
 
 

 

EV2/2020, annettu 19.5.2020 

 

Hakijana oleva vakuutuksenottaja pyysi merivahingonlaskijan korvausselvitystä omistamansa 

DYNA 55-merkkisen moottoriveneen tulipalosta 19.8.2016 aiheutuneen taloudellisen vahingon 

korvaamista Puerto Banuksessa, Marbellassa, Espanjassa.  

 

Moottoriveneessä on ollut voimassa vakuutusyhtiön myöntämä Välimerta varten tarkoitettu 

venevakuutus. Kuitenkaan yhtiö ei korvannut vahinkoa, koska vene oli ollut vuokrattuna. Yhtiö 

vetosi tätä koskevaan rajoitusehtoon vakuutusehdoissa. Hakijan mukaan vene ei ollut 

tapahtumahetkellä hakijan käytössä vaan on ollut Puerto Banuksen laiturissa maasähkössä ja 

vuokrattuna laiturissa tilapäiseen asumiskäyttöön englantilaiselle pariskunnalle, muttei 

veneilyyn.  

 

Vahinkoa on aiheutunut hakijan veneelle, joka on palanut kokonaan vakuutusarvon ollessa 

180.000 euroa. Uponneen moottoriveneen nostamisesta on lisäksi aiheutunut noin 20.000 

euron kustannukset. Viereisessä laiturissa olleelle espanjalaiselle Silver Space-nimiselle 

moottoriveneelle aiheutuneiden palovahinkojen määräksi muodostunut arviolta 

kokonaisuudessaan noin 100.000 euroa, mutta hakija viittaa myös aikaisempaan 

vahinkoarvioon, jonka mukaan naapuriveneelle on aiheutunut 80.917 euron suuruiset vahingot. 

Hakijalle aiheutuneiden taloudellisten vahinkojen määräksi ilmoitetaan 200.000 euroa, mutta 

merivahingonlaskija tulkitsee määrän ilmaisuerehdykseksi ja hakijan tarkoitettavan 300.000 

euroa, sillä palanut ja uponnut vene on ollut kokonaishäviö ja summaan on lisättävä mahdollinen 

vahingonkorvausvastuu. Hakija ilmoittaa olleensa siinä perustellussa käsityksessä, että 

vakuutusturva kattaa satunnaisen vuokrauksen yhteydessä veneelle aiheutuneet vahingot, kun 

isojen veneiden vuokraus asuinkäyttöön on hakijan mukaan tavanomaista Marbellassa. Kyse ei 

siis ole chartertoiminnasta, jossa venettä käytetään vesillä. Hakija katsoo, että kyseessä on 

ankara ja yllättävä sekä hänen kannaltaan olennainen vakuutusehto, merkittävä vakuutuksen 

rajoitus, joka vakuutusyhtiön olisi tullut ilmoittaa kuluttajana olevalle vakuutuksenottajalle.  

 

Hakijan mukaan on riidatonta, ettei yhtiö ole missään vaiheessa toimittanut hakijalle kirjallisia 

vakuutusehtoja, eikä hakijan ole myöskään ollut mahdollista saada vakuutusehtoja 

vakuutusyhtiön verkkopalvelusta. Hakija viittaa vakuutussopimuslain 2 luvun 9 §:n määräyksiin, 

joka käsittelee vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuutta. Hakijan mukaan vakuutuksen 

tulee olla voimassa niin kuin tällä saamiensa tietojen perusteella on ollut perusteltu aihe 

käsittää.   
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Viereisessä laiturissa olleen Silver Space-veneen omistaja ja tämän venevakuutusyhtiö vaativat 

yhteisvastuullisesti sekä yhtiön että hakijan velvoittamista korvaamaan moottoriveneelleen 

aiheutuneet seurannaisvahingot. Tämä on ilmennyt hakijan lausumaan liitetystä sähköpostista. 

Naapuriveneen omistaja on katsonut, ettei vakuutussopimuksessa olevaa vastuunrajoitusta 

vuokraamisen osalta voi soveltaa Espanjassa tapahtuneessa vahingossa. Tapaukseen sovelletaan 

hakijan mukaan EU:n Rooma II-asetusta1, jonka mukaan sovellettava laki on sen maan laki, jossa 

vahinko tapahtuu. Tämä johtaa hakijan mukaan Espanjan lain soveltamiseen. Hakija viittaa 

Espanjan vakuutussopimuslain (”Ley de Contrato de Seguro”) 3 artiklaan, jonka mukaan 

sopimuksen rajoitteille vaaditaan nimenomainen ja muodollisuusvaatimukset täyttävä 

hyväksyntä. Kun tässä tapauksessa tällaista hyväksyntää ei ole, vakuutusyhtiö ei voi soveltaa sitä 

vakuutettua vastaan. Merivahingonlaskija ymmärsi viittauksen ´vakuutettuun´ tarkoittavan 

vahinkoa kärsinyttä kolmatta osapuolta eli Silver Space-veneen omistajaa. Tällä asialla on hakijan 

mielestä ollut merkitystä arvioitaessa sitä, onko vastuunrajoitus ollut hakijan kannalta 

merkityksellinen sekä sopimusehtona yllättävä ja olennainen, jolloin se ei olisi voimassa, kun siitä 

ei ole erikseen sovittu.   

 

Hakija on viitannut myös kuluttajariitalautakunnalle tekemäänsä valitukseen ja antamiinsa 

vastineisiin sekä vakuutussopimuksen solmimista koskevaan ja muuhun kirjeenvaihtoon. Hakija 

on lisäksi katsonut, että yhtiön tulisi korvata yksityishenkilönä olevalle kuluttajalle aiheutuneet 

kulut merivahingonlaskijan korvausselvitysmenettelyssä.  

 

Vakuutusyhtiö (yhtiö) on puolestaan katsonut, että hakijan vaatimukset tulisi hylätä 

kokonaisuudessaan. Vakuutusyhtiö on myös pyytänyt, että merivahingonlaskija osapäätöksenä 

vahvistaisi, että hakijan oikeutta korvaukseen vakuutussopimuksen perusteella arvioidaan 

Suomen lain mukaisesti pidättäen samalla oikeuden lisävastineeseen, mikäli muun maan lakia 

sovelletaan vakuutetun oikeuteen vakuutuskorvaukseen vakuutussopimuksen mukaan.  

