiöiden edustajat pitävät yleisesti perusmääräisen oikeusturvava-
kuutuksen hintoja varsin kohtuullisina ja edullisina suhteessa siitä mahdol-
lisesti saatavaan hyötyyn vahinkotapahtuman konkretisoituessa.  

Kuten edellä on jo ilmennyt, oikeusturvavakuutusten ehdot ovat vuosien 
kuluessa kiristyneet ja rajaukset lisääntyneet. Toisaalta esimerkiksi perusva-
kuutusten maksimikorvausmäärissä ei ole juurikaan tapahtunut muutosta 
viimeisten 20 vuoden aikana. Korvausmäärä on siis nykyisellään tavalli-
simmin 8 500 euroa (laajemmissa, kalliimmissa vakuutuksissa 17 000 eu-
roa), kun se 1990-luvun toisella puoliskolla oli saman verran eli yleensä 
50 000 markkaa. Omavastuuosuus on nykyisellään tavallisimmin 15 pro-
senttia, mutta vakuutusyhtiöstä riippuen yleensä vähintään 170–300 euroa. 
1990-luvulla omavastuuosuus oli yleensä samat 15 prosenttia, mutta ylei-
simmin vähintään 1 000 mk eli noin 170 euroa.  

Perusvakuutusten korvauskatto, 8 500 euroa, on pysynyt siis jo pitkään 
samana ja riittänee pienempien riita-asioiden hoitamiseen. Katto tulee kuiten-
kin helposti vastaan jopa ennen pääkäsittelyä, esimerkiksi kiinteistöriidoissa.45 
Korvausmaksimin muuttumattomuus tarkoittaa käytännössä sitä, että oikeu-
denkäyntikulujen kasvaessa vuosi vuodelta oikeusturvavakuutus kattaa tosi-
asiassa yhä vähemmän oikeudellisen asian eteen tehtyä lainopillista työtä. Osa 
asiakkaista saattaa näin ollen jättää asian hoitamatta korkean kuluriskin takia. 

                                                           
43 Jyrinjärvi 2006, 711. 
44 Korkeamäki & Hanén, 2010. 
45 Haastattelutietojen lisäksi ks. esim. Advokaatti 4:2012 ja Asianajoliiton tiedotteita ja lau-
suntoja 2012. http://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/tiedotteita_ja_lausuntoja/arkisto/2012/ 
oikeusturvavakuutukset_jaaneet_ajastaan_jalkeen_-_kuluttajat_pettyvat_vakuutuksista_ 
saataviin_korvauksiin.5156.news. 
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– Näitä näkemyksiä puoltavat myös vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa teh-
dyt haastattelut siitä huolimatta, että useimmissa tapauksissa perusvakuutuk-
sen korvausmäärän katsotaan riittävän.  

Tiettyjen vakuutusyhtiöiden soveltama, korvaussumman puolittava so-
vintopykälä ei lähtökohtaisesti kannusta sopimaan riitoja, koska on mah-
dollista, että vakuutuksenottaja kokee kannattavammaksi jatkaa riitelyä 
oikeussalissa kuin sovinnon tekemisen. Hankalimmassa tilanteessa voivat 
olla sellaiset henkilöt, joilla on yleiseen tuomioistuimen käsiteltäväksi 
edennyt riita, jossa vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä ylittyy (esim. 
kiinteistöriita). Jos riita sovitaan ennen pääkäsittelyä, korvaa vakuutus ai-
noastaan 50 prosenttia, jolloin asiakkaan omalle kustannukselle jäävien 
korvausten määrä on useita tuhansia euroja. Tämä voi periaatteessa estää 
sopimusten synnyn, koska sopiminen tulisi kalliiksi. Kyseisten henkilöiden 
tulot saattavat myös olla niin suuret, että heillä ei ole mahdollisuutta saada 
julkista oikeusapua vakuutuksen omavastuuosuuteen.46 

Vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa käytyjen haastattelujen valossa 
sovinnot ovat kuitenkin yleisiä. Kaikissa haastatteluihin osallistuneissa yh-
tiöissä kerrottiin sovintojen olevan varsin yleisiä – ja yleistyneen selkeästi 
10 vuoden takaiseen aikaan verrattuna. Eräästä yhtiöstä esitettiin arvio, että 
esimerkiksi asuntokauppariidoissa yli puolet jutuista sovitaan. Haastatel-
luilla oli näkemys, että tuomarit ”melkein pakottavat”, ”patistavat”, ”käs-
kevät”, ”voimakkaasti suosittelevat” sovintoon. Toisaalta tuotiin esiin, että 
oikeus ei välttämättä aina toteudu sovinnolla, ja että sovinnon tulisi olla 
”järkevä”. Erään yhtiön edustaja kertoi tässä yhteydessä ”ikävästä” havain-
nostaan; vakuutuksen korvauskaton lähestyessä sovintohalukkuus kasvaa. 
Toisaalta esitettiin, että sovinto saattaa kuitenkin olla asiakkaan kannalta 
helpommin hyväksyttävissä kuin ”määräys jutun häviämisestä”. Yleisesti 
oltiin sitä mieltä, että sovituissa jutuissa 8 500 euron maksimikorvaus 
yleensä riittää. 

 Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevat kulusäännöt 
voivat lähtökohtaisesti perustua jompaankumpaan kahdesta toisilleen vas-
takkaisesta periaatteesta. (1) Kuittausperiaatteen mukaan molemmat asian-
omaiset vastaavat itse omista kuluistaan oikeudenkäynnin tuloksesta riip-
pumatta. (2) Korvausperiaatteen mukaan hävinnyt asianosainen on velvol-
linen korvaamaan oikeudenkäynnin voittaneen asianosaisen oikeudenkäyn-
tikulut. Kuittaus- ja korvausperiaatteen varaan perustuvat kulusäännöt voi-

                                                           
46 Julkista oikeusapua voidaan myöntää oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen 
vain, jos henkilö olisi ilman vakuutusta oikeutettu käyttövaralaskelman mukaan koko-
naan korvattuun oikeusapuun. 
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vat kuitenkin erota toisistaan sillä perusteella, kuinka laajalti kulut kuita-
taan tai kuinka laaja hävinneen korvausvelvollisuus on.47  

Kuten edellä on todettu, oikeusturvavakuutuksen malliehtoja muutettiin 
vuonna 1995 siten, että vastapuolelle maksettavat oikeudenkäyntikulut ra-
jattiin oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle. Taustalla oli tavoite edistää 
sovintohalukkuutta, vähentää tuomioistuinten ruuhkaisuutta ja korjata oi-
keusturvavakuutuksen asemaa suhteessa julkiseen oikeusapuun, joka ei 
myöskään korvannut vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Näin ollen uudis-
tus saattoi oikeusturvavakuutetut samanarvoiseen asemaan maksuttomaan 
oikeudenkäyntiin ja yleiseen oikeusapuun oikeutettujen kanssa.48 Lisäksi 
oikeusturvavakuutusten korvausmenot olivat kasvaneet jatkuvasti ja muu-
toksella pyrittiin hillitsemään korvattavien oikeusturvavahinkojen kasvua.49  

Uusissa malliehdoissa pyrittiin aikaisempaa tarkemmin määrittelemään 
tuomioistuimet, joissa vakuutusta voidaan käyttää, korvattavat vakuutusta-
pahtumat sekä korvauspiirin ulkopuolelle jäävät asiat ja kustannukset. Mo-
nelta osin uudet ehdot merkitsivät supistuksia aikaisempaan oikeusturva-
vakuutuksen käyttöalaan, mihin oikeudellisten perusteiden lisäksi ilmeises-
ti vaikuttivat myös taloudelliset tekijät.50 Esimerkiksi jos kysymys on tul-
kinnanvaraisesta asiasta, saattaa jo vähäinen riski vastapuolen kulujen kor-
vaamisesta pidättää taloudellisesti heikommassa asemassa olevaa ryhty-
mästä oikeudenkäyntiin tai pakottaa tyytymään itselleen epäedulliseen so-
vintoon vahvemman osapuolen kanssa. 

Samalla aikavälillä, kun oikeusturvavakuutusten korvauspiiri on supis-
tunut, maksimi-korvausmäärissä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta ja 
omavastuuosuudetkin näyttävät pääosin kasvaneen, oikeudenkäyntikulut 
ovat kasvaneet. Tutkimusten mukaan oikeudenkäyntikulut ovat vähintään 
kaksinkertaistuneet vuodesta 1995 vuoteen 2008, vaikka rahanarvon muu-
tos otetaan huomioon.51 Vuoden 1993 alioikeuksien menettelyuudistuksen 
jälkeisen viidentoista vuoden aikana eli vuoteen 2008 mennessä riita-asiain 
oikeudenkäyntikulut kasvoivat peräti 120–150 prosenttia.52 Huomionar-
voista on myös se, että kulut kasvoivat melko lyhyessä ajassa eli viidessä 
vuodessa vuosina 2004–2008 yhteensä noin 50–60 prosenttiyksikköä. Tut-

                                                           
47 Viitanen 2011, 165. 
48 Jokela 1995, 471. 
49 HE 82/2001, 33–37. 
50 Jokela 1995, 470. 
51 Ervasti 2009. Käräjäoikeuksien riita-asiat 2008. Viitanen 2011.  
52 Kuluvaatimusten mediaani kasvoi vuosina 1995–2008 kantajien osalta noin 150 pro-
senttia ja vastaajien osalta noin 120 prosenttia. Vastaavana aikana tuomittujen kulukor-
vausten mediaani kasvoi noin 125 prosenttia. Vuoden 1993 menettelyuudistusta edeltä-
neeseen aikaan verrattuna kuluvaatimusten mediaani kasvoi vuoteen 2008 mennessä 250 
prosenttia ja tuomittujen kulukorvausten mediaani 340 prosenttia. (Viitanen 2011, 174.) 
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kimusten mukaan ei ole myöskään mitään perusteltua syytä olettaa, että 
kokonaiskulujen kasvu olisi pysähtynyt vuoteen 2008, vaan on hyvinkin 
mahdollista, että kasvu on jatkunut edelleen yleistä kustannustason nousua 
selvästi nopeampana.53  

Nykyisin vajaassa puolessa riita-asioiden oikeudenkäynneistä osapuol-
ten yhteenlasketut kulut ylittävät riideltävän intressin määrän, joka vuonna 
2008 oli keskimäärin noin 15 000 euroa. Suhteessa saavutettaviin etuihin 
oikeudenkäynti näyttää sinällään olevan osapuolille suhteellisen kallis kon-
fliktinratkaisumenetelmä.54 Riita-asioiden keskimääräisen intressin kasvu 
nostaa myös oikeudenkäyntikuluja.55 Yhtenä syynä oikeudenkäyntikulujen 
voimakkaalle kasvulle on pidetty vuonna 1994 voimaan tullutta arvon-
lisäveroa, jonka seurauksena myös asianajopalveluista on peritty 22 pro-
sentin, vuoden 2013 alusta alkaen 24 prosentin suuruinen arvonlisävero. 
Tutkimuksen mukaan arvonlisävero selittää oikeudenkäyntikulujen koko-
naiskasvusta noin 30 prosenttia. Asianajajaliitto on omalta osaltaan esittä-
nyt toistuvasti arvonlisäveron poistamista tai alentamista asianajopalvelui-
den osalta.56 Toisaalta on ehdotettu, että arvonlisäveron poistamista tai 
alentamista parempi ratkaisu olisi asianajopalveluista vuosittain maksetta-
van arvonlisäveron ohjaaminen suoraan lisäresurssina julkisen oikeusavun 
kattamisen parantamiseen. Tällöin ao. resurssit ohjautuisivat todennäköi-
semmin yksityishenkilöiden prosessikynnyksen alentamiseen kuin siinä 
tapauksessa, että yksityishenkilöiden maksamista asianajopalkkioista pois-
tettaisiin arvonlisävero tai sitä alennettaisiin.57  

Oikeudenkäyntikulujen kasvuun on vaikuttanut osin myös vuoden 1993 
alioikeuksien menettelyuudistus, joka lisäsi jonkin verran avustajien koko-
naistyömäärää. Myös samaan aikaan tapahtunut kulusääntöjen tiukentami-
nen, joka kanavoi oikeudenkäynnin kokonaiskulut pääsääntöisesti oikeu-
denkäynnin hävinneen asianosaisen kannettaviksi, on todennäköisesti joh-
tanut siihen, että kulukorvausvaatimukset ovat kasvaneet. Kulujen kasvun 
syiksi on myös esitetty, että toimeksiantojen kohteena olevat riita-asiat ovat 
monimutkaistuneet, ja että avustajat käyttävät nykyään enemmän aikaa 
toimeksiantojen hoitamiseen.58  

                                                           
53 Viitanen 2011, 135–181.  
54 Ervasti 2009. 
55 Viitanen 2011, 178. 
56 Tosin EU:n arvonlisäverodirektiivi estää nykyisellään asianajopalkkioita koskevan 
arvonlisäveron poistamisen tai sen alentamisen jäsenvaltioiden soveltaman yleisen vero-
kannan (vähintään 15 %) alapuolelle. Muutos ei siis ole mahdollinen ilman arvonlisäve-
roa koskevan sääntelyn muutamista. (Viitanen 2011, 174–175.)  
57 Viitanen 2011, 176. 
58 Viitanen 2011, 160–161. 
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Käytännössä yli 90 prosenttia oikeudenkäyntikuluista muodostuu asian-
ajopalkkioista. Asianajopalkkioiden voimakas kasvu on näin johtanut myös 
oikeudenkäyntikulujen kasvuun. Palkkioiden kasvu on ollut selvästi yleistä 
kustannus- ja ansiotason nousua nopeampaa. Taustalla on se, että hintatason 
nousua ehkäisevät esteet ovat puuttuneet. Vuonna 1992 kumottu Asianajaja-
liiton palkkio-ohjeen erityinen osa piti yllä jonkintasoista hintakuria. Tämän 
jälkeen siirryttiin vapaaseen kilpailuun, jolloin myös hintataso alkoi kohota. 
Palkkioperusteiden vertailu on niiden kirjavuuden vuoksi hankalaa ja erot 
korkeimpien ja alhaisempien palkkioiden välillä ovat suuria. Nämä tekijät 
ovat hankaloittaneet hintakilpailun onnistunutta muotoutumista. Kulukehi-
tykseen on vaikuttanut myös niin sanotun aikaveloituksen yleistyminen. Ai-
kaveloituksessa ei aseteta toimenpide- tai toimeksiantokohtaista maksimira-
jaa asiakkaalta veloitettavalle kokonaispalkkiolle.59  

Kuten edellä todettiin, vakuutusyhtiöiden edustajat totesivat yhtenevästi 
havaintonsa avustajapalkkioiden ja -laskutuksen määrän jatkuvasta ja 
”voimakkaasta” kasvusta viime vuosina, etenkin yhtenä syynä korvauska-
ton ylittymistapauksissa. Yleisesti pohdiskeltiin muutamilla lauseilla laki-
miesten palkkioiden kehitystä tulevaisuudessa ja esitettiin kommentteja 
julkisen oikeusavun edullisuudesta verrattuna yksityiseen sektoriin. Erääs-
sä yhtiössä viitattiin myös tässä yhteydessä Ruotsissa vallitsevaan käytän-
töön, jossa oikeusturva-asioiden hoidossa on vakuutusyhtiöillä pääsääntöi-
sesti käytössä tietty tuntitaksa, jonka tuomioistuinhallinto (domstolverket) 
on määritellyt asianhoitajalle maksettavaksi. 
 
