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1

Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun
välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa, jossa työnantaja
on irtisanonut tai purkanut vakuutetun työ- tai
virkasuhteen. Vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikulut korvataan vakuutusehtojen mukaisesti
myös siltä osin kuin ne koskevat tällaisen riitaasian yhteydessä käsiteltäviä päätettyyn työ- tai
virkasuhteeseen perustuvia muita vaatimuksia.
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Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut

Vakuutuksen ottaja on YTK-Yhdistys ry.
Vakuutettuina ovat YTK-Yhdistys ry:n sääntöjen
mukaiset jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet, jotka
ovat olleet 6 edellistä kuukautta YTK-Yhdistys ry:n
ja työttömyyskassan jäseninä työnantajan suorittaman irtisanomisen sattuessa.
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Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on kalenterivuosi.

mat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman
sattuessa on ollut vakuutetun osalta voimassa
vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös työ- tai
virkasuhteen päättämisen olla tapahtunut sekä
olosuhteiden joihin päättäminen perustuu, olla
syntyneet tai sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan
tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta
on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavansisältöisenä yhden tai useamman vakuutuksenantajan
myöntämänä.

5.3

Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-asioita, jotka
perustuvat tai liittyvät samaan työ- tai virkasuhteen päättämiseen
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Vakuutustapahtumiin liittyvät
rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia
kuluja asiassa,
1.

jossa kysymys on ollut pelkästään päätettyyn
työsuhteen perustuvista muista vaatimuksista,
eikä riitaa ole ollut työsuhteen päättämisestä

2.

jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

3.

joka liittyy vakuutetun suorittamaan yrityksen,
yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovuttamiseen tai
hankkimiseen

4.

joka koskee patenttia tai muuta aineetonta
oikeutta

5.

Vakuutus koskee vain Suomessa käsiteltäviä yllä
tarkoitettuja riita-asioita.

jossa asian varsinainen intressi ilman oikeudenkäynti kuluvaatimusta on alle viisisataa
(500) euroa tai jolla muuten on vakuutetulle
vähäinen merkitys

6.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka
käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tai Euroopan unionin tuomioistuimessa.

josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset
korvataan vastuuvakuutuksesta
tai muusta oikeusturvavakuutuksesta

7.

joka koskee konkurssin tai yrityksen saneerausmenettelyn johdosta päätettyä työ- tai virkasuhdetta

8.

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

9.

joka koskee vakuutetun esittämää sellaiseen
tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta tämä on tuomittu rangaistukseen
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Tuomioistuimet ja vakuutuksen
voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta ehtokohdassa 1
mainitussa riita-asiassa, joka voidaan välittömästi
saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa,
hallinto-oikeudessa tai työtuomioistuimessa sekä
näiden muutoksenhakuasteessa tai välimiesmenettelyssä. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, voidaan vakuutusta käyttää sellaisissa asioissa, jotka olisi Suomessa voitu
välittömästi saattaa edellä mainittujen tuomioistuinten käsiteltäväksi.
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Korvattavat vakuutustapahtumat

5.1
Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun
perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on
kiistetty perusteen tai määrän osalta.
5.2

Vakuutustapahtuman syntymisajankohta

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana työttömyysturvalain mukaisen työssäoloehdon täyttyessä sattuneet vakuutustapahtu-
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tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen
tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella
10. joka liittyy verotukseen
11. joka liittyy ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan
tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon
12. jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun
ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain
korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta
13. jota käsitellään ryhmäkanteena ja jossa vakuutettu on hakijana tai ryhmän jäsenenä
14. jossa on kysymys riita-asiasta, joka koskee
työ- tai virkasuhdetta jonka vakuutettu on itse
päättänyt
15. joka liittyy muuhun kuin ehtokohdassa 1.
tarkoitettuun tilanteeseen.
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Toimenpiteet vakuutustapahtuman
satuttua

7.1
Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta,
on siitä kirjallisesti ilmoitettava vakuutuksenantajalle etukäteen. Vakuutuksenantaja antaa tällöin
vakuutetulle korvauspäätöksen.
7.2
Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään
asianajajaa tai muuta lakimiestä. Jos vakuutettu
käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeustieteen
kandidaatin tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon
suorittanutta asiamiestä, taikka ei käytä asiamiestä
lainkaan, ei vakuutuksesta suoriteta korvausta.
Muilla kuin asianajajilla ja julkisilla oikeusavustajilla tulee olla lain edellyttämä lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen.
7.3
Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvottelussa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu jättää kuluvaatimuksen
esittämättä tai aiheettomasti luopuu siitä, vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai evätä.
7.4
Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian
hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää
vakuutuksenantajaa sitovasti. Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen suorittama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido vakuutuksenantajaa arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen
kohtuullisuutta.
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Korvaussäännökset

8.1

Vakuutusmäärä

Vakuutussopimuksen mukainen vakuutusmäärä
10.000 euroa on vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden
pääkäsittelyn tai tuomioistuinsovittelun aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin enintään puolet edellä
mainitusta vakuutusmäärästä.