 

Yhtiö vaati lisäksi, että asia käsiteltäisiin suomeksi, ruotsiksi ja/tai englanniksi ja että muunkielisiä 

asiakirjoja käännettäisiin joksikin edellä mainituista kielistä. Yhtiö varasi oikeuden kommentoida 

espanjankielisiä tekstejä niiden tultua käännetyksi jollekin noista kielistä.  

 

Yhtiö viittasi aikaisempaan päätökseensä, jonka mukaan se ei korvaa kustannuksia, jotka 

johtuvat 19.8.2016 tapahtuneesta palamisesta ja uppoamisesta, eikä myöskään korvausta 

vastuuvakuutuksen perusteella. Yhtiö mainitsee asian otetun uudelleen käsittelyyn ja uudella 

päätöksellään yhtiö pysyi aikaisemmassa kannassaan. Yhtiö viittasi myös siihen, että 

Kuluttajariitalautakunta katsoi yhtiön täyttäneen tiedonantovelvollisuutensa. 

 

 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, 
sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II), EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40.  
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Yhtiö totesi perusteluinaan, että Rooma I-asetuksen2 7 artiklan 3 kohdan b) alakohdan mukaan 

vakuutussopimuksen osapuolet voivat valita sovellettavaksi laiksi sen valtion lain, jossa 

vakuutuksenottajan asuinpaikka on, ja että hakijan asuinpaikka on Suomi. Vakuutusehtojen 

kohdan V mukaan vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Vakuutussopimuksesta 

syntyneen riidan käsittelee saman kohdan mukaan suomalainen merivahingonlaskija tai 

tuomioistuin soveltaen Suomen lakia. Vakuutussopimusta ja mahdollista vakuutuskorvausta on   

tulkittava Suomen lain perusteella, jolloin oikeus vakuutuskorvaukseen määräytyy 

vakuutussopimuksen, vakuutussopimuslain ja oikeuskäytännön mukaisesti.   

 

EU:n Rooma II-asetusta sovelletaan yhtiön mukaan asetuksen 1 artiklan mukaan vain 

sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin. Rooma II-asetuksen hakijan velvollisuus maksaa 

vahingonkorvausta vahingonkärsijälle määräytyy mahdollisesti Espanjan lain mukaan. Sitä ei 

kuitenkaan sovelleta yhtiön mukaan vakuutussopimukseen.  

 

Yhtiö totesi, ettei vakuutetun veneen vieressä olleen ja palovahinkoja kärsineen Silver Space-

veneen omistaja ole osapuolena tässä korvausselvitysasiassa. Yhtiö katsoi, että kolmannen 

osapuolen oikeus vedota Rooma II-asetukseen on tästä syystä tämän asian ulkopuolella eikä 

siten kuulu merivahingonlaskijan tutkittavaksi.  

 

Yhtiön mukaan asiassa ei ollut korvausselvitysmenettelyssä esitetty sellaista uutta tietoa, mikä 

muuttaisi yhtiön asiassa antamia päätöksiä. Vakuutusehtojen kohdassa B 2 todetaan, ettei 

vakuutus ole voimassa silloin, kun vene on vuokrattuna tapahtumahetkellä. Kun vene oli ollut 

vuokrattuna tapahtumahetkellä, ei vakuutus ollut voimassa. Veneen vuokraus ei kuulu 

vakuutuksen perusturvaan riippumatta siitä, mitä vakuutettu sopii veneen käytöstä vuokralle 

ottajan kanssa. Olennaista on, onko veneen hallinta luovutettu toiselle maksua vastaan. Asiaan 

ei siis vaikuta se, oliko kyse pelkästä oikeudesta asua veneessä siirtämättä venettä muualle, 

veneen vapaasta käytöstä tai chartertoiminnasta. 

 

Yhtiön mukaan asiassa on ollut riidatonta, ettei hakijalle annettu myyntihetkellä tietoa veneen 

vuokrausta koskevasta rajoituksesta. Yhtiöllä ja hakijalla on kuitenkin eri näkemys siitä, olisiko 

hakijan tullut ilmoittaa vakuutetulle vakuutuksen myyntihetkellä veneen vuokrausta koskevasta 

rajoituksesta. Kysymys on ollut siitä, onko veneen vuokraamista koskeva rajoitus ollut sellainen 

olennainen rajoitus, josta vakuutusyhtiön olisi tullut erityisesti ilmoittaa ennen vakuutuksen 

solmimista.  

 

Yhtiö viittasi vakuutussopimuslakiin, jonka perustelujen mukaan rajoituksen olennaisuus 

arvioidaan sen mukaan, mitä tavallisen vakuutusta harkitsevan henkilön voidaan olettaa pitävän 

kyseisessä vakuutuksessa tärkeänä. Hakijan yksilöllisiin olosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota 

silloin, kun vakuutuksen ottaminen perustuu vakuutuksen hakijan ja vakuutuksenantajan 

 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I), EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6. 
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edustajan välisiin keskusteluihin. Jos vakuutuksenottajalle ei ole ilmoitettu olennaista 

rajoitusehtoa, sopimuksen voidaan katsoa syntyneen ilman tätä ehtoa. Vakuutuksenottajan 

aiheellisen käsityksen arvioinnin tulee perustua objektiivisiin näkökohtiin. Lähtökohtana on sen 

arviointi, mihin käsitykseen tavallinen vakuutuksen hakija kyseisessä tilanteessa perustellusti voi 

päätyä. Arvioinnissa voidaan poikkeuksellisesti nojautua myös subjektiivisiin seikkoihin, jotka 

vakuutuksenantajan tai sen edustajan on otettava huomioon, mikäli ne ovat tai niiden pitäisi olla 

vakuutuksenantajan tai sen edustajan tiedossa.  

 

Yhtiö viittasi vakuutuslautakunnan käytäntöön, jonka mukaan olennaisena rajoituksena pidetään 

mm. rajoituksia, jotka koskevat yleisiä vahinkotapahtumia (VKL 650/14). Yhtiö on vakuuttanut 

veneitä Välimerellä 1990-luvulta lähtien, ja vakuutuksen myyntihetkellä vain noin yhdellä 

prosentilla Välimeren vakuutusasiakkaista oli veneen vuokrausta koskeva lisävakuutus. Yhtiön 

mukaan jokainen pyyntö vuokrausta koskevaksi lisävakuutukseksi käsitellään tapauskohtaisesti. 