 
4 Oikeusturvavakuutus muualla Euroopassa 

Oikeusturvavakuutusta voidaan pitää eniten käytettynä keinoja hyödyntää 
oikeudenkäyntimahdollisuuksia Euroopassa.60 Eri Euroopan maissa on kui-
tenkin käytössä monia erilaisia oikeusturvavakuutusjärjestelyjä.61 Erot va-
kuutuskäytännöissä koskevat niin vapautta valita oma asianajaja kuin va-
kuutuksen perusteella maksettuja maksuja ja sillä saatuja korvauksia. Suu-
rimmassa osassa Euroopan maita oikeusturvavakuutusta myydään jonkun 
muun vakuutuksen, kuten kotivakuutuksen osana, mutta esimerkiksi Sak-
sassa oikeusturvavakuutus on oma erikseen ostettava tuotteensa. Oikeus-
turvavakuutuksen suosio on ollut Euroopan sisällä kasvussa, joskin viime 
vuosina sen kasvuvauhti on hidastunut kansainvälisen talouskriisin myö-

                                                           
59 Viitanen 2011, 393–394. 
60 Ks. Heys ym. 2004. 
61 Ks. mm. van Boom 2010. 
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tä.62 Seuraavassa on käyty lyhyesti läpi muutamia eurooppalaisia oikeus-
turvavakuutusjärjestelyjä sellaisissa maissa, joissa noudatetaan mannereu-
rooppalaista oikeuskäytäntöä (civil law). 
 
Saksassa, jossa oikeusturvavakuutusmarkkinat ovat Euroopan suurimmat, 
oikeusturvavakuutus toimii hieman eri periaatteella kuin Suomessa. Oikeus-
turvavakuutuksen on nähty menestyneen Saksassa sekä asiakkaiden, asian-
ajajien että vakuutusyhtiöiden kannalta.63 Syitä tähän ovat muun muassa; 
(1) erikseen myytävä vakuutus saa ihmiset paremmin ottamaan selvää siitä, 
mitä vakuutuksen piiriin kuuluu ja mitkä ovat sen ehdot, (2) erihintaiset 
maksut eri tuloluokille mahdollistavat vakuutuksenantajille vakuutustapah-
tumien korkean ennustettavuuden, (3) laaja vakuutuksenottajakollektiivi 
(risk pool), jota ylläpidetään sääntelemällä tiukasti oikeudellisten palvelui-
den rahoitusmahdollisuuksia.64 Saksassa noin 42 prosentilla kaikista kotita-
louksista on oikeusturvavakuutus.65  
 
Ruotsissa käynnistyi loppuvuodesta 1997 muutos, jossa ihmisten oikeu-
denkäyntimahdollisuuksien painopistettä siirrettiin julkisesta oikeusavusta 
oikeusturvavakuutuksen piiriin. Muutoksen seurauksena tapausten määrä, 
joihin oli annettu julkista oikeusapua, putosi vuosien 1997 ja 2010 välillä 
noin 26 000 jutusta alle 8 500 juttuun. Samalla valtion kustannukset julki-
sen oikeusavun ylläpitämisestä pienenivät 348 miljoonasta kruunusta 188 
miljoonaan kruunuun.66 Ruotsissa oikeusturvavakuutus on perinteisesti 
korvannut eniten perheoikeudellisia asioita (30 %), kiinteistöasioita (25 %), 
vahingonkorvauksiin ja velkoihin liittyviä asioita (25 %) ja perintöriitoja 
(9 %).67 Ruotsissa oikeusturvavakuutus on lähempänä Suomen kaltaista, 
osana koti- tai muuta vakuutusta myytävää mallia, jossa omavastuuosuus 
on yleisimmin myös 20 prosenttia. Suomesta poiketen oikeusturvavakuu-
tuksen enimmäiskorvausmäärää nostettiin Ruotsissa viimeksi vuonna 
199668, ja se on tällä hetkellä 120 000–240 000 kruunua (n. 13 960–27 920 

                                                           
62 http://www.riad-online.net/fileadmin/documents/homepage/publications/Annual_Re 
ports/RIAD-Legal-Protection-Market_June2010.pdf 
63 Ks. Prais 1995; Kilian 2003; Kilian & Regan 2004; Flood & Whyte 2006; Gleichmann 
2006 ja Review of Expenses and Funding of Civil Litigation in Scotland. Consultation 
Paper, 2011. 
64 Kilian 2003. 
65 Gleichmann 2006, 3. 
66 http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2012/Nr-1-2012-Argang -
78/Rattsskyddet-okand-men-viktig-forsakring/ 
67 Kilian & Regan 2004, 17. 
68 Popova 2013, 18. 
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euroa) vakuutusyhtiöstä riippuen.69 Kuten edellä on todettu, Ruotsissa oi-
keusturva-asioiden hoidossa on vakuutusyhtiöillä pääsääntöisesti käytössä 
tietty tuntitaksa, jonka tuomioistuinhallinto (domstolverket) on määritellyt 
asianhoitajalle maksettavaksi.  

Ruotsissa julkisen oikeusavun ja oikeusturvavakuutuksen painopisteen 
muutosta helpotti se, että lähes kaikki ruotsalaiset kuuluivat jo ennestään 
oikeusturvavakuutuksen piiriin.70 Regan on osaltaan kritisoinut Ruotsin 
nykyistä käytäntöä siitä, että oikeusturvavakuutus ei tarjoa turvaa tuomiois-
tuimen ulkopuolisiin oikeudellisiin ongelmiin. Tämä tarkoittaa, että jos 
ihmiset eivät halua tuomioistuimen ratkaisevan asiaansa, jää sen selvittä-
minen kokonaan heidän omalle vastuulleen. Perheoikeudelliset asiat ovat 
ainoa asiaryhmä, jossa asiakkaalle varmistetaan pääsy tuomioistuimen ul-
kopuolisiin sovintoneuvotteluihin ilman maksua. Kaiken kaikkiaan Regan 
näkee, että järjestelmä ei kannusta etsimään neuvoja oikeudellisiin ongel-
miin, vaan enemminkin vieroittaa ihmisiä oikeusjärjestelmästä, ellei heillä 
ole suoraan tuomioistuimeen vietävä asia.71 

Muutamassa muussa eurooppalaisessa maassa oikeusturvavakuutuksen 
alaisuuteen kuuluvat asiat eivät ole samalla tavalla keskittyneet tuomiois-
tuinasioihin, kuten Suomessa, Ruotsissa tai Saksassa. Esimerkiksi Hollan-
nissa tilanne on kehittynyt niin, että vakuutusyhtiöt ovat palkanneet omia 
niin sanottuja talonsisäisiä lakimiehiä (in-house lawyers) hoitamaan oikeus-
turvavakuutustapauksia. Tämä on mahdollistanut myös oikeudellisen neu-
vonnan yhtenä oikeusturvavakuutukseen kuuluvana toimenpiteenä, joka 
esimerkiksi Suomessa ei ole mahdollista. Yksi syy lakimiesten rekrytoimi-
seen vakuutusyhtiöihin on mahdollisuus saavuttaa taloudellista hyötyä (va-
kuutuksista ei tarvitse maksaa ulkopuoliselle juristille sekä vähentää ulkois-
tettujen oikeudellisten palveluiden tuottamia ongelmia esim. riidat vakuu-
tusyhtiön ja asiakkaan valitseman lakimiehen välillä).72 Toiminnan laajen-
taminen vakuutusyhtiöiden taholta voi myös mahdollisesti laskea yleisten 
lakiasiainpalvelujen hintoja.73 Toisaalta kriittisenä näkökulmana asianajaja-
monopolin ulkopuoliseen toimintaan on huoli asianhoidon laadusta sekä 
vakuutusyhtiön mahdollisesta eturistiriidasta. Tällaisessa tapauksessa saattaa 

                                                           
69 http://bankforsakring.konsumenternas.se/Forsakring/Hemforsakringar/Hyresratt/ Jamfor-
hemforsakring/ 
70 Kilian & Regan 2004, 17. 
71 Kilian & Regan 2004, 18. 
72 Kilian 2003, 31–48. 
73 van Boom 2010, 96–97. (Huom. Hollannissa kansalaisella on silti edelleen mahdolli-
suus valita oma lakimiehensä, jos vakuutusyhtiön lakimies ei hänelle kelpaa, ks. tar-
kemmin van Boom 2010, 97–98.) 
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herätä epäilys siitä, ajaako vakuutusyhtiön oma lakimies mahdollisimman 
pieniä kustannuksia vakuutusyhtiöille vai vilpittömästi asiakkaan etua.74 75 
 
 

                                                           
74 Gleichmann 2006, 4. 
75 Skotlannissa (voimassa eräänlainen civil law–common law -yhdistelmä) vastikään jul-
kaistussa raportissa suositeltiin, että oikeusturvavakuutuksesta ei pitäisi tehdä pakollista 
eikä julkista oikeusapua tulisi leikata sen kustannuksella. Sen sijaan lautakunta oli sitä 
mieltä, että ihmiset tulisi saattaa enemmän tietoisiksi oikeusturvavakuutuksesta ja sen eh-
doista, joka toimisi mahdollisesti myös kannustimena vakuutuksen vapaaehtoiseen ostami-
seen. Review of Expenses and Funding of Civil Litigation in Scotland. Consultation Paper, 
2011, 64. 



III OIKEUSTURVAVAKUUTUSTEN YLEISYYS,  
 VAHINKOTAPAHTUMAT JA VAKUUTUSKÄYTÄNTÖ 

1 Oikeusturvavakuutusten yleisyys 

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus Suomessa sisältyy siis tavallisimmin 
kotivakuutukseen. Finanssialan Keskusliiton mukaan 86 prosentilla kotita-
louksista oli voimassa oleva kotivakuutus vuonna 201276. Suhteutettuna 
Suomen noin 2,551 miljoonaan kotitalouteen tämä tarkoittaisi sitä, että ny-
kyisin maassamme olisi noin 2,194 miljoonaa voimassa olevaa kotivakuu-
tusta. Lähtökohtaisesti vakuutus kattaa vakuutuksenottajan ja muut hänen 
kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Kun kotitalouk-
sien keskikoko on nykyisin 2,08 henkilöä, kotivakuutusten vakuutusturva 
näyttäisi em. perusteella kattavan kaikkiaan runsaat 4,56 miljoonaa henki-
löä.77 Kun kotivakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus arviolta n. 90–95 
prosentissa tapauksia78, tarkoittaa se sitä, että maassamme on vakuutettu 
(tietoisesti tai tiedostamatta) oikeusturvavahingon varalta noin runsaat nel-
jä miljoonaa henkilöä.  

Kotivakuutus – yleisesti oikeusturvaliitännäisineen – on ylipäätään suo-
situin kaikista vapaaehtoisista vakuutuksista. Suomalaisten asennoitumista 
vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin säännöllisesti mittaavan selvityksen mu-
kaan kotivakuutus myös koetaan tärkeäksi; yhdeksän kymmenestä selvi-
tyksen kysymyksiin vastanneesta piti sitä tarpeellisena kaikille kotitalouk-
sille.79 Siitä, mistä mahdollisista erityisistä syistä ja mitä mahdollisia va-
hinkoja kattamaan kotivakuutus on otettu, ei valitettavasti ole kuitenkaan 
saatavilla tarkempaa tutkimustietoa. 

Oikeusturvavahingoissa yksi tyypillinen asiaryhmä on asumiseen liitty-
vät vahingot (vahinkojen laadusta jäljempänä raportissa).80 Kotivakuutus 
on edellä mainitun selvityksen mukaan harvinaisempi vuokralla asuvilla 
kuin omistusasujilla. Kotivakuutuksen suosio on ollut kuitenkin kasvussa 
vuokralaisten keskuudessa. Kun vuoden 2008 tutkimuksessa vain 54 pro-
                                                           
76 Vakuutustutkimus 2012, 7. 
77 Kotitalouksia koskevat tilastoluvut; www.stat.fi. 
78 Arvio perustuu vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa keväällä 2013 tehtyihin haastatte-
luihin. 
79 Vakuutustutkimus 2012. Suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöi-
hin on tutkittu vuosina 2000, 2004, 2008, 2010 ja 2012. Tuoreimmat tiedot pohjautuvat 
keväällä 2012 yli tuhannelle henkilölle tehtyihin henkilökohtaisiin käyntihaastatteluihin. 
Kohderyhmänä olivat Suomessa asuvat 15–79-vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaa pois 
lukien. Selvityksen toteuttamisesta vastasi Taloustutkimus Oy.  
80 Tieto perustuu vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa keväällä 2013 tehtyihin haastatte-
luihin. 
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sentilla vuokralla asuvista oli kotivakuutus, osuus oli 67 prosenttia vuonna 
2012. Syynä tähän, ja siihen, että kotivakuutus näyttää yleistyneen erityi-
sesti alle 35-vuotiaiden ja opiskelijoiden keskuudessa, on todennäköisesti 
se, että vuokranantajat edellyttävät vuokrasopimuksen solmimisen yhtenä 
ehtona nykyisin yhä yleisemmin vuokralaiselta kotivakuutusta. Vaikka va-
kuutusta ei lain mukaan ole pakko ottaa, on kotivakuutuksen ottamista (ja 
pitämistä) koskeva ehto nykyisin varsin kattavasti jo esimerkiksi internetis-
tä saatavilla olevissa valmiissa vuokrasopimuskaavakkeissa. Samoin suh-
teellisen kattavasti kotivakuutuksen ottamiseen vuokra-asunnoissa kehotta-
vat paitsi toki vakuutusyhtiöt, myös esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiöt tai 
-yhtiöt sekä Vuokranantajien Keskusliitto ja Vuokralaisten Keskusliitto. 
Myös vuokra-asuntoa välittävät ja oikeudellisia palveluja tarjoavat yrityk-
set suosittelevat nykyisin systemaattisesti sekä vuokranantajille että vuok-
ralaisille kotivakuutuksen ottamista (ja pitämistä) koskevaa ehtoa vuokra-
sopimukseen.81 Oletettavaa siis on, että vuokra-asuntoja koskevat kotiva-
kuutukset – oikeusturvineen – tulevat edelleen yleistymään. 

Vapaaehtoisten vakuutusten, kuten kotivakuutusten ja niihin sisältyvien 
oikeusturvavakuutusten, tarkoituksena on turvata omaa ja läheisten talou-
dellista asemaa yllättävissä tilanteissa. Kyselyvastausten perusteella suo-
malaisista vajaat kaksi kolmannesta on omien sanojensa mukaan yleisesti 
ottaen kartoittanut omat ja perheensä riskit suhteessa vakuutusturvansa riit-
tävyyteen. Noin puolet kertoo tutustuneensa vakuutustensa vakuutusehtoi-
hin ja noin 40 prosenttia kertoo tietävänsä mitä omat vakuutukset korvaa-
vat. Toisaalta kyselyvastausten perusteella vaikeinta tuntuu olevan nimen-
omaan vakuutustuotteiden ominaisuuksien ymmärtäminen ja tuotteiden 
vertailtavuus keskenään.82 Toisaalta esimerkiksi vakuutusyhtiöiden edusta-
jien kanssa tätä selvitystä varten tehdyissä haastatteluissa tuli esiin yhtiöi-
den saamiin puheluihin ym. kyselyihin ja yhteydenottoihin perustuva käsi-
tys siitä, että asiakkaat eivät juurikaan perehdy kotivakuutusten sen pa-
remmin kuin oikeusturvavakuutustenkaan sisältöihin ennen kuin vahinko 
on jo tapahtunut. 
 