8.1.1 Vakuutusmäärän rajoitus
Saman vakuutuskauden aikana sattuneiden yhden
vakuutetun useiden eri vakuutustapahtumien
osalta vakuutuksenantajan yhteinen ylin korvausmäärä vakuutetulle on ehtokohdassa 8.1 mainittu
vakuutusmäärä kaksinkertaisena.
Yhden vakuutuskauden aikana sattuneiden kahden
tai useamman vakuutetun useiden eri vakuutustapahtumien osalta vakuutuksenantajan yhteinen
ylin korvausmäärä on ehtokohdassa 8.1 mainittu
vakuutusmäärä enintään kolminkertaisena, mikäli
– samasta työtaistelutoimenpiteestä on aiheutunut useita vakuutustapahtumia
– tämän vakuutuksen vakuutettuja koskevat riitaasiat perustuvat saman työnantajan tai samaan
konserniin tai samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien työnantajien taholta suoritettuihin työ- tai virkasuhteen päättämisiin
samanaikaisista taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Työnantajana pidetään virkamiesten
osalta vastaavasti asianomaisia julkisyhteisöjä.
8.2

Omavastuu

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

Korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta
aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:
8.3.1 Riita-asiassa
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut, jos on kysymys riidasta,
jota on käsitelty tai joka olisi voitu välittömästi
saattaa käsiteltäväksi kohdassa 4. mainituissa tuomioistuimissa.
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Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka
jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös,
kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu
edellytys on täyttynyt.

8.5

8.3.2 Sovittelun kohteena oleva asia

• tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheu-

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvataan
kohdan 8.3.1 tarkoittamassa riidassa. Sovittelijan
palkkioita ja kuluja ei kuitenkaan korvata.
8.3.3 Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen
tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen tai
korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset
korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa,
että lupa on myönnetty.
Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan vain,
jos korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus on
hyväksynyt kantelun, tuomion purkamisen tai
palauttanut menetetyn määräajan.
8.3.4 Yhteinen intressi
Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta
kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain
vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.
8.4

Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten
myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään
asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on
ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset
määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.
Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista.
Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo,
asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä
ja laatu.
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Kustannukset, joita vakuutuksesta ei
korvata

Vakuutuksesta ei korvata

• vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja
tuvia kustannuksia

• vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai

ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu
asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta
kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä

• oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja

• rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä ja rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia
kuluja

• kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista,
joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä

• kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asia-

miehensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä
väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi
pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin
ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai
huolimattomuudesta aiheuttaneet

• kustannuksia oikeudenkäynnistä, jonka vakuu-

tettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut
ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta,
taikka muutoin ovat tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin

• välimiehen ja sovittelijan palkkiota ja kuluja.
8.6

Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

8.6.1 Vakuutuksenantaja suorittaa korvauksen
vakuutetun oikeudenkäyntikuluista ja asianajokuluista tuomioistuimen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.
Lopullinen korvaus suoritetaan sen jälkeen, kun
vakuutettu on vakuutuksenantajan vaatimuksesta
osoittanut maksaneensa kuluista omavastuuosuutensa ja mahdollisesti vakuutusmäärän ylittävän
osuuden asiamiehen samalle pankkitilille jolle
vakuutuksesta maksettava korvaus suoritetaan.

8.6.2 Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, minkä
vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut
maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.
8.6.3 Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka
vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen siirtämään
oikeutensa kulukorvaukseen vakuutuksenantajalle
tämän suorittamaan korvauksen määrään asti.
8.6.4 Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan
kustannuksistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät kohdassa 8.1 mainitun enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta vakuutuksen antajalle
sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman
osuuden.
8.6.5 Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu
vakuutetulle tai hän on muutoin saanut lukea sen
hyväkseen, vakuutetun on palautettava vakuutusyhtiölle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta
suoritetun korvauksen määrään asti.
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