Yhtiö ei myönnä vakuutusta laajamittaiseen majoitustoimintaan. Tavalliselle vakuutusta 

harkitsevalle henkilölle veneen vuokrausta koskevalla rajoitusehdolla on yleisesti ottaen pieni 

merkitys. Vuokrauksen epätavallisuuden vuoksi hakijalla ei voinut objektiivisesti olla sellaista 

perusteltua käsitystä, että vakuutus kattaa veneen vuokrauksen.  

 

Yhtiö viittasi myös siihen, että vakuutussopimuslain perustelujen mukaan voidaan myös 

huomioida subjektiivisia seikkoja.  Yhtiön mukaan hakija ei kysynyt veneen vuokrauksesta 

vakuutuksen myynnin yhteydessä. Yhtiöllä ei tästäkään syystä ole ollut syytä olettaa, että venettä 

aiotaan vuokrata, tai että kyseessä oleva rajoitus olisi olennainen hakijalle vakuutettuna. 

 

Yhtiö viittasi vakuutuslautakunnan kantaan, jonka mukaan vakuutusyhtiön edustajan tulee 

vakuutusta haettaessa mainita vakuutuksenottajalle mm. voimassaolorajoituksesta 

vakuutussopimuslain 5 §:n nojalla, kun vakuutuksenottaja on ilmoittanut suunnittelevansa 

ulkomaanmatkaa. Yhtiö viittasi asiaan VKL 231/07, jossa lautakunta katsoi jääneen selvittämättä, 

että vakuutuksenottaja olisi ennen vakuutussopimuksen päättämistä saanut puutteellisia tai 

virheellisiä tietoja vakuutuksen kattavuudesta, koska ei ollut ilmoittanut suunnittelevansa 

ulkomaanmatkaa autonsa kanssa neuvotellessaan vakuutuksesta vakuutusyhtiön kanssa. 

Vastaavasti hakijan olisi vakuutuksen hankkimisen yhteydessä tullut ilmoittaa yhtiölle 

aikomuksestaan vuokrata venettä. Koska hän ei maininnut tästä, ei yhtiölle syntynyt 

velvollisuutta mainita kyseisestä rajauksesta. 

 

Yhtiön mukaan hakijan valituksessa väitetyt muut virheet yhtiön asiakaspalvelussa (joita ei 

yhtiön vastauksessa yksilöity) eivät vaikuttaneet kysymykseen, onko veneen vuokrausta koskeva 

rajoitus olennainen. Olosuhteet vakuutuksen myymisen yhteydessä ja sen jälkeen eivät anna 

hakijalle perusteltua syytä uskoa, että vakuutus sisältäisi veneen vuokrauksen.  

 

Vastuuvakuutuksen osalta yhtiö katsoi, että mikäli vakuutus olisi ollut voimassa, korvaisi 

vastuuvakuutus vakuutusehtojen mukaan toiselle aiheutetut omaisuusvahingot, joista 
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vakuutettu on sovellettavan lain mukaan korvausvelvollinen. Korvausvelvollisuuden tulee 

perustua vakuutetun veneen käyttöön liittyvään tekoon tai laiminlyöntiin vakuutuskauden 

aikana. Yhtiölle ei ollut tullut selvitystä siitä, että hakija olisi toiminut tuottamuksellisesti ja siten 

olisi vastuussa naapuriveneen vahinkojen korvaamisesta. Mikäli yhtiön kuitenkin tulisi korvata 

vastuuvahinko, yhtiö pidätti oikeuden tarkistaa kulujen oikeellisuus, kohtuullisuus ja 

korvattavuus ehtojen mukaisesti. Yhtiö otti lisäksi kantaa kuhunkin hakijan hakemuksessa 

olleeseen kirjalliseen todisteeseen. 

 

Hakija totesi yhtiön vastauksen takia, että yhtiö ei ole toimittanut hakijalle vakuutusehtoja 

normaalista käytännöstään poiketen vakuutussopimusta solmittaessa vakuutusta solmittaessa 

sähköpostin välityksellä hakijalle toimitetun vakuutustarjouksen ja sen hyväksymisen 

yhteydessä. Yhtiö ei ollut myöskään pystynyt näyttämään toteen sitä, että olisi toimittanut 

hakijalle vakuutusehdot jälkikäteen kohtuullisessa ajassa vakuutussopimuksen solmimisen 

jälkeen. Tämän vuoksi yhtiö ei voinut vedota vakuutusehtojen kohtaan V. Vakuutussopimuksen 

sisältö on kiistanalainen, minkä vuoksi hakija katsoi voivansa vedota Rooma II-asetukseen. Hakija 

katsoi, että koska on vakuuttanut veneensä erillisellä Välimerta varten tarkoitetulla 

vakuutuksella vastuuvakuutuksineen, joiden tarkoituksena on korvata kolmannelle aiheutetut 

vahingot, kolmannen osapuolen oikeus vedota Rooma II-asetuksen määräyksiin kuuluu 

käsittelyyn. 

 

Hakija totesi asiassa olleen riidatonta, ettei vakuutetulle ollut annettu myyntihetkellä tietoa 

veneen vuokrausta koskevasta rajauksesta, eikä vakuutetulle toimitettu yhtiön normaalista 

toimintatavasta poiketen vakuutusehtoja vakuutusta markkinoitaessa, sähköpostilla 

vakuutustarjouksen toimittamisen yhteydessä tai vakuutetun päättäessä ottaa vakuutuksen 

voimaan puhelimitse eikä myöhemminkään vahvistaessaan asian sähköpostitse. Näin 

vakuutetulla ei ollut ollut mahdollisuutta tutustua vakuutuksen rajoituksiin vakuutusta 

ottaessaan, jolloin vakuutuksen katsotaan tuleen voimaan sellaisenaan ilman rajoituksia.  