 

                                                           
81 Tilannetta kartoitettu internetissä huhti-toukokuussa 2013.  
82 Vakuutustutkimus 2010. 
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2 Oikeusturvavahingot ja tapausten laatu  
 vakuutusyhtiöissä 

Finanssialan Keskusliiton keräämien tietojen mukaan yksitoista kotimaista 
vakuutusyhtiötä sai vakuutusmaksutuloja oikeusturvavakuutuksesta vuonna 
2012.83 Vuonna 2012 vahinkovakuutuksista saatujen vakuutusmaksutulojen 
valossa neljä yhtiötä (Pohjola, If, Tapiola ja Fennia) jakoi oikeusturvavakuu-
tusmarkkinat Suomessa yhteensä 90-prosenttisesti. Oikeusturvaa koskevien 
vakuutusten keskittyminen näille neljälle yhtiölle oli vieläkin vankempaa 
kuin ao. yhtiöiden osuus (noin 75 prosenttia) kaikista vahinkovakuutusmak-
sutuloista Suomessa. Markkinajohtajuudet oikeusturvavakuutuksen osalta 
olivat selkeät; Suomessa suurin osa eli noin kaksi kolmannesta oikeusturva-
vakuutuksista saaduista tuloista keskittyi vuonna 2012 kahteen yhtiöön, Poh-
jolaan (32 %) ja If:n (32 %). Seuraavaksi suurimpia oikeusturvavakuutuksen 
maksutulojen saajia olivat Tapiola 16 prosentin ja Fennia 10 prosentin 
osuuksillaan. Vakuutusyhtiö Pohjantähden osuus on kolme prosenttia kaikis-
ta oikeusturvavakuutuksista kertyneistä tuloista ja Turvan sekä Aktian 
kummankin noin kaksi prosenttia.  

 
Pohjolan ja If:n markkinaosuudet – kummallakin noin kolmannes – 
oikeusturvaa koskevista maksutuloista olivat vuonna 2012 selvästi 
suuremmat kuin niiden markkinaosuudet kaikista vahinkovakuutuk-
sen maksutuloista; Pohjolan osuus 25 ja If:n 24 prosenttia.  

 
Finanssialan Keskusliiton mukaan vakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulo 
oikeusturvavakuutuksista Suomessa oli vuonna 2010 yhteensä 65 miljoo-
naa, vuonna 2011 yhteensä 72 miljoonaa ja vuonna 2012 yhteensä hieman 
vajaat 78 miljoonaa euroa. Kuten jo näistä luvuista voi päätellä, oikeustur-
van vakuutustulot ovat olleet 2000-luvulla vajaan kymmenen/noin kym-
menen prosentin vuotuisessa kasvussa. Oikeusturvan vakuutusmaksutulo-
jen osuus kaikista vahinkoensivakuutusten maksutuloista (yht. 3 924 milj. 
euroa vuonna 2012)84 on ollut viime vuodet selkeässä kasvussa, vaikka 
osuus nykyiselläänkin on vain kaksi prosenttia kaikista tuloista.  

Oikeusturvavakuutukset eivät siis näytä olevan kovinkaan merkittävä 
osa vakuutusyhtiöiden kokonaisliiketoimintaa, mutta suhteellisen tuottoisa 
                                                           
83 Sisältäen tässä yhteydessä sekä yksityis- että ns. yritysvakuutukset. Yhtiöt ovat Pohjo-
la, If, Tapiola, Fennia, Pohjantähti, Turva, Aktia, Lähivakuutus, A-vakuutus, Ålands 
Ömsesidiga Försäkringsbolag ja Suomen Vahinkovakuutus Oy.  
84 Vahinkoensivakuutukset jakautuvat seuraaviin vakuutuslajeihin: lakisääteinen tapa-
turma, muu tapaturma ja sairaus, maa-ajoneuvot, meri- ja lentoalukset, kuljetus, palo- ja 
muu omaisuusvahinko, moottoriajoneuvon vastuu, vastuu, luotto ja takaus, oikeusturva, 
muu ensivakuutus.  
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vakuutuslaji etenkin maksutulojen kasvun mutta myös niin sanotun vahin-
kosuhde-tunnusluvun valossa.85 Mitä pienempi vahinkosuhdetta kuvaava 
luku on, sitä enemmän vakuutuslaji tuottaa, toisin sanoen sitä pienemmät 
ovat vakuutuksesta maksetut korvaukset ja korvauskulut suhteessa maksu-
tuloon. Oikeusturvavakuutuksen vahinkosuhde oli vuonna 2011 noin 75 
prosentin tuntumassa ja vuonna 2012 se oli laskenut 72 prosenttiin keski-
määräisen vahinkovakuutusten vahinkosuhteen ollessa vuonna 2011 noin 
86 ja vuonna 2012 noin 80 prosenttia. Oikeusturvavakuutusten osalta va-
hinkosuhde on siis ollut pienenemään päin eli oikeusturvavakuutukset 
näyttävät vakuutuslajina yleisesti ottaen muuttuneen viime vuosien aikana 
yhtiöille yhä kannattavammiksi.  

Samaan aikaan kun oikeusturvavakuutukset ovat yleistyneet, niistä mak-
setut korvaukset pysyneet suhteellisen samalla tasolla ja vahinkosuhde yhti-
öille pienentynyt, ovat vakuutuksista saadut tulot merkittävästi kasvaneet. 
Vuodesta 2008 yhtiöiden oikeusturvavakuutuksista saamat tulot ovat kasva-
neet yhteensä 55 miljoonasta hieman vajaaseen 78 miljoonaan vuonna 
2012.86 Vakuutusmaksutulot oikeusturvavakuutuksista ovat siis viimeisten 
neljän vuoden aikana kasvaneet yhteensä runsaat 40 prosenttia. Vaikka tätä 
selvitystä varten vakuutusyhtiöille tehdyistä kysymyksistä ja toteutetuista 
haastatteluista ei saatukaan tietoja yhtiöiden olemassaolevasta oikeusturva-
vakuutuskannasta, vakuutusten lukumäärästä, FK:n yleispiirteiset tiedot ker-
tovat kotivakuutuksen oikeusturvaliitännäisineen jatkuvasti yleistyneen – 
näin myös vakuutusmaksutulot yhtiöille mutta myös ns. vahinkopotentiaali 
luonnollisesti kasvavat. Huomio kiinnittyykin seuraavassa tarkemmin siihen, 
kuinka paljon yhtiöissä korvattavaksi hyväksyttyjä oikeusturvavahinkoja on 
vuosittain ollut ja kuinka paljon näistä vahingoista on vuosittain maksettu 
korvauksia. 
 
 
Korvatut vahinkotapahtumat ja maksetut korvaukset 

Finanssialan Keskusliitto on kerännyt tilastotietoja oikeusturvavakuutuk-
sesta korvattujen vahinkotapahtumien määristä sekä maksetuista korvauk-
sista vakuutuslajeittain vuodesta 1993 lähtien. Oikeusturvavahinkotapah-
tumien lukumäärät (kpl) vakuutusmuodoittain vuosina 1994–2012 käyvät 
ilmi kuviosta 1. 
 

                                                           
85 Vahinkosuhde = korvauskulut ja maksetut korvaukset/vakuutusmaksutuotot. 
86 FK:n Vakuutusyhtiöt Suomessa vuositilastot. 
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Kuvio 1 Oikeusturvavakuutuksesta korvattujen vahinkotapahtumien määrät vakuutusla-

jeittain 1994–2012  
 
Yksityisvakuutus sisältää koti-, maatila-, matka-, vene- ja ammatinharjoittajien oikeus-
turvavakuutukset sekä kiinteistövakuutuksen. Tiedot perustuvat Finanssialan Keskuslii-
ton tilastoihin.  
 
Vahinkotapahtumien määrä oli 2010-luvun jälkipuoliskolla yhteensä kes-
kimäärin noin 12 500 tapausta vuodessa. Suurin osa, eli keskimäärin noin 
kolme neljännestä vahingoista lukeutui yksityisvakuutuksen ja vajaa nel-
jännes yritysvakuutuksen piiriin. Autovakuutuksiin sisältyneiden oikeus-
turvavahinkotapahtumien osuus oli keskimäärin parisen prosenttia. Vakuu-
tuslajeittain tarkasteltuna vuotuisissa vahinkotapahtumissa 2010-luvulla 
tapahtui muutoksia siten, että autovakuutuksiin liittyvät oikeusturvavahin-
kotapahtumat vähentyivät puoleen aiemmasta, yritysvakuutukseen liittyvät 
lisääntyivät runsaasta 2 000:sta runsaaseen 3 000:n ja yksityisvakuutuksiin 
liittyvät runsaasta 8 000:sta runsaaseen 9 000:n.  

 
Finanssialan Keskusliitosta ei valitettavasti ole saatavilla tarkempia 
jakaumia yksityisvakuutuksiin sisältyvien vakuutuslajien suhteelli-
sista osuuksista. Arviotakaan ei ao. osuuksista voitu FK:sta antaa 
”tarkempien jakaumien puuttuessa myös vakuutusyhtiöiden maksu-
tulojen osalta”.  

 
Kuviosta 2 hahmottuu selkeämmin jo edellä viitoitettu, että yksityisvakuu-
tuksiin liittyvien korvattavien vahinkotapahtumien osuus kaikista korvatta-
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vista oikeusturvavahinkotapahtumista on pienentynyt, yritysvakuutuksiin 
liittyvien osuus on kasvanut ja autovakuutuksiin liittyvien osuus puolestaan 
huomattavasti pienentynyt viimeisten runsaan viidentoista vuoden aikana.  
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Kuvio 2 Oikeusturvavakuutuksesta korvattujen vahinkotapahtumien osuudet vakuutus-

lajeittain 1994–2012 
 
Yksityisvakuutuksiin liittyneiden vahinkotapausten osuus oli 2000-luvun 
alkupuolella runsaan kolmen neljänneksen tietämillä kaikista vahinkota-
pauksista. Sen jälkeen osuus on pienentynyt vuosi vuodelta, yritysvakuu-
tusvahinkotapahtumien taas vastaavasti kasvattaessa osuuttaan – myös 
autovakuutukseen liittyvien oikeusturvavahinkojen kustannuksella.  

2010-luvulla kaikkien vahinkotapahtumien vuotuinen määrä on pysytel-
lyt siis suunnilleen samalla tasolla, mutta niistä maksettujen korvausten mää-
rä on samaan aikaan ollut jatkuvassa kasvussa. Tämä ilmenee kuviosta 3.  
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Kuvio 3 Oikeusturvavakuutuksesta maksetut korvaukset (1 000 €) vakuutusyhtiöissä 

1994–2012 
 
Korvauskulut ilmoitettu bruttolukuina. Yksityisvakuutus sisältää koti-, maatila-, vene- ja 
ammatinharjoittajien oikeusturvavakuutukset sekä kiinteistövakuutuksen.  
 
Oikeusturvavakuutuksista on viime vuosina maksettu korvauksia runsaat 
30 miljoonaa euroa vuosittain. Kuten kuviosta 3 nähdään, korvausten yh-
teismäärä on 2000-luvulla ollut kasvussa. Korvausten yhteismäärä on kas-
vanut vuodesta 1994 noin 70 prosenttia vuoteen 2012 mennessä. Vuosina 
2003–2012 kasvua oli noin 23 prosenttia. Selvästi systemaattisimmin kor-
vausmäärää ovat kasvattaneet yritysvakuutuksiin liittyvien oikeusturvava-
hinkojen korvauskulut, korvauksia maksettiin vuonna 2010 lähes kolmin-
kertainen määrä vuoteen 1994 verrattuna, kun taas yksityisvakuutuksiin 
liittyvien vahinkojen korvaukset kasvoivat vastaavana aikana ”vain” noin 
40 prosenttia. Vuosina 2003–2012 korvaukset kasvoivat yritysvakuutuksiin 
liittyen runsaat 50 prosenttia ja yksityisvakuutuksiin liittyen ”vain” noin 
kymmenen prosenttia.  

Korvausmääriä tarkasteltaessa hahmottuu siis edelleen myös se, että 
yksityisvakuutuksista maksettujen oikeusturvavahinkokorvausten osuus 
kaikista oikeusturvavahinkokorvauksista on viimeisten viidentoista vuoden 
kuluessa supistunut (kuvio 4).  
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Kuvio 4 Oikeusturvavakuutuksen korvaukset (1 000 €) vakuutuslajeittain 1994–2012 
 
Yksityisvakuutuksista maksettujen oikeusturvavahinkokorvausten osuus 
kaikista oikeusturvavahinkokorvauksista on supistunut 1990-luvun alun 
runsaasta 70 prosentista vuoden 2012 vajaaseen 60 prosenttiin. Vastaavasti 
yritysvakuutuksiin sisältyvistä oikeusturvavakuutuksista maksettujen kor-
vausten osuus on kasvanut 1990-luvun alkupuoliskon runsaasta viidennek-
sestä runsaaseen 40 prosenttiin. Autovakuutuksiin liittyvien oikeusturvava-
hinkokorvausten osuus on puolestaan vastaavalla aikajaksolla noin puolit-
tunut, ollen nykyisin vain vajaat kaksi prosenttia kaikista vahinkokorvauk-
sista. 

Tarkasteltaessa yhtäältä oikeusturvavakuutuksesta maksettujen korvaus-
ten ja toisaalta oikeusturvavahinkotapahtumien määrää, voidaan laskennalli-
sesti hahmottaa keskimääräiset korvauskulut per vahinkotapahtuma vakuu-
tuslajeittain (kuvio 5).  
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Kuvio 5 Keskimääräiset korvauskulut vakuutuslajeittain 1994–2012 
 
Vuonna 1994 keskimääräinen laskennallinen korvaus vahinkotapahtumaa 
kohden oli noin 1 450 euroa, kun se vuonna 2003 oli vastaavasti noin 2 240 
euroa. Vuonna 2012 maksettiin korvausta laskennallisesti keskimäärin noin 
2 830 euroa vahinkotapahtumaa kohden.  

Oikeusturvavahingoista maksetut keskimääräiset laskennalliset korvaus-
kulut vahinkotapahtumaa kohden ovat kasvaneet noin 90 prosenttia vuodesta 
1994. Kun tarkastelu rajataan 2000-luvulle, huomataan edelleen, että suurin 
osa korvauskulujen prosentuaalisesta kasvusta on tapahtunut tätä aiemmin; 
keskimääräinen korvaus per oikeusturvavahinko on kasvanut vuosina 2003–
2012 noin 27 prosenttia.  

Yksityisvakuutuksiin liittyvien vahinkotapahtumien keskimääräinen 
laskennallinen korvaus oli vuonna 1994 noin 1 380 euroa vahinkotapahtu-
maa kohden, vuonna 2003 noin 1 980 euroa ja vuonna 2012 noin 2 300 
euroa. Keskimääräinen yksityisvakuutusten korvausmäärä on kasvanut ko-
konaisuutena noin kahdella kolmanneksella (65 %) vuodesta 1994, mutta 
”vain” 17 prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 2012. Kuten kuviosta 5 ilme-
nee, yritysvakuutuksista maksetaan oikeusturvavahinkotapahtumiin liittyen 
keskimäärin selvästi isompia korvauksia kuin yksityisvakuutuksista. Ko-
konaisuutena yritysvakuutuksiin liittyvät keskimääräiset korvauskulut ovat 
melkeinpä kaksinkertaistuneet vuodesta 1994, kasvua vuodesta 2003 vuo-
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teen 2012 on 30 prosenttia eli noin kaksinkertaisesti yksityisvakuutuksiin 
verrattuna.  