 

Hakija totesi, että yhtiön edustaja oli itse myöntänyt, ettei yhtiön normaalikäytännön mukaista 

ole ollut se, ettei vakuutusehtoja toimiteta vakuutusta markkinoitaessa vakuutustarjouksen 

yhteydessä, vaan yhtiön normaali käytäntö on ollut lähettää vakuutusehdot 

vakuutustarjoussähköpostin mukana. Ehtojen toimitus vakuutusta valittaessa on hakijan 

mukaan tärkeää, koska vain siten vakuutetun on mahdollista tutustua mm. vakuutuksen 

rajoituksiin, varsinkin kun yhtiö ei ollut puhelimitse tai sähköpostilla kartoittanut 

vakuutustarvetta, vaikka sillä olisi ollut siihen mahdollisuus ja velvollisuus, eikä antanut 

vakuutetulle vakuutuksen valitsemiseksi tarpeellisia tietoja. Täten yhtiö ei voi vedota 

vakuutusehtojen kohtaan B 2, koska se ei ole ollut vakuutetun tiedossa yhtiöstä johtuvista 

syistä.  

 

Hakija viittasi kuluttajasuojalain 6 a luvun 11 §:ään, jonka mukaan ennakkotiedot ja 

sopimusehdot on hyvissä ajoissa ennen sopimuksen tekemistä toimitettava kuluttajalle 
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henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa ne 

muuttumattomina. Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä sellaista etäviestintä käyttäen, 

että tietoja ja sopimusehtoja ei voida antaa 1 momentissa tarkoitetulla pysyvällä tavalla ennen 

sopimuksen tekemistä, tiedot ja sopimusehdot on annettava pysyvällä tavalla viipymättä 

sopimuksen tekemisen jälkeen. Yhtiö on toimittanut ennen sopimuksen tekemistä tarjouksen, 

jonka toimittamisen yhteydessä yhtiön olisi pitänyt toimittaa vakuutusehdot. Hakija oli ottanut 

vakuutuksen sähköpostilla ja puhelimitse perustuen yhtiön aiemmin sähköpostilla lähettämään 

tarjoukseen, joten yhtiö ei ole voinut vedota siihen, että hakijan pyynnöstä olisi käytetty sellaista 

välinettä, ettei sopimusehtoja voitu antaa pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä, koska 

yhtiö oli kuitenkin toimittanut vakuutustarjouksen pysyvällä tavalla ennen sopimuksen 

tekemistä.  

 

Hakija viittasi hallituksen esitykseen vakuutussopimuslaiksi (114/1993), jonka perusteluissa 

todetaan seuraavasti: ”Oikean vakuutuksen valitsemiseksi vakuutuksen hakija tarvitsee tietoja 

tarjolla olevista vakuutuksista. Tietojen saannin varmistamiseksi vakuutuksenantajalle on 

asetettu lakiehdotuksessa varsin laaja tiedonantovelvollisuus.” Yhtiö ei ollut antanut tietoa 

vakuutetulle vakuutustarjouksen hintoja ja omavastuuta enempää eikä 

varsinkaan ole selvittänyt vakuutetun vakuutustarvetta lain mukaan, vaan oli laiminlyönyt 

velvollisuutensa, jolloin vakuutetulla ei ollut mahdollisuutta valita oikeaa vakuutusta 

tarpeeseensa.  

 

Lisäksi hakijan mainitsemissa esityksen perusteluissa todetaan seuraavaa:  

 

"Tietoja annettaessa on kiinnitettävä huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin 

rajoituksiin. Vakuutusturvan rajoituksilla tarkoitetaan paitsi vakuutusehdoissa 

erikseen rajoituksina mainittuja, korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja myös 

muita ehtomääräyksiä, jotka käytännössä merkitsevät vakuutusturvan rajoittamista 

siitä, mitä vakuutuksen hakija yleensä saattaa kyseiseltä vakuutukselta odottaa. 

Tällainen rajoitus voi olla esimerkiksi vastuuvakuutuksesta korvattavan vahingon 

määritelmä. Nykyisin käytössä olevien vakuutusehtojen mukaan vastuuvakuutuksesta 

korvataan yleensä vain henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja on 

voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Ehto rajaa vastuuvakuutuksen 

ulkopuolelle tapahtumia, jotka vakuutuksen hakija voimassa olevaa oikeutta 

lähemmin tuntematta saattaa olettaa kuuluvan vakuutuksesta korvattavien 

vahinkojen piiriin. Ehdon merkitys on tämän takia selvitettävä vakuutuksen hakijalle. 

Esimerkkinä vakuutusturvan olennaisesta rajoituksesta hallituksen esityksessä 

mainitaan joissain vastuuvakuutuksissa oleva niin sanottu haltuun uskotun 

omaisuuden rajoitusehto. Sen mukaan vakuutuksesta ei korvata muun muassa 

lainatulle tai säilytettävänä olevalle omaisuudelle aiheutettua vahinkoa.” 
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Hakijan mukaan edellä mainitut seikat oli otettava huomioon arvioitaessa sitä, mikä oli ollut 

vakuutetulle objektiivisesti olennainen rajoite, koska lain perusteluissa on käytetty esimerkkinä 

vakuutusturvan olennaisesta rajoituksesta vakuutetun tilanteeseen verrattavaa tapausta, jossa 

lainatulle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa ei korvata, ja ehdon merkitys on tämän takia 

selvitettävä erikseen vakuutuksen hakijalle.  

 

Objektiivisesti tarkasteltuna asumiskäyttöön vuokrauksen rajoite on olennainen rajoite, koska 

toiminta on yleistä Välimerellä kaikissa asumiseen soveltuvissa kohteissa ja erityisesti isoissa 

jahdeissa, josta on asiantuntijalausunto Välimerellä jahtien myymiseen ja vuokraukseen 

erikoistuneelta toimijalta. Tämä totesi lausunnossaan seuraavaa: 

 

”Kokemukseni mukaan Välimerellä on tyypillistä yli 50-jalkaisissa moottorijahdeissa, 

että niitä vuokrataan ulkopuolisille asumis- ja edustuskäyttöön joko satunnaisesti tai 

säännöllisesti.  

Olen työskennellyt […] yrityksen palveluksessa syyskuusta 2012 lähtien jahtien, 

superjahtien sekä megajahtien myynti- ja charter brokerina.”  

 

Hakija katsoi, että tästä syystä yhtiön olisi pitänyt mainita ehtomääräyksestä tai edes tarjota 

vakuutetulle mahdollisuus tutustua materiaaliin, jossa rajoitus olisi ollut, joka käytännössä 

merkitsee vakuutusturvan rajoittamista siitä, mitä vakuutuksen hakija yleensä saattaa kyseiseltä 

vakuutukselta odottaa.  

 

Hakija tarkasteli yhtiön aiemmissa lausumissa sekä vastauksessaan olevaa viittausta omaan 

kokemukseensa veneiden vuokrauksesta Välimerellä. Yhtiön viittaus ei hakijan mielestä 

perustunut relevanttiin aineistoon, koska yhtiön vakuuttamat veneet Välimerellä ovat olleet 

lähes kokonaan pienempiä moottoriveneitä ja purjeveneitä, jotka taas eivät sovellu samalla 

tapaa asumis- ja edustuskäyttöön, toisin kuin iso moottorijahti. Ylipäätään yhtiön toiminta 

Välimeren vakuutuksissa on ollut niin pientä, ettei sen kokemuksella ole mitään todistearvoa, 

toisin kuin vuosien kokemuksen juuri kyseessä olevien jahtien tyypillisestä käytöstä Välimerellä 

omaavan asiantuntijan lausunnolla. 

 

Hakijan mukaan myös objektiivisesti tarkasteltuna kyseessä oli olennainen rajoite, koska on 

yleisesti tiedossa, että chartertoimintaan tarvitaan lisävakuutus, koska silloin alus täytyy 

katsastaa ammattiliikenteeseen ja veneen kapteenilla täytyy olla pätevyys. Venettä 

vuokrattaessa asunnoksi ei tarvita mitään toimenpiteitä, jolloin asunnoksi vuokraaminen on 

ollut eri asia kuin käyttää venettä chartertoiminnassa. Myös yhtiöllä itsellään on ollut eri 

vakuutusratkaisu chartertoimintaa ja veneen vuokrausta varten, mikä hakijan mielestä 

myös osoittaa, ettei kyse ole ollut samasta asiasta. Lisäksi vuokrattaessa täysin verrattavaan 

asumiskäyttöön soveltuvaa kulkuneuvoa, eli asuntoautoa, erillistä vakuutusta ei tarvita 

satunnaisen vuokrauksen yhteydessä. 
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Yhtiö lausui tämän jälkeen, että mikäli kolmannen osapuolen oikeus korvauksesta 

vastuuvakuutuksesta kuuluisi merivahingonlaskijan tutkittavaksi tässä asiassa, Rooma II-

asetuksen mukaan vahingonkärsijä voi esittää vaatimuksensa suoraan korvausvastuussa olevan 

henkilön vastuuvakuuttajaa vastaan, jos näin säädetään sopimukseen perustumattomaan 

velvoitteeseen sovellettavassa laissa. 

 

Yhtiö viittaasi Suomen vakuutussopimuslain 67 §:ään, jonka mukaan vahingonkärsijällä on 

rajoitettu mahdollisuus vaatia korvausta vakuutusyhtiöltä tietyissä tapauksissa. Yhtiön mukaan 

vahinkoa kärsinyt ei ole esittänyt, että vakuutettu olisi maksukyvytön tai että lainkohdan muita 

edellytyksiä olisi täyttynyt. Kolmannella osapuolella ei tämän mukaisesti yhtiön mielestä ollut 

oikeutta vaatia korvausta yhtiöltä Suomen lain mukaan. 

 

Yhtiö totesi lisäksi, että Rooma II-asetuksen mukaan hakijan velvollisuus maksaa 

vahingonkorvausta vahingonkärsijälle määräytyisi mahdollisesti Espanjan vahingonkorvauslain 

mukaan.  Rooma II-asetusta sovelletaan ainoastaan sopimukseen perustumattomiin 

velvoitteisiin, kuten velvollisuuteen maksaa vahingonkorvausta. Rooma II-asetusta ei sovelleta 

vakuutussopimuksen lainvalintaan. Rooma II-asetuksen tulkinta ei missään tapauksessa johda 

tilanteeseen, jossa Espanjan vakuutussopimuslakia sovelletaan yhtiön ja hakijan välisen 

vakuutussopimuksen tulkintaan. Lainvalinta tehdään Rooma I-asetuksen, Suomen lain ja 

vakuutussopimuksen mukaan. 

 

Mikäli merivahingonlaskija päätyisi sellaiseen lopputulokseen, että kolmannella osapuolella olisi 

oikeus esittää vaatimuksensa suoraan yhtiölle Rooma II-asetuksen ja Espanjan lain nojalla, tuli 

vakuutusyhtiön mukaan Espanjan lakia soveltaa vain hakijan vahingonkorvausvelvollisuuden 

määrittämiseksi. Kuitenkin myös tässä tapauksessa tulisi soveltaa Suomen lakia 

vakuutussopimuksen tulkintaan. Yhtiön mukaan vakuutusehtojen ja Suomen lain perusteella 

vakuutus ei ollut voimassa veneen ollessa vuokrattuna. Vaikka hakija olisi tuottamuksensa 

perusteella ollut vastuussa naapuriveneen vahingoista, ja naapuriveneen omistajalla olisi oikeus 

vaatia korvausta suoraan yhtiöltä Espanjan lain mukaan, nämä teoreettiset seikat eivät muuttaisi 

sitä tosiseikkaa, ettei vakuutus ollut voimassa vakuutussopimuksen ja Suomen 

vakuutussopimuslain perusteella eikä yhtiöllä siten ollut maksuvelvollisuutta hakijalle tai 

kolmannelle osapuolelle.  

 

Yhtiön mielestä velvollisuus korvata vahinkoja perustui myös Espanjan lain mukaan siihen, että 

vahingonkärsijä osoittaa, että vahinko oli aiheutettu tuottamuksellisesti. Asiassa ei yhtiön 

mukaan ole näytetty, että vakuutettu tai vakuutetun vuokralainen olisi tuottamuksella 

aiheuttanut palovahingot vieressä olevalle veneelle. 

 

Yhtiö ilmoitti, että vakuutusehdot toimitettiin hakijalle postitse tavanomaisten rutiinien ja 

kuluttajansuojalain 6 a luvun 11 §:n mukaisesti. Yhtiö toisti kantansa, jonka mukaan vuokrausta 
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koskeva rajaus ei ole ollut sellainen olennainen rajoitus, josta olisi pitänyt erikseen ilmoittaa 

ennen vakuutuksen solmimista.   