Kun 1990-luvulla kotivakuutus oli arviolta noin 70–75 prosentilla koti-
talouksista, oli vastaava osuus FK:n mukaan 81 prosenttia vuonna 2008, 83 
prosenttia vuonna 2010 ja vuonna 2012 jo 86 prosenttia.87 Tämä tarkoittaa 
sitä, että viimeisten runsaan viidentoista vuoden aikana ns. oikeusturvava-
hinkopotentiaali eli oikeusturvavakuutusten kattavuus kotitalouksissa on 
laajentunut, tätä kautta myös mahdollisten vahinkojen todennäköisyys on 
kasvanut. Oletettavissa näin ollen on, että vahinkoilmoituksiakin olisi syn-
tynyt aiempaa enemmän. Vakuutusyhtiöiltä ei kuitenkaan ollut saatavilla 
kattavia tilastotietoja siitä, kuin paljon vahinkoilmoituksia kaikkiaan vuo-
sittain tehdään ja kuinka paljon niitä hylätään. Samalla toki on otettava 
huomioon se, että vakuutusten korvauspiiriä on vastaavana aikana supistet-
tu voimakkaasti. Huomiota kiinnittääkin julkisen oikeusapujärjestelmän 
näkökulmasta edellä esitetyssä etenkin se, että yksityisvakuutuksiin sisäl-
tyvien, korvauksiin johtaneiden vahinkotapahtumien määrä ja toisaalta yk-
sityisvakuutuksiin liittyvien oikeusturvavahinkojen korvausten yhteenlas-
kettu euromäärä ovat pysytelleet viime vuosina loppujen lopuksi kuitenkin 
suhteellisen tasaisena ns. vahinkopotentiaalin eli vakuutuskannan kasvusta 
huolimatta.  

Kuten edellä esitetystä käy ilmi, kokonaisuudessaan oikeusturvavahin-
kojen korvauskulujen kasvu on kaikesta päättäen johtunut yritysvakuutuk-
siin liittyvistä vahinkotapahtumista; niiden korvauskulut ovat kasvaneet 
viimeisten kymmenen vuoden aikana kaksinkertaisesti yksityisvakuutuk-
siin verrattuna. Asetelma herättääkin kaikkiaan ainakin teoriassa kysymyk-
sen siitä, josko yhtiöiden sisällä mahdollisesti harjoitetaan, joko tietoisesti 
tai tiedostamatta, jonkinlaista kulujen kurissa pitämiseen tähtäävää ”it-
sesääntelyä” jonkin verran tulkinnanvaraa sisältävissä rajatapauksissa – 
yksityisvakuutusasiakkaiden vahinkotapahtumien puitteissa.  
  
 
Vahinkotapahtumien laatu  

Koska oikeusturvavakuutuksia koskevaa tilastotietoa kootaan Finanssialan 
Keskusliiton toimesta vain vahinkotapahtumista ja korvausmääristä koko-
naisuutena, tätä selvitystä varten päädyttiin alun alkaenkin pyytämään suo-
raan vakuutusyhtiöiltä hienojakoisempaa tietoa seuraavista kysymyksistä: 

 
- Kotivakuutuksiin liittyvää oikeusturvavakuutusta koskevien korvaus-

hakemusten vuotuinen määrä kokonaisuudessaan  
                                                           
87 Vakuutustutkimus 2012.  
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- Kotivakuutuksista korvattujen oikeusturvavahinkotapahtumien vuo-
tuinen määrä kokonaisuudessaan (vrt. edellinen kohta, korvattujen ta-
pahtumien suhteellinen osuus kaikista hakemuksista) 

- Kotivakuutuksiin liittyvien oikeusturvavahinkotapahtumien laatu, 
asiatyyppikohtaiset ryhmittelyt 

- Kotivakuutuksiin liittyvien oikeusturvavakuutusten käyttäjiä koskevat 
saatavilla olevat tiedot; esim. ikä, sukupuoli, asuinpaikka ym. 

- Kotivakuutuksiin liittyvien oikeusturvavakuutusasiakkaiden laki-
miesavustajia koskevat tiedot 

- Euromääräiset korvaukset per asia (kotivakuutuksiin liittyvät oikeus-
turvavahingot, myös asiatyypit) 

- Korvattuja vahinkotapahtumia koskien mahdolliset tiedot koskien oi-
keusavun roolia vakuutuksen omavastuuosuudessa ja vakuutusturvan 
ylittävän osan kattamisessa  

- Mahdolliset muut tilastoidut/kertyneet teemaa valaisevat tiedot (koti-
vakuutuksiin liittyvät oikeusturvavakuutukset). 

 
FK:n keräämää yleispiirteistä vuosivolyymitietoa hienojakoisempaa tietoa 
suoraan vakuutusyhtiöiltä kysyttäessä oletusarvona toki oli, että liiketoi-
mintaa harjoittavat yhtiöt seuraavat ja tilastoivat vakuutuskäytäntöään ja 
vahinkotapahtumia suhteellisen tarkasti. Yhtiöitä suoraan lähestyttäessä 
ilmeni kuitenkin, että vakuutusyhtiöiden omien vastausten/ilmoitusten mu-
kaan yhtiöissä ei kovinkaan kattavasti tilastoida em. hienojakoisempaa tie-
toa oikeusturvavakuutuksista. Eräistä yhtiöistä todettiin, ettei ”mm. oikeus-
turvavakuutuksen käyttäjien jakaumaa, vakuutuksen käyttötarkoitusta, la-
kimiesten statusta, asiatyyppikohtaista korvausjakaumaa tai oikeusavun 
osuutta jne.” ole yhtiöissä taltioituna ja että yhtiö(t) ”on vain keskusliitolle 
toimittamiemme tietojen varassa” itsekin. Tietojen saannin vaikeudesta 
kertoo sekin, että parista yhtiöstä vastattiin ”toteutuneet euromääräiset kor-
vaukset per asia asiatyypeittäin” -kysymykseen yksinkertaisesti vain to-
teamalla, että ”kotivakuutuksiin liittyvä oikeusturvavakuutuskorvaus on 
maksimissaan 8 500 €”, joissakin tämä kysymys ohitettiin ilman mitään 
mainintaa.  

 
Tietojen saanti yhtiöistä oli toistuvista yrityksistä huolimatta ylei-
sesti ottaen varsin hankalaa. Esimerkiksi eräästä yhtiöstä todettiin 
heti alkuun, ettei heillä ole oikeusturvavakuutusta koskevia tilasto-
tietoja lainkaan käytössään. Saman yhtiön edustajien haastatteluis-
sa esitettiin kuitenkin oikeusturvavakuutusten kehityksestä yhtiös-
sä kysyttäessä kommentti: ”Pitkäaikainen trendi on ollut, että oi-
keusturvavahinkojen määrä on kasvanut koko ajan, vuosi vuodelta. 
Tämä taitaa olla ensimmäinen vuosi, kun ollaan samassa tilantees-
sa mitä edellisenä vuonna. Kasvu on taittunut, että mennään niin 
sanotusti vaakasuoraan tällä hetkellä.”  
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Joitakin tietoja edellä mainittuihin kysymyksiin liittyen kuitenkin saatiin. 
Eri yhtiöissä tiedot on dokumentoitu eri tavoin, joten yhdenmukaisia ja-
kaumia on saaduistakin tiedoista yleisesti ottaen vaikea esittää. Seuraavas-
sa kuitenkin esitetään joitakin suuntaa antavia tietoja, jotka tuovat lisäva-
laistusta aiemmin täysin ”pimennossa” olleesta oikeusturvavakuutusten 
käytöstä vahinkotapahtuman konkretisoituessa. Nämä tiedot edustavat ky-
symyksestä riippuen noin runsasta viidennestä – noin puolta kaikista vuo-
sittain oikeusturvavakuutuksiin liittyvistä vahinkotapahtumista. Tämä 
huomioon ottaen tietoja voidaan pitää jotakuinkin suuntaa antavina. Koros-
tettakoon, että seuraavat tiedot koskevat kotivakuutusten liitännäisinä ole-
via oikeusturvavakuutuksia ellei asiayhteydessä toisin mainita.  

Ensinnäkin on varsin kiinnostavaa, kuinka suuri osuus tehdyistä kor-
vaushakemuksista on lopulta johtanut korvauksen saamiseen. Saatujen, 
valitettavasti varsin niukkojen lukumäärätietojen mukaan (tieto kattaa noin 
runsaan viidenneksen vakuutusyhtiöiden oikeusturvavahinkojen vuosivo-
lyymista) vuosina 2005–2009 korvattujen vahinkojen osuus ilmoitetuista 
oikeusturvavahinkotapahtumista on ollut vajaat 60 prosenttia. Vuonna 
2010 osuus oli kuitenkin pudonnut hieman alle puoleen kaikista vahinkota-
pauksista. Osuuden pienenemiseen ei saatu selvitystä. Vakuutusyhtiöiden 
edustajien kanssa käydyissä haastatteluissa ei juurikaan saatu lisävalaistus-
ta korvaukseen johtaneiden tapausten osuuksista kaikista yhtiöille tehdyistä 
oikeusturvavahinkoilmoituksista. Erään yhtiön edustaja arvioi kuitenkin 
hylättyjen tapausten määrän olevan noin neljännes kaikista korvaushake-
muksista.  
 
Keskimääräinen korvaussumma kotivakuutuksiin liittyvissä oikeustur-
vavahinkotapauksissa on suoraan runsaan 40 prosentin markkinaosuuskat-
tavuutta vastaavilta vakuutusyhtiöiltä saadun tiedon mukaan ollut vuonna 
2012 vajaat 2 600 euroa. Summa on suurempi kuin FK:n tilastoihin perus-
tuva kaikkien yksityisvakuutuksiin liittyvien oikeusturvavahinkotapahtu-
mien laskennallinen keskimääräinen korvaussumma vuonna 2012 eli run-
saat 2 300 euroa.  

Tässä selvityksessä ei valitettavasti voida esittää tyhjentäviä keskimää-
räisiä, asiatyyppikohtaisia korvaussummia vakuutusyhtiöiden puutteellisista 
vastauksista ja yhtiöiden taholta ilmoitetusta tilastoimattomuudesta johtuen. 
Lisäksi yhtiöiden, joilta ao. tietoja saatiin (tieto kattaa runsaat 40 prosenttia 
markkinaosuuksista), asialuokitteluperusteet vaihtelevat. Joitain suuntaa an-
tavia tietoja kuitenkin voidaan mainita. Kiinteään omaisuuteen liittyvät kor-
vaussummat ovat olleet vuonna 2012 keskimäärin kaikkein suurimpia, vaih-
dellen yhtiöstä riippuen 3 500–3 900 euron välillä vahinkotapahtumaa kohti. 
Velkaan ja saamissuhteeseen liittyvien vahinkojen korvaukset ovat olleet 
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keskimäärin noin 3 700 euroa. Perheoikeudellisista oikeusturvavahingoista 
on korvattu keskimäärin 2 840–3 200 euroa ja perintöoikeudellisista 2 000–
2 300 euroa. Rikosjutuissa on yhtiöstä riippuen ehkä hieman yllättäen varsin 
suurta vaihtelua, mutta toisaalta ne näyttävät yleisesti ottaen olevan vakuu-
tusyhtiöille varsin ”edullisia” oikeusturvavahinkoja. Rikoksiin liittyvien oi-
keusturvavahinkojen keskimääräinen korvaussumma vuonna 2012 on vaih-
dellut yhtiöittäin 500–1 250 euron välillä. 
 
Vahinkotapahtumien asiarakenne vaihtelee vakuutusyhtiöittäin. Tilas-
toinnin asialuokitukset vaihtelevat nekin osittain yhtiöstä toiseen, mikä vai-
keuttaa tarkastelua ja tulkintoja. Samoin huomioon on toki otettava mahdol-
liset vakuutussopimuksista ja sopimusehdoista/-rajoituksista johtuvat tekijät. 
Kun esimerkiksi perheeseen ja perintöön liittyvien asioiden osuus vahinko-
tapahtumista on yhdessä yhtiössä n. 5 %, on se toisessa yhtiössä n. 20 %. 
Edelleen esimerkiksi rikosasioiden osuus vaihtelee 10–20 prosentin välillä 
(yleisimpiä korvattuja oikeusturvavahinkoja ovat henkeen ja terveyteen koh-
distuneet rikokset). Myös kiinteistö- ja asuntokauppaa sekä huoneenvuokraa 
koskevissa vahingoissa on vaihtelua yhtiöittäin, osuudet vaihtelevat vajaan 
10 prosentin ja noin 20 prosentin välillä, velkoja koskevien asioiden osuus 
on yleisimmin noin 10 %.  

Vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa käydyissä haastatteluissa tyypilli-
simmiksi asiaryhmiksi mainittiin yhtenevästi rikosasiat, asunto- ja kiinteis-
tökauppaan liittyvät vahingot sekä perhe- ja perintöoikeudelliset asiat. 
Muiden asioiden kirjon todettiin olevan varsin laaja. Lisäksi erikseen ky-
syttäessä oltiin yhtenevästi sitä mieltä, ettei asiaryhmissä ole juurikaan ol-
lut havaittavissa eroja pitkän aikavälin kehityksessä. 
 
Lakimiesavustajat. Saatujen tietojen mukaan – etukäteenkin oletetusti – 
selvä enemmistö asiakkaiden avustajista on asianajajia (tiedot kattavat noin 
50 %:a koko vuosivolyymistä). Saatujen tietojen mukaan noin kolme neljän-
nestä avustajista on ollut asianajajia ja noin viidennes muita lakimiehiä. Lo-
puissa tapauksissa avustajana on ollut oikeustieteellisen koulutuksen saanut 
henkilö, mutta asian hoidosta maksettu palkkio on suoritettu yksityishenki-
lön verokortilla. Korvausten keskiarvoja vertailtaessa (Huom! Tiedot katta-
vat ”vain” noin viidenneksen koko vuosivolyymistä) on hieman yllättäen 
havaittavissa, että yksityishenkilönä asiaa hoitaneiden ryhmässä keskimää-
räinen korvaus on ollut suurin eli runsaat 3 500 €, kun asianajajien hoitamis-
sa jutuissa korvaus on ollut keskimäärin runsaat 2 800 € ja muiden lakimies-
ten jutuissa runsaat 2 600 €.  

Vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa nousi – 
kuten aiemmin jo ilmeni – voimakkaasti esiin lakimiesavun kustannusten 
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nousu vuosien kuluessa. Ylipäätään avustajien välillä ei kuitenkaan kerrot-
tu havaittaneen eroja asianhoidollisesta näkökulmasta tai palkkioiden suu-
ruuksissa. Toki tässä(kin) yhteydessä mainittiin systemaattisesti julkisen 
oikeusavun edullisuus yleisesti ottaen suhteessa yksityisiin lakimiespalve-
luihin. 
 