 

Yhtiö katso, ettei asiantuntijalausunto kelvannut todisteeksi siitä, että vakuutetun veneluokkaan 

kuuluvien veneiden vuokraus Välimerellä olisi tavallista. Asiantuntijalausunnon antaja oli 

antanut lausunnon pelkästään oman kokemuksensa eikä tilastojen perusteella. Yhtiö oli 

vakuuttanut pohjoismaalaisten omistamia huviveneitä Välimerellä pitkään ja veneiden vuokraus 

on ollut epätavallista. Tämän vuoksi veneiden vuokrausta koskeva rajoite ei ollut olennainen. 

 

Hakija viittasi Silver Space-veneen omistajan ja tämän vakuutusyhtiön lakimiehen sähköpostiin, 

jossa esitettiin hakijalle virallinen vaatimus Silver Space-veneelle aiheutetun vahingon 

korvaamisesta. Hakija totesi, että Silver Space-veneen omistaja oli vaatinut yhteisvastuullisesti 

yhtiön ja hakijan velvoittamista korvaamaan moottoriveneelleen aiheutuneet 

seurannaisvahingot. Naapuriveneen omistaja oli katsonut, ettei yhtiön vakuutussopimuksessa 

olevaa vastuunrajoitusta vuokraamisen osalta voi soveltaa Espanjassa tapahtuneessa 

vahingossa. Naapuriveneelle aiheutuneen vahingon arvio on aikaisemman lausunnon mukaan 

80.719 euroa, joka tuli korvata yhtiön vastuuvakuutuksesta. Hakija totesi kuitenkin, että 

vahinkojen kokonaismäärä oli tuossa vaiheessa vielä selvittelyasteella.  

 

Hakija uudisti väitteensä, jonka mukaan yhtiö ei missään vaiheessa toimittanut hakijalle kirjallisia 

vakuutusehtoja. Vakuutusehtoja ei hakijan mukaan ollut mahdollista saada yhtiön 

verkkopalvelusta. 

 

Hakija totesi kolmannen oikeudesta ensinnäkin, että yhtiön ja hakijan välillä on ollut vakuutus 

voimassa ja kyse on ollut vakuutusturvan laajuudesta. Kyse ei hakijan mukaan ole ollut 

asuinkäytön osalta erillisestä vakuutuksesta vaan saman voimassa olevan vakuutuksen 

kattavuuden arvioinnista. Sen vuoksi johtopäätös, jonka mukaan vakuutus ei ole lain mukaan 

ollut voimassa, jolloin kolmas osapuoli ei ole prosessin osapuoli, on ollut väärä. Asia näyttäytyi 

kolmannelle osapuolelle voimassa olevan vakuutussopimusta koskevaan tulkintaan liittyvänä 

riitana. Hakija totesi lisäksi seuraavaa:  

 

”Selvää on, että espanjalainen kolmas taho voi pyytää lupaa oikeudenkäymiskaaren 

mukaiseksi väliintulijaksi prosessiin, mikäli katsoo oikeutensa sitä vaativan. Edellä 

mainituin perustein tässä asiassa tulisi välttää ottamasta kantaa kolmannen 

oikeudesta osallistua prosessiin, koska päätös ei luonnollisesti voi saada oikeusvoimaa 

sitä partia kohtaan, joka ei prosessissa ole vielä osapuolena.” 

 

Hakija viittasi edelleen Rooma II-asetukseen, jonka mukaan sovellettava laki on sen maan laki, 

jossa vahinko tapahtuu. Tämän takia Espanjan vakuutussopimuslain 3 artiklan nojalla 

nimenomainen ja muodollisuusvaatimuksen täyttävä hyväksyntä vaaditaan sopimuksen 

rajoitteille.  
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Hakija viittasi syy-yhteyteen hakijan veneen palamaan syttymisen ja Silver Space-veneen 

palovahingon välillä. Hakija katsoi, että Silver Space-veneen omistaja voi nostaa 

vahingonkorvauskanteen Espanjassa hakijaa ja mahdollisesti yhtiötä vastaan. 

 

Yhtiö katsoi, ettei Silver Space-veneen omistaja ole ollut mukana korvausselvitysasiassa. Yhtiö 

toteasi, ettei asiassa ollut saatu tietoa siitä, kuinka tulipalon syntyminen olisi perustunut 

tuottamukseen. Ei ollut näytetty, että hakijalla olisi ollut vahingonkorvausvastuuta Silver Space-

veneen kärsimistä vahingoista. Yhtiölle oli epäselvää, miksi hakija väitti, ettei ollut saanut 

kirjallisia vakuutusehtoja. Yhtiö toisti, että vakuutusehdot toimitettiin Hakijalle postitse 

tavallisten rutiinien mukaisesti ja kuluttajansuojalain 6 a luvun 11 §:n mukaisesti.    

       

Merivahingonlaskija totesi, että juttu on ollut erityisesti oikeudelliselta kannalta sekava ja 

moniulotteinen, mutta kiista ei tässä vaiheessa painottunut teknisiin seikkoihin. Tekniset 

kysymykset voisivat tulla tarkasteltaviksi arvioitaessa Silver Space-veneelle syntyneen 

palovahingon syntyä ja syyksiluettavuutta. Nämä kysymykset eivät kuitenkaan muodostuneet 

tarkasteltaviksi korvausselvitysasiassa.  

 

Korvausselvitysasiassa on ollut kyse ensinnäkin siitä, onko vakuutussopimus ollut voimassa 

vahinkohetkellä. Tällä on vaikutuksensa siihen, ovatko hakijan kärsimä venevahinko veneen 

vakuutusmäärän, nostokulujen ja kolmannelle osapuolelle mahdollisesti maksettavan 

vahingonkorvauksen osalta korvattavissa Välimeren venevakuutuksesta. Yhtiö on katsonut, ettei 

vakuutus ole ollut voimassa rajoitusehdon vuoksi. Hakija on puolestaan katsonut, että vakuutus 

on ollut voimassa sen sisältöisenä kuin se on ymmärretty sopimuksen tekohetkellä. Kyse on 

yhtiön muodostaman kannan ja Kuluttajariitalautakunnan ratkaisun mukaan siitä, onko 

rajoitusehto ollut olennainen, jolloin se olisi tullut saattaa hakijan tiedoksi ennen sopimuksen 

tekemistä. Merivahingonlaskija katsoo aineiston perusteella riidattomaksi sen, ettei 

rajoitusehtoa saatettu nimenomaisesti hakijan tietoon vakuutussopimusta solmittaessa. 