Oikeusturvavakuutusasiakkaat. Oikeusturvavahinkoja kärsineistä asiak-
kaista ei yrityksistä huolimatta saatu juuri lainkaan tietoja vakuutusyhtiöil-
tä. Ainoa saatu tilastollinen viitetieto liittyi vahinkoilmoitustekijöiden ja 
korvausta saaneiden sukupuoleen. Tämän tiedon (kattaa kolmanneksen 
markkinaosuuksista) mukaan valtaosa (n. 60 %) sekä vahinkoilmoituksen 
tekijöistä että korvauksen saajista olisi miehiä. Vakuutusyhtiöiden edustajien 
yhtenevä näkemys oli, että oikeusturvavakuutuksen käyttäjissä ei ole erotel-
tavissa mitään ”tyypillistä” asiakasta, vaan he edustavat ”tasaisesti” – myös 
alueellisesti – kaikkia sosioekonomisia ulottuvuuksia.  
 
 
3 Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan sekä  
 Vakuutuslautakunnan käsittelemät asiat 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (edeltäjä v. 2008 loppuun asti Kuluttajien 
vakuutustoimisto) neuvoo vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasiakkaita on-
gelmatilanteissa sekä selvittää heidän valitusasioitaan. Neuvontatoimiston 
yhteydessä toimii myös Vakuutuslautakunta, joka antaa ratkaisusuosituksia 
myös oikeusturvavakuutuksia koskien, mikäli ensisijaisesti esimerkiksi 
vakuutusyhtiön asiakkaan oma yhteydenotto vakuutusyhtiöönsä tai omava-
kuutusneuvonnan keinot eivät ole tuottaneet tulosta, eikä palveluntarjoajan, 
esimerkiksi jonkin vakuutusyhtiön ratkaisu edelleenkään vaikuta hyväksyt-
tävältä.  

 
Kuluttajien vakuutustoimisto, Vakuutuslautakunta, Pankkialan asia-
kasneuvontatoimisto ja Arvopaperilautakunta yhdistyivät 1.1.2009 
Finanssialan sopimuspohjaiseksi asiakasorganisaatioksi (FINE). Or-
ganisaation ovat vuonna 1971 perustaneet Kuluttajavirasto, 
Finanssivalvonta ja Finanssialan Keskusliitto ry. Vakuutus- ja rahoi-
tusneuvonnan toimialaan kuuluvat vapaaehtoiset vakuutukset kuten 
koti-, auto-, kiinteistö-, eläin-, maatila-, matka-, vastuu- ja oikeus-
turvavakuutukset sekä henkivakuutus, yksilöllinen eläkevakuutus 
(myös nk. säästö- ja sijoitussidonnaiset vakuutukset), sairauskulu-
vakuutus ja yksityistapaturmavakuutus. Toimialaan kuuluvat myös 
lakisääteinen tapaturmavakuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus 
ja ympäristövahinkovakuutus. Toimialue kattaa vielä eläkesäätiöi-
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den ja -kassojen lisäeläkevakuutukset sekä 1.7.2006 alkaen vakuu-
tuskassojen sairausvakuutusasiat. (www.fine.fi.) 
 
Vakuutuslautakunta käsittelee vakuutussuhteeseen perustuvia, lain ja 
vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä. 
Lausuntoa voi pyytää vakuutuksenottaja, vakuutettu, vahinkoa kärsi-
nyt, edunsaaja tai asianomainen vakuutusyhtiö. Lautakunta antaa lau-
sunnon myös tuomioistuimelle sen pyynnöstä. Lautakunta antaa oi-
keuden ja kohtuuden mukaan perustellun lausunnon, joka on ratkai-
susuositus. Vakuutuslautakunta käsittelee pääsääntöisesti vain vapaa-
ehtoisia vakuutuksia koskevia asioita, ainoa poikkeus lakisääteisistä 
vakuutuksista on tietyin ehdoin liikennevakuutus. (www.fine.fi.) 
 
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta julkaisi syksyllä 2012 uusitun tieto-
kantapalvelun ”FINEn lautakuntaratkaisujen tietopankki”, johon on 
koottu paitsi Arvopaperilautakunnan ja Pankkilautakunnan, myös 
Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä.88 Tietokantaan tallennetaan 
FINEn mukaan Vakuutuslautakunnan tärkeimmät ratkaisusuosituk-
set ja yleisimpiä valituksen aiheita koskevia ratkaisuja, joista ilme-
nee lautakunnan vakiintunut ratkaisukäytäntö tyypillisiin vakuutus-
sopimusten ja vakuutussopimuslain ongelmakohtiin. Toukokuuhun 
2013 mennessä tietokantaan oli tallennettu runsaat 60 oikeusturva-
vakuutusta koskevaa ratkaisua. 

 
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta tilastoivat saapuneet 
yhteydenotot myös oikeusturvavakuutuksiin liittyen. Tilastoissa ovat mu-
kana myös yritysten oikeusturvavakuutusasiat, mutta suurin osa yhteyden-
otoista tulee neuvontatoimiston mukaan kuitenkin kuluttajilta, joten seu-
raavat, kuviossa 6 esitetyt tiedot kuvaavat pääosin yksityishenkilöiden te-
kemien yhteydenottojen määrää89. 

                                                           
88 http://www.fine.fi 
89 Tieto saatu Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta, Kaisa Laine 3/2013. 
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Kuvio 6 Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan tulleet tiedustelut ja valitukset sekä Vakuu-

tuslautakunnan käsittelemät lausuntopyynnöt oikeusturvavakuutuksiin liittyen 
vuosina 1994–2012  

 
Kuten kuviosta 6 ilmenee, yhteydenottojen määrät ovat vuositasolla suh-
teellisen vähäisiä. Vakuutusneuvontaan tulleiden yhteydenottojen määrä on 
viimeisten vuosien aikana ollut keskimäärin noin 150 ja Vakuutuslauta-
kunnan käsittelemien lausuntopyyntöjen keskimäärin noin 60. Yhteydenot-
tojen määrät ovat viime vuosina olleet noin puolet siitä mitä vajaat pari-
kymmentä vuotta sitten 1990-luvun puolivälin tietämillä. Vuodesta 2011 
vuoteen 2012 luvuissa on kuitenkin nähtävissä hienoista kasvua. 

Yhteydenottojen laadusta ei ole saatavilla tarkempaa tilastotietoa. Va-
kuutus- ja rahoitusneuvonta kokosi kuitenkin käsillä olevaa selvitystä var-
ten tietoa oikeusturvavakuutuksiin liittyvien yhteydenottojen laadusta 
muun muassa asiantuntijoidensa eri koulutustilaisuuksissa esittämästä ma-
teriaalista.  

Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan tulevissa yhteydenotoissa on yleisim-
min kyse vakuutusten ”kahden vuoden säännöstä” ensiasuntoihin ja vuok-
ra-asuntoihin liittyen, lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvistä ra-
joitusehdoista, työhön ja ansiotoimintaan liittyvistä asioista ja korvauksen 
määrästä. Yhteydenottoja tulee neuvontaan myös ”yksinkertaisiin asioi-
hin”, kuten hallinnollisiin asioihin liittyen. 

Vakuutuslautakunnan käsittelemiä juttutyyppejä oikeusturvavakuutuk-
siin liittyen ovat yleisimmin kysymykset riidan syntymisestä ja riidan pe-
rusteesta tai siitä, onko kyse ylipäätään riidasta. Lautakuntaan tehdyt lau-
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suntopyynnöt koskevat yleisimmin myös lapsen elatusta ja kahden vuoden 
sääntöä. Muut usein käsitellyt asiat liittyvät mm. ansio- ja elinkeinotoimin-
taan, rikosjuttuihin, kuluihin, siihen, että asiamies on muu kuin juristi tai 
kysymykseen siitä, onko kyse yhdestä vai useammasta vahingosta. 

 
 

4 Oikeusapu vakuutuksen omavastuuosuuden ja  
 vakuutusturvan ylittävän osan kattajana 

Oikeusturvavakuutus on aina ensisijainen oikeusapuun nähden. Tilanteita, 
joissa henkilö pystyy hyödyntämään sekä oikeusapua että oikeusturvavakuu-
tusta, voi syntyä kahdella eri tavalla: (1) oikeusturvavakuutuksen omaavalle 
henkilölle annetaan oikeusapua oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen 
tai (2) oikeusturvavakuutuksen omaavalle henkilölle annetaan oikeusapua 
oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärän ylittävään osaan. Oikeusaputoi-
mistoissa voi syntyä myös tilanteita, joissa asiakkaalle ei ole ehditty myön-
tää vakuutusyhtiön päätöstä oikeusturva-asiassa. Jos asiakas saa vakuutusyh-
tiöltä myönteisen oikeusturvapäätöksen oikeusavun alkamisen jälkeen, las-
kuttaa oikeusaputoimisto vakuutusyhtiötä asiakkaan eteen tekemästään työs-
tä. Yleensä ottaen oikeusturvavakuutuksen ja oikeusavun päällekkäisyyden 
määrittelevät oikeusturvavakuutuksen ehdot. Kuten aiemmin on tuotu ilmi 
näiden ehtojen tiukkuus jättää monet oikeudelliset ongelmat oikeusturvava-
kuutusten ulkopuolelle. Tämä on myös yksi syy siihen, miksi em. tapauksia 
esiintyy harvoin. Kun oikeusavun saamiselle omavastuuosuuteen on ehtona, 
että hakija olisi varojensa puolesta oikeutettu kokonaan maksuttomaan julki-
seen oikeusapuun, voidaan olettaa että näiden henkilöiden lukumäärä, joilla 
on oikeusturvavakuutus osana jotain muuta vakuutusta, mutta käyttövarat 
kuussa alle 600 euroa,90 on pieni. Vastaavasti sellaisten tapausten pientä lu-
kumäärää, joissa oikeusapua on annettu vakuutuksen enimmäismäärän ylittä-
vään osaan, selittää se, että oikeusapu myönnetään vain erityisestä syystä. 
Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että oikeusapua vakuutuskorvauksen enim-
mäismäärän ylittävien kustannusten kattamiseksi annetaan vain poikkeukselli-
sen vaikeissa ja laajoissa jutuissa.91 Kaiken kaikkiaan sekä oikeusavun myön-
tämistä oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen että vakuutuksen enim-
mäismäärän ylittävään osaan voidaan pitää poikkeustapauksina. Kummassa-
kin tapauksessa oikeusaputoimisto laskuttaa asiassa vakuutusyhtiötä yleisten 
kulusäännösten mukaan. 

                                                           
90 Henkilö, jonka käyttövarat ovat käyttövaralaskelman jälkeen 600 euroa tai alle, on 
oikeutettu maksuttomaan julkiseen oikeusapuun. http://www.oikeus.fi/5651.htm 
91 HE 82/2001, 78. 
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Tapaukset, joissa oikeusapua on myönnetty oikeusturvavakuutuksen 
omavastuuosuuteen. Ajalla 14.5.2012–15.3.2013 julkiset oikeusaputoimistot 
myönsivät oikeusapua 489 tapaukseen, joissa oikeusapua oli haettu oikeustur-
vavakuutuksen omavastuuosuuteen.92 Tapausten määrää voi pitää marginaa-
lisena koko oikeusaputoiminnan volyymiin verrattaessa, sillä kalenterivuon-
na 2012 julkiset oikeusaputoimistot käsittelivät kaiken kaikkiaan noin 
37 000 asiaa, jos ilmaista puhelinneuvontaa ei lasketa mukaan.93 Oikeusapu-
lain mukaan oikeusapua voidaan myöntää oikeusturvavakuutuksen omavas-
tuuosuuteen vain, jos hakija on taloudellisen asemansa vuoksi oikeutettu 
oikeusapuun korvauksetta.94 Tähän on päädytty lähinnä sen vuoksi, että ky-
seessä on tällöin oikeusapua tarvitseva henkilö, joka ei myöskään vaikeudet-
ta kykene suorittamaan oikeusturvavakuutuksensa omavastuuosuuksia.95  
 
Asia- ja asianomaisrakenne. Tapauksien, joissa oikeusapua on myönnetty 
oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen, on ensin ollut täytettävä oi-
keusturvavakuutuksen ehdot. Tästä syystä johtuen tarkasteltavien tapausten 
asiarakenne eroaa julkisissa oikeusaputoimistoissa pääsääntöisesti käsitel-
lyistä asioista.96 
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Kuvio 7 Asiarakenne tapauksissa, joissa oikeusapua on myönnetty oikeusturvavakuu-

tuksen omavastuuosuuteen 14.5.2012–15.3.2013. N: 489 

                                                           
92 Oikeusministeriön tietokannoista ei ollut saatavilla lukuja vuoden 2012 alusta, koska 
tuomioistuimet aloittivat Romeo-asianhallintajärjestelmän käytön näiltä osin 14.5.2012. 
93 Rissanen & Rantala 2013. 
94 Oikeusapulaki 3 b § (19.12.2008/927). 
95 Eskuri ym. 2007, 151. 
96 Rissanen & Rantala 2013. 
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Valtaosa tapauksista, joissa henkilö oli hakenut oikeusapua vakuutuksen 
omavastuuosuuteen, oli rikosasioita (kuvio 7). Neljännes tapauksista oli 
avioliitto- ja perheasioita ja hieman yli kymmenes perinteisiä siviiliasioi-
ta.97 Rikosasioissa 53 prosentissa oli tapahtuma pahoinpitely, 23 prosentis-
sa seksuaalirikos, 17 prosentissa muu rikos, 5 prosentissa omaisuusrikos ja 
4 prosentissa henkirikos. Avioliitto- ja perheasioista 54 prosenttia koski 
elatusavun vahvistamista tai muuttamista, 45 prosenttia lasten huoltoa tai 
tapaamisoikeutta ja yksi prosentti muita perheasioita. Kuten raportissa on 
aiemmin mainittu, lähes kaikissa vakuutusyhtiöiden tarjoamissa vakuutus-
ehdoissa lasten huoltajuutta ja elatusapua koskevat asiat on rajattu vakuu-
tusten ulkopuolelle tai niihin sovelletaan tiettyjä ehtoja. Näin ollen kuvios-
sa esiintyvät tapaukset voidaan paikantaa nimenomaan sellaisiin vakuutus-
yhtiöihin, jotka tietyin ehdoin hoitavat kyseisiä tapauksia tai että yhtiön 
vanhempiin vakuutusehtoihin ei tätä rajoitusta kuulunut. Nykyisin niillä 
vakuutusyhtiöillä, jotka korvaavat lapsiin liittyviä asioita kulut korvataan 
yhdessä tapauksessa kolmea vuotta kohden kun seuraavat ehdot täyttävät: 
(A) ei vastaavia tapauksia viimeisin kolmen vuoden aikana, (B) asiaa ei 
käsitellä yhteiselämän lopettamisen yhteydessä, (C) kysymys on viran-
omaisen vahvistaman, voimassaolevan ja täytäntöönpanokelpoisen sopi-
muksen tai oikeuden tuomion muuttamisesta.  

Oikeusturvavakuutus on voimassa riita-, rikos- ja hakemusasioissa. 
Yleisenä periaatteena on, että vakuutustapahtuma on syntynyt, kun kor-
vausvaatimus tai muu yksityisoikeudellinen vaatimus on kiistetty perus-
teeltaan tai määrältään, ja asian tulee olla sellainen, että se on välittömästi 
saatettavissa käräjäoikeuden tutkittavaksi.  