Osapuolet ovat kuitenkin eri mieltä siitä, toimitettiinko hakijalle ylipäätään vakuutusehtoja, jossa 

rajoitusehto olisi ollut. Jos näin olisi ollut, tuli arvioitavaksi se, mikä merkitys tällä olisi ollut 

vakuutussopimuksen sisällön kannalta. 

 

Korvausselvitysasiassa on toisaalta kyse ollut myös kansainvälisyksityisoikeudellisia liittymiä 

sisältävästä vahingonkorvausvastuukysymyksestä ja siihen mahdollisesti liittyvistä 

lainvalintakysymyksistä. Vakuutetun veneen vieressä olleen Silver Space-veneen omistaja ja 

tämän vakuutusyhtiö olivat esittäneet hakijalle korvausvaatimuksen, jonka lopullinen määrä oli 

aineiston perusteella vielä täsmentämättä. Hakijan lausumassa 21.2.2020 todettiin, että Silver 

Space-veneen omistaja olisi esittänyt sekä hakijalle että yhtiölle yhteisvastuullisen 

korvausvaatimuksen. Lausumaan liitetyssä sähköpostissa espanjalainen asianajaja esittää 

korvausvaatimuksen. 
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Sähköposti oli osoitettu hakijalle. Siinä uhataan oikeustoimilla sekä hakijaa että yhtiötä, mutta 

ei esitetä vaatimuksia yhtiölle. Merivahingonlaskija totesi tämän vuoksi, ettei ollut 

vastaanottanut kolmansilta osapuolilta korvausselvityshakemusta eikä hakija tai tämän 

asiamies, myöskään esiintyneet kolmansien osapuolien puolesta. Merivahingonlaskija viittasi 

myös hakijan asiamiehen lausumaan.  

 

Merivahingonlaskija katsoi edellä olevan vuoksi, että korvausselvitysasia on koskenut 

ensisijaisesti vakuutuksen voimassaoloa ja sen mahdollista sisältöä yhtiön ja vakuutettuna muun 

kuin vastuuvakuutuksen osalta olevan hakijan välillä. Koska kolmas osapuoli ei ole esittänyt 

korvausselvityshakemusta merivahingonlaskijalle, merivahingonlaskija ei lausu 

vahingonkorvauksen määräytymiseen sovellettavasta laista, vahinkoa kärsineen suorasta 

kannevallasta (tässä: oikeudesta esittää korvausselvityshakemus) eikä yhtiön oikeudesta vedota 

vastuunrajoitusehtoihin suoraa kannevaltaa käytettäessä. Merivahingonlaskija ei myöskään 

lausu hakijan vastuusta korvata kolmannelle aiheutettu vahinko tai yhtiön vastuusta korvata 

kolmannelle aiheutettu vahinko silloin, kun vaatimuksen esittäjä on kolmas henkilö. 

Merivahingonlaskijalla on kuitenkin periaatteessa toimivalta käsitellä vakuutussopimukseen 

perustuvia vaatimuksia lainvalintasääntöjen mukaan määräytyvän muun kansallisen lain kuin 

Suomen lain perusteella.   

 

Hakija oli esittänyt sovellettavaa lakia koskevan väitteen, jonka mukaan venevakuutusehtojen 

kohta, jossa vakuutussopimukseen sovellettavaksi laiksi todetaan Suomen laki, ja jossa todetaan 

merivahingonlaskijan toimivalta, ei soveltuisi sen vuoksi, ettei vakuutusehtoja olisi saatettu 

hakijan tiedoksi.  Merivahingonlaskija katsoi tämän vuoksi, että hakija esitti 

korvausselvityshakemuksessaan perusteita vakuutuksen voimassaololle itsensä ja yhtiön välillä 

Suomen vakuutussopimuslain pohjalta. Lisäksi sekä yhtiön että vakuutettuna hakijan kotipaikka 

ovat olleet Suomessa. Rooma I-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan viimeisessä kappaleessa, joka 

koskee muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua suurta riskiä, todetaan sovellettavaksi laiksi 

lakivalinnan puuttuessa osapuolten välillä riskin sijaintipaikan laki. Merivahingonlaskija viittasi 

kuitenkin myöhempänä vakuutussopimuksen synnystä lausumaansa ja katsoi lakivalinnan 

Suomen lain hyväksi ilmenevän olosuhteista (Rooma I-asetuksen 3 artiklan 1 kohta). 

Merivahingonlaskijan toimivalta määräytyy puolestaan lain 10/53 merivahingonlaskijan 

korvausselvityksistä merivakuutusasioissa pohjalta.    

 

Yhtiö oli pyytänyt merivahingonlaskijalta osapäätöstä sovellettavan lain osalta. 

Merivahingonlaskija on tämän takia todennut, ettei merivahingonlaskijan korvausselvityksiä 

merivakuutusasioissa käsittelevä lainsäädäntö tunne osaratkaisuja. Tällainen mahdollisuus on 

tuomioistuinmenettelyssä ja välimiesmenettelyssä erityisten säännösten pohjalta. Seurauksena 

olisi, ettei osapuolilla olisi mahdollisuutta moittia ratkaisua kuin vasta koko korvausselvitysasian 

ratkaisun yhteydessä. Vaikka asia jätettäisiin odottamaan osaratkaisun lainvoimaisuutta eli 

osittaisen korvausselvityksen sitovaksi tuloa, asian kiistanalaisuus voisi lykätä lopullisen 

korvausselvityksen saamista edelleen vuosilla.  
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Yhtiö oli myös kyseenalaistanut espanjankielisten asiakirjojen käyttämisen korvausvaatimuksen 

tukena. Merivahingonlaskija on tältä osin todennut käsittelyn aikana, ettei laki 

merivahingonlaskijan korvausselvityksistä merivakuutusasioissa 10/53 anna johtoa sille, 

millaisiin asiakirjoihin merivahingonlaskijan korvausselvityksessä voi vedota. Yleisesti ottaen 

merivahingonlaskijat ovat vuosikymmenten varrella omaksumassaan käytännössä pyrkineet 

siihen, että menettely olisi joustava. Lähtökohtaisesti merivahingonlaskija katsoi, että 

korvausselvitysasian osapuolilla on ollut oikeus ajaa asiaansa valitsemillaan asiakirjoilla. 