                                                           
97 Perinteisistä siviiliasioista oli 35 % vahingonkorvausasioita, 23 % huoneenvuokra-
asioita, 22 % velkomusasioita, 10 % kiinteistöasioita ja 10 % palvelussuhde- ja tasa-
arvoasioita. 
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Kuvio 8 Asianosaisrakenne tapauksissa, joissa oikeusapua on myönnetty oikeusturva-

vakuutuksen omavastuuosuuteen 14.5.2012–15.3.2013. N: 489 
 
Yli puolet henkilöistä, joille oli myönnetty oikeusapua oikeusturvavakuu-
tuksen omavastuuosuuteen, oli asiassa asianomistajan roolissa (kuvio 8). 
Kantajia oli hieman alle viidesosa ja vastaajia sekä hakijoita noin kymme-
nes kumpiakin. Asianomistajien suurta määrää selittää rikosasioiden hallit-
seva osuus, koska oikeusturvavakuutus ei korvaa sellaisia asioita, joissa 
syyttäjä on nostanut virallisen syytteen vakuutettua vastaan. Rikosasioissa 
93 prosentissa henkilön asianosaisasema oli asianomistaja. Suurin osa ri-
kosasioista on siis tapauksia, joissa vakuutettu henkilö esittää oikeuden-
käynnissä asianomistajana yksityisoikeudellisen vaatimuksen. Perheasiois-
sa sekä perinteisissä siviiliasioissa asianosaisen yleisin nimike oli kantaja 
tai hakija.  
 
Tapaukset, joissa oikeusapua oli myönnetty vakuutuskorvauksen 
enimmäismäärän ylittäviin kustannuksiin. Ajalla 14.5.2012–15.3.2013 
julkiset oikeusaputoimistot myönsivät 29 kertaa oikeusapua oikeusturvava-
kuutuksen enimmäismäärän ylittäviin kustannuksiin. Näistä tapauksista 
reilu kolmannes (12 kpl) koski perinteisten siviiliasioiden alle laskettavia 
kiinteistöasioita. Loput asiat jakautuivat pääosin vahingonkorvaus-, perhe- 
ja rikosasioiden kesken. Kiinteistöasioiden osuus ei ole sinänsä yllättävää, 
sillä niihin sisältyy usein ennen pääkäsittelyä monia kalliita toimenpiteitä 
kuten asiatuntijalausuntojen laatimisia ja todistajien rekrytoimista, jotka 
nostavat maksettavia kuluja. 



IV YHTEENVETOA JA KESKUSTELUA 

Oikeusturvavakuutus ja julkinen oikeusapu 

Vuoden 2002 oikeusapu-uudistuksen jälkeen oikeusapua ei pääsääntöises-
ti ole annettu tapauksissa, joissa hakijalla on asian käsittelyn kattava oi-
keusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutuksen olemassaolosta huolimatta 
julkista oikeusapua voidaan myöntää joissain poikkeustapauksissa, kuten 
oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen ja vakuutuksen enimmäis-
määrän ylittäviin kuluihin. Suomessa oikeusapulain nojalla käsitellään 
useimmiten perhe-, perintö- ja rikosasioita. Vakuutusehdoissa nämä asiat 
on puolestaan rajattu usein korvauspiirin ulkopuolelle tai niihin sovelle-
taan tiukasti määriteltyjä ehtoja. Voidaankin todeta, että Suomessa julki-
nen oikeusapu ja oikeusturvavakuutus eivät välttämättä vie toistensa elin-
tilaa tai ole käytännön näkökulmasta päällekkäisiä järjestelmiä. – En-
nemminkin ne ovat toisiaan tukevia rakenteita.  

Julkisen oikeusavun ja oikeusturvavakuutuksen tietynlainen lähtökoh-
tainen päällekkäisyys ei käsillä olevan tutkimuksen mukaan ole aiheuttanut 
käytännössä ongelmia. Haastattelujen mukaan vakuutusyhtiöissä koetaan 
järjestelmien rinnakkaiselon toimivan hyvin – konkreettinen vuorovaikutus 
mukaan lukien – ja olevan tarkoituksenmukainen järjestely. 

Kuten tutkimusjulkaisustakin käy ilmi, oikeusturvavakuutuksen käy-
tännöistä eli empiriasta ei ennen nyt toteutettua hanketta ollut saatavilla 
kuin varsin yleispiirteiset Finanssialan Keskusliiton (FK) tuottamat vahin-
ko- ja korvaustilastot. Näistä on saatu tietoa siitä, miten paljon korvattuja 
oikeusturvavahinkoja kaikkiaan oikeusturvavakuutusten (ml. yritysvakuu-
tukset) piirissä vuosittain tapahtuu ja miten paljon niistä on vuosittain mak-
settu korvauksia. Tätä tarkempia tietoja yksityishenkilöiden oikeusturvava-
kuutuksista ei aiemmin ole ollut saatavilla. Tietotarpeet oikeusturvavakuu-
tuksesta olivat siis mittavia. Aineiston hankintaan ja vuorovaikutukseen 
vakuutusyhtiöiden kanssa suhtauduttiinkin aihepiirin tutkimattomuus huo-
mioon ottaen tutkimuslaitoksessa ennen hankkeen alkamista luottavaisesti. 
Tutkimuksen kuluessa tietojensaanti tuotti kuitenkin olennaisia vaikeuksia, 
ja ponnisteluista huolimatta yhtiöistä saatiin osin valitettavan puutteellista 
tietoa.  

Jotta oikeusturvavakuutuksen roolista, toimivuudesta ja merkityksestä 
julkisen oikeusavun rinnalla toimivana kansalaisten oikeudensaantimahdol-
lisuutena voitaisiin tehdä entistä pitävämpiä johtopäätöksiä, tulisi ensinnä-
kin erilaiset tietojensaantivaikeudet ylittää ja ratkaista. Tiedot oikeusturva-
vakuutuksen käytöstä, vahinkotapahtumien laadusta ja vakuutusasiakkaista 
tulisi voida selvittää kattavilla ja systemaattisilla aineistoilla. Vaikka ym-
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märrettävästi vakuutusyhtiöt varjelevat yksityiskohtaista tietoa liiketoimin-
taansa liittyen, voisi luottamuksen tutkimustoimintaan olettaa palvelevan 
myös yrityksiä liiketoimintansa kehittämisessä. Kaiken kaikkiaan vasta 
luotettavien, kattavien aineistojen nojalla voidaan paremmin tehdä riittä-
vään tietopohjaan perustuvia linjauksia ja päätöksiä kahden toisiaan tuke-
van järjestelmän tulevaisuudesta.  

Oikeusturvavakuutusten lukumääristä eli oikeusturvavakuutuskannasta 
ei siis tätä hanketta varten saatu kattavia tilastotietoja. Samoin tiedot puut-
tuvat edelleen vakuutusyhtiöihin vuosittain tehtyjen vahinkoilmoitusten 
määrästä. Tarkasteluun ei myöskään saatu täsmällisiä, systemaattisia tietoja 
siitä, kuinka suuri osa tehdyistä vahinkoilmoituksista/korvaushakemuksista 
lopulta johtaa korvauspäätökseen. Myös vahinkotapahtumien laatuun, asia-
kaskuntaan ja maksettuihin korvauksiin liittyvät tiedot olivat puutteellisia.  

Joitakin tietoja kuitenkin siis saatiin ja seuraavassa on koottu keskeisiä 
havaintoja käytettävissä olleen materiaalin pohjalta. – Jakso ei niinkään 
painotu raportin kuluessa esitettyjen lukumäärätietojen, eri vakuutusyhtiöi-
den erilaisten sopimusehtojen tai yksittäisten havaintojen toistamiseen, 
vaan esille on nostettu valikoituja, keskeistä uutta tietoa sekä keskustelua ja 
kysymyksiä herättäviä havaintoja, jotka ovat merkityksellisiä järjestelmien 
mahdollisen kehittämisen ja tulevaisuudennäkymien kannalta. 
 
 
Oikeudellinen neuvonta 

Oikeudellisen neuvonnan puuttuminen oikeusturvavakuutuksen ehdoista 
on luonut vakuutuksen ja julkisen oikeusavun välille hieman erikoisen ti-
lanteen. Julkisista oikeusaputoimistoista on mahdollisuus saada oikeudel-
lista puhelinneuvontaa, jossa varallisuuden selvittäminen ei ole neuvonnan 
saamisen edellytyksenä. Toisin sanoen käytännössä kaikki ihmiset ovat 
oikeutettuja tähän palveluun. Valtio siis tarjoaa oikeusturvavakuutuksesta 
puuttuvan niin kutsutun vähäisen ja tuomioistuimen ulkopuolisen oikeudel-
lisen neuvonnan. Hyvällä syyllä voidaan kuitenkin kysyä, kuinka moni 
oikeusturvavakuutuksen omaava henkilö osaa/tietää hakea oikeusapua juuri 
oikeusaputoimistosta siihen, onko hänellä oikeusongelma ja jos on niin, 
mitä vaihtoehtoja on käytettävissä asian ratkaisemiseksi.  

Vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa tehdyissä haastatteluissa kävi 
osaltaan ilmi, että oikeusturvavakuutuksen haltijat kääntyvät usein vakuu-
tusyhtiön puoleen oikeudellisia neuvoja tarvitessaan ja että ihmisten neu-
vonnan tarve on varsin laajaa. Vakuutusvirkailijat vastaavat yleisesti ”päi-
vittäin” asiakkaiden yhteydenottoihin erilaisia oikeudellisia ongelma- tai 
epätietoisuustilanteita koskeviin tietotarpeisiin liittyen. Vakuutusasiakkai-



 49

den oletukset siitä, että ”oikeudellinen neuvontapalvelu” on yksi oikeustur-
vavakuutukseen sisältyvä palvelumuoto, ovat yleisiä.   

Vaikka oikeusturvavakuutuksen luonne ja sisältö edellyttävät vakuutus-
yhtiöissä virkailijoilta oikeudellista asiantuntemusta ja heille on sitä oletet-
tavasti kokemuksen kautta karttunut, oikeudellinen neuvonta ei siis kuiten-
kaan kuulu yleisten oikeusturvavakuutusten piiriin. Haastattelujen valossa 
neuvoja kuitenkin käytännössä jossain määrin annetaan, etenkin pienem-
missä asioissa, kuten laskujen riidattoman osan hoitamisessa sekä perhee-
seen ja perintöön liittyvissä asioissa. Pääsääntöisesti kuitenkin asiakkaita 
ohjataan eteenpäin esimerkiksi ylipäätään juristille (ei tietyille), julkiseen 
oikeusapuun, poliisille, kuluttajaviranomaisille, lastenvalvojalle sekä 
asiayhteydestä riippuen erilaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin, jotka tarjoavat 
oikeudellista apua. Kaikkiaan toiminta on painottuneesti virkailijoiden ko-
kemuksen tuomaa yleistä ohjausta siitä, miten kyseisen asian kanssa tulisi 
edetä ja kantaa ottamista asian mahdolliseen korvattavuuteen. 

Havainto oikeudellisen neuvonnan tarpeen ilmenemisestä vahvasti 
myös vakuutusvirkailijoiden päivätyössä on merkityksellinen. Se kertoo 
osaltaan oikeudellisten ongelmien ja niistä poikivan epätietoisuuden ylei-
syydestä ihmisten keskuudessa. Samalla se kertoo niin sanotun ruohonjuu-
rineuvonnan tarpeellisuudesta ihmisten joskus varsin vähäistenkin oikeu-
dellisten ongelmien ratkomisessa, jotta ne eivät kumuloituisi varsinaisiksi, 
oikeudensaantijärjestelmien kannalta raskaammiksi (ja kalliimmiksi) rii-
doiksi. Tästä näkökulmasta olennaista onkin pohtia mahdollisuuksia vah-
vistaa vielä entisestään kansalaisten tietoisuutta tarjolla olevista neuvonta-
palveluista.  Vakuutusyhtiöiden osalta olisi mahdollisesti hyvä pohtia kei-
noja painottaa vakuutusmarkkinoinnissaan neuvonnan kuulumattomuutta 
vakuutukseen, näin vältyttäisiin ehkä aiempaa tehokkaammin myös virkai-
lijoiden ajan kulumiselta varsinaisen työsaran ”ulkopuoliseen” työhön. 
Edelleen olisi tarpeellista mahdollisuuksien mukaan varmistaa myös se, 
että yhtiöiden virkailijat ovat hekin mahdollisimman hyvin perillä neuvon-
taa tosiasiassa antavista tahoista.    
 
 
Oikeusturvavakuutusten ja -vahinkotapausten yleisyys ja laatu 

Nykyisin kotivakuutuksien arvioidaan kattavan noin 86 prosenttia Suomen 
kotitalouksista. Kun valtaosaan (90–95 %) kotivakuutuksista sisältyy oikeus-
turvavakuutus, tarkoittaa se sitä, että runsaat neljä miljoonaa henkilöä on 
vakuutettu oikeusturvavahingon varalta. Oikeusturvavahingot niin sanottuun 
yksityiseen vakuuttamiseen liittyen eivät tästä huolimatta kuitenkaan näytä 
olevan kovin yleisiä. FK:n keräämien pääpiirteisten volyymitietojen mukaan 
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viime vuosina yksityishenkilöiden vahinkoja (lähinnä kotivakuutuksiin liit-
tyvistä oikeusturvavakuutuksista) on korvattu melko vakiintuneesti noin 
9 000 kpl vuosittain. Samoin yksityisvakuutuksiin liittyvistä vahinkotapah-
tumista maksettujen korvausten yhteissumma on pysytellyt melko vakaasti 
viime vuosina noin 20 miljoonassa eurossa vuosittain. Keskimäärin yksityis-
vakuutukseen liittyvästä vahingosta on maksettu runsaat 2 000 euroa/tapaus, 
vuonna 2012 keskimääräinen korvaus oli noin 2 300 euroa. Yritysvakuutuk-
siin liittyvien korvattujen oikeusturvavahinkojen määrä on puolestaan ollut 
FK:n tilastojen mukaan kasvussa, ja niistä maksetut korvauksetkin ovat kas-
vaneet voimakkaasti, etenkin yksityisvakuutuksiin liittyviin vahinkoihin ver-
rattuna. Kaikkiaan oikeusturvavakuutukset näyttäisivät FK:n tuottamissa, 
vakuutustoimintaa Suomessa käsittelevissä vuosijulkaisuissa ilmoitettujen 
liiketoimintaa kuvaavien lukujen valossa olevan vakuutusyhtiöiden vahin-
kovakuuttamisen piirissä kohtuullisen kannattavaa toimintaa. 

 
Vakuutusyhtiöistä suoraan saatujen viitteiden mukaan kotivakuu-
tuksiin liitetyistä oikeusturvavakuutuksista maksetut korvaukset 
olisivat vuonna 2012 olleet keskimäärin noin 2 600 euroa eli hie-
man FK:n ilmoittamia korkeammat. Vahinkotapahtumat liittyvät 
suoraan yhtiöistä saatujen tietojen mukaan yleisimmin rikosasioi-
hin, asunto- ja kiinteistökauppaan sekä perhe- ja perintöoikeudelli-
siin asioihin muiden asiaryhmien kirjon ollessa varsin laaja. Kor-
vauksiltaan suurimmat vahingot liittyvät vakuutusyhtiöiden ilmoit-
taman mukaan kiinteään omaisuuteen.  

 
Kun 1990-luvulla kotivakuutus oli arviolta noin 70–75 prosentilla kotita-
louksista, oli vastaava osuus FK:n mukaan 81 prosenttia vuonna 2008, 83 
prosenttia vuonna 2010 ja vuonna 2012 siis jo 86 prosenttia. Käytännössä 
siis melkeinpä kaikki kotivakuutukset sisältävät myös oikeusturvavakuu-
tuksen. Toisin sanoen viimeisten runsaan viidentoista vuoden aikana ns. 
oikeusturvavahinkopotentiaali eli oikeusturvavakuutusten kattavuus koti-
talouksissa ja tätä kautta myös mahdollisten korvattavien vahinkojen to-
dennäköisyys on kasvanut. Samalla toki on otettava huomioon se, että 
vakuutusten korvauspiiriä on vastaavana aikana supistettu voimakkaasti. 
Samoin on huomioitava se, että vakuutukset ovat saattaneet yleistyä pai-
nottuneesti sellaisten asiakasryhmien piirissä, jotka eivät elämäntilanteen-
sa ja/tai toimintansa osalta ole oikeusturvavahinkoja ajatellen lähtökohtai-
sesti niitä ”riskialttiimpia” (esim. nuoret vuokralla asuvat).  

Kaikkiaan huomiota kuitenkin kiinnittää julkisen oikeusapujärjestelmän 
näkökulmasta se, että yksityisvakuutuksiin sisältyvien, korvauksiin johtanei-
den vahinkotapahtumien määrä ja toisaalta yksityisvakuutuksiin liittyvien 
oikeusturvavahinkojen korvausten yhteenlaskettu euromäärä ovat pysytelleet 
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viime vuosina loppujen lopuksi suhteellisen tasaisena ns. vahinkopotentiaa-
lin eli vakuutuskannan kasvusta huolimatta. Kokonaisuudessaan oikeustur-
vavahinkojen korvauskulujen kasvu näyttää johtuneen yritysvakuutuksiin 
liittyvistä vahinkotapahtumista; niiden korvauskulut ovat kasvaneet viimeis-
ten kymmenen vuoden aikana kaksinkertaisesti yksityisvakuutuksiin verrat-
tuna. Asetelma herättää ainakin teoriassa kysymyksen siitä, josko yhtiöiden 
sisällä mahdollisesti harjoitetaan, joko tietoisesti tai tiedostamatta, jonkin-
laista kulujen kurissa pitämiseen tähtäävää ”itsesääntelyä” jonkin verran tul-
kinnanvaraa sisältävissä rajatapauksissa – yksityisvakuutusasiakkaiden va-
hinkotapahtumien puitteissa.   
 
 
Enimmäiskorvauksesta  

Julkaisussa on edellä tuotu esiin, että vuosien kuluessa oikeudenkäyntiku-
lut ovat kasvaneet ja toisaalta taas perusmuotoisten oikeusturvavakuutusten 
maksimikorvausmäärä on pysynyt pitkään samana eli 8 500 eurossa. Oi-
keudenkäyntikulujen kasvu ja oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvaus-
määrän muuttumattomuus ovat käytännössä luoneet tilanteen, jossa oikeus-
turvavakuutuksella sai ennen parempaa turvaa kuin nykyisin, kun asiaa 
mitataan puhtaasti tehdyn lainopillisen työn määrässä. Kehityksen voisi 
olettaa johtaneen tilanteeseen, jossa vakuutusyhtiöihin saapuu vuosi vuo-
delta enemmän sellaisia tapauksia, joissa vakuutuksen enimmäiskorvaus-
määrä ylittyy. Vaikka tutkimusta varten ei ollut saatavissa tähänkään tee-
maan liittyvää tilastomateriaalia, vakuutusyhtiöiden edustajien haastatte-
luista saatiin asiaan vahvistusta.  

Vakuutusyhtiöiden edustajien keskuudessa pääsääntöistä 8 500 euron 
korvauskattoa pidettiin yhtenevästi liian pienenä erityisesti asiantuntija-
lausuntoja ja muita selvityksiä edellyttävissä riidoissa, joiden nähtiin yli-
päätään yleistyneen viime vuosina. Asia on varsin ongelmallinen etenkin 
asuntokauppa- ja kiinteistöriitojen osalta; kosteus- ja homevauriot ovat 
yleistyneet, ja tämän kehityksen ennustetaan jatkuvan edelleen.98 Tällöin 
mitä todennäköisimmin riitatapauksetkin ovat tulevina vuosina yhä ylei-
sempiä. – Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä saattaa siis kulua erilai-
siin asiantuntijalausuntoihin ja -tarkastuksiin ennen kuin asiaa on edes 
päästy käsittelemään tuomioistuimessa. Lisäksi korvauskattoa pidettiin 

                                                           
98 Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp Rakennusten kosteus- ja ho-
meongelmat yleistymässä.  
http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx/~public/Katsaukset/Tarkastusvaliokunta_m
ietinto?folderId=%7Epublic%2FKatsaukset&cmd=download  
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vakuutusyhtiöissä yleisesti ottaen riittämättömänä tapauksissa, joissa riita-
asia etenee hovioikeusasteelle.  

Haastatteluista ja osin saaduista tilastomateriaaleista siis ilmeni, että 
mainitut asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät asiat, rikosasiat sekä perhee-
seen ja perintöön liittyvät asiat ovat tyypillisimpiä oikeusturvavahinkojen 
asiaryhmiä. Perusvakuutuksen enimmäiskorvausmäärän todettiin haastatte-
luissa riittävän niin sanottuihin ”tavallisiin tapauksiin”, joihin rikosasiat lu-
keutuvat. Käytännössä on siis niin, että näissä oikeusturvavakuutuksen tyy-
pillisissä asiaryhmissä toisen osalta enimmäiskorvaus pääsääntöisesti riittää 
ja toisessa ei. Perheeseen ja perintöön liittyvien asioiden osalta riittävyyteen 
ei kuitenkaan saatu selvyyttä.  

Oikeudenkäyntikulujen yleiseen problematiikkaan liittyy myös se tosi-
asia, että niin sanotulla tavallisella kansalaisella ei useinkaan ole käsitystä 
siitä, kuinka kalliiksi oikeudellisen asian hoitaminen voi muodostua. Mo-
nen mielestä oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä 8 500 euroa 
vaikuttaa varmasti isolta summalta. Moni myös mahdollisesti olettaa, että 
summa riittää korvaamaan oikeudellisen riidan hoidosta aiheutuneet kulut. 
Ikävänä yllätyksenä saattaa kuitenkin tulla se, jos enimmäiskorvausmäärä 
täyttyy ja päälle tulee vielä tuhansien eurojen lasku vakuututetun maksetta-
vaksi. Moni asiakas voisi mahdollisesti välttyä kyseiseltä tilanteelta, jos 
heillä olisi käytössään tiettyjen vakuutusyhtiöiden tarjoama laajennettu 
oikeusturva. Kuten edellä on käynyt ilmi, laajennettua vakuutusturvaa tar-
joaa kuitenkin vain osa vakuutusyhtiöistä, eikä sitä juurikaan markkinoida. 
Tästä kertoo myös se, että haastattelujen mukaan laajennetun oikeusturvan 
myynti on marginaalista verrattuna perusoikeusturvavakuutukseen. Laa-
jempi oikeusturva olisi kuitenkin usein taloudellisesti perusteltu, sillä noin 
100 euron vakuutuksen vuosimaksulla (perusoikeusturvavakuutus noin 20–
40 euroa vuodessa) enimmäiskorvausmäärän saa nostettua 17 000 euroon. 
Lisäksi osassa tapauksia siitä voidaan korvata myös vastapuolen oikeuden-
käyntikuluja. Tätä taustaa vasten olisi varsin suotavaa, että vakuutusyhtiöt 
toisivat laajennetun oikeusturvavakuutus-vaihtoehdon aiempaa näkyväm-
min esille ja asiakkaidensa tietoon.  

Haastatteluissa korvauskaton ylittymistapauksista keskusteltaessa vakuu-
tusyhtiöiden edustajien taholta nostettiin yhtenevästi esiin avustajapalkkioi-
den ja -laskutuksen jatkuva ja selkeä kasvu viime vuosina ja todennäköisesti 
myös tulevaisuudessa. Kehityksen nähtiin johtavan tulevaisuudessa siihen, 
että ”Kekkosen ajalta” olevaan perusvakuutuksen korvauskattoon on toden-
näköisesti tulossa lähivuosina korotuksia.  

Perusmuotoisen oikeusturvavakuutuksen korvauskaton nosto voi vas-
taavasti aiheuttaa korotuspaineita vakuutusten hintoihin. Edelleen, kun va-
kuutus on kalliimpi, saattavat jotkut harkita sen ostamista entistä tarkem-
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min kireästä henkilökohtaisesta taloustilanteesta johtuen. Tämän seurauk-
sena puolestaan voi käydä niin, että oikeusturvavakuutusten yleisyys vähe-
nee nykyiseen verrattuna, jolloin julkisen oikeusavun merkitys puolestaan 
näiltä osin kasvaa. Mainittujen kehitysnäkymien valossa ja kansalaisten 
oikeusturvan turvaamisen kannalta on erityisen hyvä asia, että julkisen oi-
keusavun lähtökohtainen kattavuus on asioiden laadun ja eri tuloryhmien 
osalta varsin laaja. Kaikkiaan keskustelu ja pohdinta korvausmaksimin 
kohtuullisuudesta ja nostosta sekä mahdollisista vaikutuksista oikeusturva-
vakuutuksen ja julkisen oikeusavun välillä on tarpeen ja erittäin ajankoh-
taista. – Ja niin sanotun tavallisen ihmisen näkökulmasta, nykyiset oikeus-
turvavakuutusehdot huomioon ottaen, olisi tärkeää että keskustelua käytäi-
siin enemmän vakuutuksen sisällöstä kuin sen hinnasta. 

Korvauskattoa pohdittaessa puhutaan samalla myös oikeusturvavakuu-
tuksen koko luonteesta. Yleisesti vakuutuksen tarkoituksena on korvata 
vakuutuksenottajan varallisuusvahinkoa, mutta entistä kalliimmat riidat ja 
samalla korvauskaton muuttumattomuus ovat vaikuttaneet sen toimintara-
kenteisiin. Haastatteluissa vakuutusyhtiöiden edustajat pohtivat myös sitä, 
millainen vakuutusten perimmäisen roolin ja lähtökohtaisen laajuuden tuli-
si ylipäätään olla ihmisten oikeusturvaa koskevien vahinkokulujen kattami-
sessa. Onko siis vakuutuksen perustehtävänä korvata vakuutetun kulut 
mahdollisimman kattavasti kulujen määrästä riippumatta vai onko vakuu-
tuksen tarkoitus toimia ennemminkin taloudellisena apuna vahingon konk-
retisoituessa?  
 
 
Sovinnoista  

Vaihtoehtoisten konfliktinratkaisumenetelmien ja sovittelun merkitys on 
kasvanut viime vuosikymmeninä Pohjoismaissa.99 Yleistynyttä riidan so-
pimista ennen pääkäsittelyä on perusteltu muun muassa sillä, että se säästää 
molempien osapuolien ja yhteiskunnan resursseja. Taustalla on ajatus myös 
siitä, että ratkaisut asioihin saataisiin aikaan mahdollisimman nopeasti. So-
vintojen kasvava trendi on vakuutusyhtiöiden edustajien haastattelujen 
mukaan ollut havaittavissa myös oikeusturvavakuutuksen kautta hoidetuis-
sa jutuissa. Tuomioistuimiin edenneissä asioissa haastatellut kokivat, että 
tuomarit yhä enenevissä määrin ohjeistavat ja kehottavat osapuolia sovin-
toon ennen varsinaista pääkäsittelyä. Vakuutusyhtiöiden edustajien mukaan 
sovintohalukkuus on usein yhteydessä myös tapauksen kulukehitykseen. 
Haastatteluissa esiin tuotu huomio siitä, että asiakkaiden sovintohalukkuus 
                                                           
99 Mm. Eskuri ym. 2007, 109; Ervasti 2011.  
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/aikuisten_sosiaalipalvelut/rikossovittelu.  
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kasvaa, kun vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä lähenee, on tietyllä taval-
la ymmärrettävä, koska käräjöinti korvauskaton jälkeen tapahtuu asiakkaan 
omalla riskillä. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, entistä kalliimmat riidat ja vakuutuksen 
enimmäiskorvausmäärän jääminen tästä kehityksestä jälkeen ovat lisänneet 
myös oikeusturvavakuutusten yhteydessä tehtyjen sovintojen määrää. Ja 
jos vakuutuksen enimmäiskorvausmäärään ei lähitulevaisuudessa tule muu-
toksia, voidaan olettaa, että esimerkiksi kiinteistöriitojen sopimiset yleisty-
vät entisestään kasvavan kuluriskin takia.  

Vakuutusyhtiöiden kannalta lisääntyvällä sopimisella on hyvät ja huo-
not puolensa. Sovittelussa osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan eli 
vakuutusyhtiöllä ei ole mahdollisuutta saada omia kulujaan katetuksi, ku-
ten tapauksissa, joissa vastapuoli tuomitaan korvaamaan vakuutuksenotta-
jan oikeudenkäyntikulut. Tästä syystä osalla vakuutusyhtiöistä on ehdois-
saan pykälä, jossa enimmäiskorvaus on vain puolet vakuutuksen enim-
mäismäärästä, jos asia ratkaistaan tai sovitaan ilman oikeudenkäyntiä. Toi-
saalta tuomioistuimessa tapahtuvan tai sen ulkopuolisen sovittelun kulut 
ovat yleensä aina pienemmät kuin asiassa, johon haetaan tuomioistuimen 
päätöstä. Sovintomenettelyn yleistyessä on mielenkiintoista nähdä, ottaako 
useampi vakuutusyhtiö käyttöön leikkurin, joka puolittaa enimmäiskor-
vausmäärän tuomioistuimen ulkopuolella sovituissa tapauksissa. Tämän 
seurauksena saattaisi olla myös sovintoratkaisujen väheneminen erityisesti 
sellaisissa tapauksissa, joissa vakuutuksen enimmäismäärä ylittyy, koska 
sopiminen saattaisi tulla vakuutetulle erityisen kalliiksi. 

Sopimisella on hyvät ja huonot puolensa myös vakuutetun kannalta. 
Molempia osapuolia tyydyttävä sovinto on sekä taloudellisesti että henki-
sesti ideaaliratkaisu. Toisaalta, jos sovinto syntyy vain sen takia, että mieti-
tään oikeudenkäynnin kuluriskiä enemmän kuin sovinnon seurauksia, saat-
taa syntyä tilanteita, joissa vahvemmat valtarakenteet hyväksikäyttävät hei-
kompia. Tällöin sovinto ei palvele tarkoitustaan vaihtoehtoisena riidanrat-
kaisukeinona.    
 
 
Lopuksi 

Kuten julkaisusta on käynyt ilmi, Suomessa oikeusturvavakuutuksen merki-
tystä kustannusten kattamisessa vähentää käytännössä se, että oikeusturva-
vakuutukset eivät kata läheskään kaikkia oikeudellisia asioita. Korvauspiirin 
ulkopuolelle on rajattu useita sellaisia juttutyyppejä, joissa ihmiset tavallises-
ti joutuvat turvautumaan oikeudelliseen apuun. Kun oikeusturvavakuutuksia 
tarjotaan yleisimmin yhdistelmävakuutuksina, esimerkiksi kotivakuutuksen 
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ja autovakuutuksen osana, voidaan tällaista kytkentää arvostella siitä, että 
oikeusturvavakuutus pakkosyötetään sellaisillekin vakuutusasiakkaille, jotka 
eivät katso olevansa kyseisen vakuutuksen tarpeessa. Tältä osin aihetta käsit-
televän kirjallisuuden piirissä onkin argumentoitu, että asiakkaalla tulisi olla 
mahdollisuus olla liittämättä oikeusturvavakuutusta esimerkiksi kotivakuu-
tukseen. Muuhun vakuutukseen sidottua oikeusturvavakuutuskäytäntöä on 
kritisoitu myös siitä, että se saattaa antaa oikeusturvavakuutuksesta toissijai-
sen kuvan suhteessa koko vakuutukseen. Samalla osa asiakkaista saattaa olla 
epätietoisia sen suhteen, mitä heidän vakuutuksensa kokonaisuudessaan kat-
taa tai että heillä ylipäätänsä on oikeusturvavakuutus. Ikävimmässä tapauk-
sessa tämä saattaa tuottaa asiakkaalle pettymyksen, kun vakuutus ei korvaa-
kaan korvattavaksi luultua tapahtumaa.100 Toisaalta, jos oikeusturvavakuutus 
olisi vahvemmin oma tuotteensa, seurauksena saattaisi olla se, että henkilöt, 
joiden oman etunsa vuoksi olisi hyvä hankkia oikeusturvavakuutus, jättäisi-
vät sen tekemättä.101 Edelleen voi pohtia sitä, miten suosio jakautuisi oikeus-
turvaosion sisältävien ja niitä halvempien oikeusturvaa sisältämättömien 
vakuutusten välillä. 

Haastatteluissa eräät vakuutusyhtiöiden edustajat epäilivät mahdollisen 
itsenäisenä myytävän oikeusturvavakuutuksen menestymistä vakuutus-
markkinoilla. Oletuksena esitettiin, että pääasiassa ihmiset jättäisivät sen 
melko varmasti hankkimatta ja että ne, jotka sen ostaisivat, olisivat niin 
sanottuja vahvan riskin asiakkaita. Tämä taas johtaisi oikeusturvavakuu-
tuksen hinnan nousuun ja sitä kautta edelleen oikeusturvavakuutuksen ylei-
syyden kapenemiseen eräänlaiseksi ”marginaalivakuutukseksi”. Toisaalta 
tuotiin esiin, että nykyisellään oikeusturvavakuutus kotivakuutuksen liitän-
näisenä on ”edullinen”, ja sen suhde siitä mahdollisesti saatavaan hyötyyn 
hyvä. Laaja vakuutuskanta varmistaa myös jatkossa vakuutuksen hinnan 
pitämisen suhteellisen alhaisena. 

Oikeusturvavakuutus korvaa asiakkaan oikeudenkäyntikuluja, jotka 
pääosin muodostuvat asianajajan palkkiosta. Asianajopalkkioiden hintata-
son määräytyminen on jätetty Suomessa vapaan kilpailun ja markkiname-
kanismin tehtäväksi. Mallin mukaan vapaa kilpailu on tehokkain tapa var-
mistaa, että kulutushyödykkeiden hintataso pysyy kuluttajan näkökulmasta 
kohtuullisena. Koska avustajan palkkio muodostaa käytännössä valtaosan 
oikeudenkäyntikuluista, haetaan maksutonta oikeudenkäyntiä yleensä sil-
loin, kun edellytykset avustajan määräämiselle täyttyvät. Siten käytännössä 
suurimmassa osassa sellaisia käräjäoikeuksissa käsiteltäviä rikosasioita, 
joissa syytetyllä on mukanaan oikeudenkäyntiavustaja, syytetty on oikeu-

                                                           
100 Gleichmann 2006, 9. 
101 Jokela 1995, 460. 
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tettu ainakin osittain maksuttomaan julkiseen oikeusapuun. Tuomiois-
tuimissa käsiteltävien riita-asioiden osalta tilanne on sen sijaan varsin toi-
senlainen. Julkisen oikeusavun merkitys asianosaisten oikeudenkäyntikulu-
jen rahoittajana on selvästi vähäisempi, koska runsaalla 80 prosentilla koti-
talouksista on kotivakuutus, yleisesti oikeusturvavakuutusliitännäisineen. 
Vakuutusehdoissa perintöasiat sekä useimmat perheasiat (mm. ositukset) 
on kuitenkin rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Tämä selittää 
vastaavasti osaltaan sitä, miksi nämä asiaryhmät painottuvat niin selvästi, 
kun tarkastellaan julkisen oikeusavun kohdentumista. Julkinen oikeusapu 
on niiden osalta ainoa käytettävissä oleva oikeusavun muoto henkilölle, 
jolla ei ole varaa maksaa oikeudellista asiaansa kokonaan itse.102  

Kuten edellä on jo moneen otteeseen käynyt ilmi, oikeusturvavakuutus 
on pääsääntöisesti ensisijainen suhteessa julkiseen oikeusapuun. Tämän 
lakiin perustuvan priorisoinnin merkitys oikeusavun kanavoitumiselle on 
kuitenkin jäänyt hyvin vähäiseksi johtuen yksinkertaisesti siitä, että käytän-
tö oli vakiintunut nykyisen kaltaiseksi jo pitkään ennen vuoden 2002 laki-
uudistusta. Oikeusturvavakuutusta hyödynnetään aina kun vakuutusehdot 
sen suinkin vain sallivat, siinäkin tapauksessa, että asiakkaalla on mahdol-
lisuus saada jopa täysin maksutonta oikeusapua.103 Näin siksi, että vakuu-
tusyhtiöt eivät ole ottaneet käyttöön minkäänlaista yksityiskohtaista avusta-
japalkkioita koskevaa hintasääntelyä, vaan avustajien markkinahintoihin 
perustuvat palkkiolaskut korvataan todennäköisesti usein ilman suurempia 
leikkauksia tapauksissa, joissa määrä ei ylitä vakuutuksen enimmäiskor-
vausosuutta. Kun yksityisten lakimiesten keskimääräinen tuntipalkkio ylit-
tää selvästi julkista oikeusapua koskevan palkkioperusteasetuksen mukai-
sen tuntipalkkion, käy tietyllä tavalla ymmärrettäväksi, että avustajien in-
tressissä on hyödyntää asiakkaalla mahdollisesti olevaa oikeusturvavakuu-
tusta aina kun se on mahdollista. Näin ollen, toisin kuin rikosasioissa, tuo-
mioistuimissa käsiteltävien riita-asioiden osalta näyttäisi siltä, että hinnoit-
teluvapaus on Suomessa edelleen selkeä pääsääntö. Tästä onkin oikeuskir-
jallisuuden piirissä yksiselitteisesti todettu, että avustajien laskutus määräy-
tyy riita-asioissa pääsääntöisesti näiden omien markkinahintaisten palk-
kiotaksojen perusteella.104 Vakuutusyhtiöiden edustajien kanssa käydyistä 
haastatteluista saatiin viitteitä siitä, että mainittu käytäntö on todennäköistä.  

Kaiken kaikkiaan mikäli oikeusturvavakuutukselle halutaan suurempaa 
roolia ihmisten oikeudenkäyntimahdollisuuksissa, sen ehdoista ja tarkoituk-
sesta kertovaa yleistä tiedotusta on tarpeen täydentää. Toisaalta voidaan 
myös kysyä, johtaisiko valveutuneempi kansalaistietoisuus siitä mitä oikeus-
                                                           
102 Viitanen 2011, 288. 
103 Litmala & Alasaari 2004, 52. 
104 Viitanen 2011, 289 
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turvavakuutus korvaa esimerkiksi vakuutuksen avulla käsiteltyjen asioiden 
määrän lisääntymiseen, vakuutushintojen nousuun ja jopa aiempaa useam-
piin perusteettomiin hylkäyspäätöksiin. Jotta kansalaisten oikeudenkäynti-
mahdollisuuksia pystyttäisiin tältä osin parantamaan, täytyisi resursseja koh-
dentaa vakuutusmaksujen valvomiseen, vakuutusyhtiöiden sääntelyjärjes-
telmään, vakuutusehtojen valvomiseen ja tarjota perustavaa oikeusturvaa 
myös niille, jotka eivät oikeusturvavakuutusta omaa.105 Oikeusturvavakuu-
tuksen kohdentamiseen ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä ei kuitenkaan 
ole mahdollista ratkaista lainsäädäntöteitse, ellei oikeusturvavakuutusta sää-
detä lakisääteiseksi vakuutukseksi.  

Niin kauan kun kysymyksessä on vapaaehtoinen vakuutus, vakuutuksen 
kehittäminen on siis edelleen vakuutusyhtiöiden vastuulla.106 Samalla on 
tärkeää, että kehitysnäkymiä pohdittaessa otetaan edelleen huomioon sekä 
ihmisten auttaminen tuomioistuinasioissa että heidän tuomioistuinten ulko-
puolella ratkaistavat oikeudelliset ongelma- ja epätietoisuustilanteensa. 
Kuten tämäkin tutkimusjulkaisu osoittaa, julkinen oikeusapu ja oikeustur-
vavakuutus voivat toimia hyvin toisistaan riippuvaisina ja rinnakkaisina 
järjestelminä. Tämän kaltainen ”järjestelmäyhdistelmä” toteuttaa varsin 
todennäköisesti kansalaisten oikeudensaantimahdollisuuksia paremmin 
kuin se, että oikeudelliset palvelut jätettäisiin pääosin yksityisten markki-
noiden pyöritettäviksi.107 
 

                                                           
105 Van der Grinten 2010, 425. 
106 Ks. myös HE 82/2001 33–37. 
107 Ks. tästä keskustelua Kilian & Regan 2004, 20. 
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LEGAL EXPENSES INSURANCE AND PUBLIC LEGAL AID  
The functioning of legal services has consistently been an important 
research area in National Research Institute of Legal Policy. Thus different 
research projects on public legal aid have, over the years, been repeatedly 
implemented. This publication focuses on the relationship between public 
legal aid and legal expenses insurance (LEI). According to the Finnish 
legislation, LEI has precedence over the public legal aid. This principle has 
been followed since the 2002 legal aid reform. However, there has not been 
enough information on the empirics of LEI and its practical relevance in 
relation to public legal aid. This research communication hopes to answer 
this need.  
 
 
More and more Finns are covered by LEI – However, the number of  
cases funded by insurance companies has stayed relatively stable 
LEIs roots in Finland go back to 1968 when it was first introduced. Now, 
45 years later, around 85 percent of all the Finns are covered by LEI. This 
number has increased around 10 percent in the last 20 years. Due to this 
development, it can be said that LEI is the most important tool in case of a 
private person’s legal dispute in Finland. LEIs popularity is based on the 
fact that it is basically an automatic add-on product to home insurance 
policy. In addition, it can be attached in real estate, farm, car, boat or travel 
insurance. It is also considered to be quite affordable, annual costs vary 
between 20–50€ depending from the insurance company.  

The increase in customer numbers has reflected to the revenue from 
LEI premiums. Insurance companies have increased their revenues from 
LEI around 10 percent per annum. Still, despite of the solid customer base 
and increased risk pool, the annual number of compensated insurance 
events has stayed relatively stable. This means that providing LEI has 
become more profitable to insurance companies. One explanation for this 
are tightened insurance policy conditions. In addition to that, the average 
sum of compensations in 21st century has only been in slight increase, 
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even thought contemporary research shows that general litigations costs 
have been rising sharply.  
 
 
The most common legal issues compensated by LEI are crime  
issues, property and housing market issues, family issues  
(e.g. custody disputes) and inheritance issues  
The policy conditions exclude many common legal problems 
Typical legal issues covered by LEI are property or housing market 
disputes, crime issues or family issues (e.g. custody disputes) and 
inheritance issues. However, the significance of LEI is undermined by the 
fact that the policy conditions rule out many common and everyday legal 
problems. For example, majority of family and inheritance issues are 
completely excluded or they are subject to strictly defined prerequisites. In 
addition to that, LEI does not cover any cases which are handled in 
Administrative Court, Special Court, European Court of Human Rights, or 
the European Union Court of Justice. All legal counselling and legal 
advices are also excluded from LEI policies. However, in practice many 
LEI holders have a misconception that their insurance also provides legal 
counselling or direct lawyer assistance. According to the insurance 
companies this causes sometimes conflicts between policy holders and 
insurance providers. 

Insurance companies base their policy conditions on a policy model by 
Federation of Finnish Financial Services, but at the same time are free to 
modify them as they like. However, policy conditions do not broadly vary 
between companies. The main differences come out in issues related to 
children; some insurance companies have a policy which excludes all child 
issues while other companies apply strictly defined prerequisites to the 
same issues. There has been some discussion about broadening the current 
policy conditions, mainly between the Finnish Bar Association and 
insurance companies. Assuming that policy conditions are expanded in the 
future, it can be expected that customers will have to pay higher premiums 
as well. This again could lead to a decrease in LEI sales, which could force 
more people to seek their legal help from the public legal aid system. 
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LEIs maximum compensation level out of date 
The maximum compensation sum under normal policy conditions is at the 
moment 8 500€, and it can be basically applied to all Finnish insurance 
companies. Generally, the maximum compensation has not changed in 20–
25 years. The increased costs of legal proceedings and the constancy of 
maximum compensation rate has led to a situation where LEI coverage is 
not as extensive as it used to be, if it is measured only by the amount of 
lawyer’s billable hours. Insurance companies also report that they are 
dealing with more and more cases where the maximum compensation is 
exceeded. 

 Maximum compensation is exceeded especially in disputes which 
require expert opinions and other supporting reports. In these types of 
cases, it is not uncommon that the whole sum insured is used before there 
has even been any court hearing. This problem is especially notable in 
property and housing disputes; moisture and mould damages have become 
more common and the trend is expected to continue. Maximum 
compensation is also quite often exceeded in cases which proceed to the 
court of appeals. Instead, it is considered sufficient in most of the criminal 
cases. 

Some Finnish insurance companies offer their clients possibility to 
extend the compensation rate as a part of more expensive home insurance 
package. Under these policy conditions the maximum compensation is 
around 17 000€. However, extended coverage is not really marketed to the 
customers and its popularity among insurance holders is low. Insurance 
companies justify this lack of marketing by saying that if the extended 
coverage would be better marketed it would probably be popular mainly 
among those customers who have a greater risk to get in legal disputes. 
 
 
Public legal aid and LEI – Are they overlapping systems? 
As mentioned above, after the legal aid reform in 2002 LEI has had 
precedence over public legal aid if the applicant is a policy holder. Cases 
handled under the public legal aid act are most commonly family, 
inheritance and crime issues. In addition, public legal aid offices also 
handle many cases which are outside the litigation process, such as 
document drafting and legal counselling. These issues are either not 
included in LEIs policy conditions or they are, as mentioned before, 
subject to strictly defined prerequisites. So when it comes to these types of 
problems, public legal aid is the only option for many persons who cannot 
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afford to pay their legal assistance themselves. For this reason, it can be 
said that public legal aid system and LEI are not significantly overlapping 
systems but rather structures that support each other. 

All in all, it is important that LEIs policy conditions and general 
purpose are brought to a better public knowledge, if there is a will to 
increase the role of LEI in Finland. On the other hand, this research 
communication shows that there is no reason to undermine the contribution 
of public legal aid. Public legal aid and LEI can work as interdependent 
and concurrent systems, and serve the legal needs of the public better than 
trusting the provision on legal services solely on private sector.  
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