Korvausselvitysmenettely ei ole tuomioistuinmenettelyä, jossa käsittely väistämättä tapahtuu 

kansalliskielillä. Merivahingonlaskija totesi kuitenkin, että sikäli kuin vedotaan sellaiseen 

asiakirja- tai muuhun todistusaineistoon, joka ei ole kielellisesti ymmärrettävää tai se ei ole 

teknisesti käyttökelpoista, tapahtuu tällaiseen aineistoon vetoaminen sen esittäjän toimesta ja 

vastaavasti sen kommentoimatta jättäminen vastapuolen taholta kunkin asianosaisen tai 

osapuolen omalla vastuulla. Tällöin on toki huomioitava myös osapuolen oikeusturvaan liittyvät 

näkökohdat ja muut olosuhteet. Myös kääntämiseen liittyvät kustannuskysymykset tulee 

huomioida sekä se, ettei merivahingonlaskijalla ole oikeuskäytännön mukaan mahdollisuutta 

määrätä korvausta menettelyn osapuolelle aiheuttamista kuluista. Erityisinä olosuhteina 

voidaan tässä tapauksessa huomioida myös se, että espanjankieliset asiakirjat liittyvät 

vakuutetun eli hakijan vastuuseen Espanjassa, jonka yhtiö on nimenomaisesti vakuuttanut.  

 

Merivahingonlaskija totesi, että espanjankieliset asiakirjat sisälsivät hakijan ilmaisemien 

todistusteemojen mukaisesti paikallisen asianajotoimiston lausunnon vastuuta koskevasta 

lainsäädännöstä kolmannen henkilön kärsimistä vahingoista, minkä lausunnon johtopäätökset 

on käännetty suomen kielelle, sekä lausunnon, jossa selvitettiin veneen vuokralle ottajan 

syyttömyyttä aiheutuneisiin vahinkoihin.   

 

Merivahingonlaskija katsoi edellä mainitun perusteella, että Espanjan lailla ja sitä koskevalla tai 

toisella espanjankielisellä asiakirjalla ei ollut korvausselvitysasian kannalta merkitystä sikäli kuin 

korvausselvityksen hakijana on hakija itse eikä Silver Space-veneen omistaja tai se 

vakuutusyhtiö, jolle omistajan oikeus korvaukseen on pääosin siirtynyt.  

 

Hakijan ja yhtiön välisessä suhteessa korvauksen maksaminen vastuuvahingosta, sikäli kuin 

hakija todettaisiin korvausvelvolliseksi, edellyttää merivahingonlaskijan mukaan kuitenkin 

vakuutuksen voimassaoloa.  

 

Hakija oli kirjelmissään merivahingonlaskijalle viitannut myös Kuluttajariitalautakunnalle asiassa 

aikaisemmin lausumiinsa seikkoihin. Kun yhtiö on ollut osallisena korvausasian käsittelyn 

kaikissa vaiheissa, ja yhtiö on myös seikkaperäisesti kommentoinut niitä asiakirjoja, joihin hakija 

oli vedonnut, tulee merivahingonlaskijan mukaan asiassa ottaa huomioon korvausasiassa käyty 

kirjeenvaihto kokonaisuudessaan.  
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Kuluttajariitalautakunta oli päätöksellään 2018 katsonut, että vakuutusyhtiö on täyttänyt asiassa 

tiedonantovelvollisuutensa, eikä se näin ole velvollinen korvaamaan hakijalle aiheutunutta 

vahinkoa. Lautakunta on arvioinut, ettei vuokrausta koskeva rajoitusehto ole siinä määrin 

olennainen, että se tulisi tuoda ilmi ennen vakuutussopimuksen päättämistä, ellei kuluttaja ole 

ilmoittanut, että venettä saatetaan myös vuokrata edelleen. 

 

Merivahingonlaskijan korvausselvitysmenettelyssä on hakija edelleen vedonnut yhtiön 

tiedonantovelvollisuuteen ennen sopimuksen päättämistä. Yhtiön vastaus on puolestaan 

edelleen perustunut siihen, ettei rajoitusehto olisi ollut olennainen. Osapuolten välillä ei vallitse 

erimielisyyttä siitä, että veneen vuokrausta koskevaa rajoitusehtoa ei ollut saatettu hakijan 

tietoon sopimusta päätettäessä.  

 

Merivahingonlaskija on seuraavaksi tarkastellut vakuutuksen päättämistä edeltäviä ja sen 

jälkeisiä tapahtumia siten kuin ne ilmenevät merivahingonlaskijalle toimitetuista asiakirjoista. 

Merivahingonlaskija on myös käsitellyt lakimääräyksiä ja niiden esitöitä seikkaperäisesti.   

 

Yhtiön venevakuutustarjous hakijalle oli päivätty 31.10.2014. Sähköpostikirjeenvaihdon mukaan 

hakija on antanut tarjoukseen hyväksyvän vastauksen 4.11.2014, jolloin vakuutusyhtiön vastuu 

on alkanut eli sopimus on tullut voimaan (vakuutussopimuslaki 11 § 1). 

 

Vakuutussopimuslain 2 luvun 5 § (laissa 426/2010) todetaan seuraavaa:  

Ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava 

vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi 

tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja 

vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös 

vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.  

Tietoja ei tarvitse antaa, jos vakuutuksen hakija ei halua tietoja tai niiden antaminen 

tuottaisi kohtuutonta hankaluutta. 

Vakuutusten etämyynnissä kuluttajalle on lisäksi annettava kuluttajansuojalain 

(38/1978) 6 a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot.” 

HE 63/2009 vp käsittelee määräyksen uutena sisältönä lähinnä vain sijoitusvakuutuksen. Sen 

vuoksi lainsäätäjän tarkoitusta pykälän relevantin sanamuodon osalta on etsittävä vuoden 1994 

vakuutussopimuslain esitöistä sen alkuperäisen sanamuodon mukaan. HE 114/1993 vp 

Yksityiskohtaiset perustelut, 2 luku, Vakuutuksesta annettavat tiedot, toteaa mm. seuraavaa:  

”Tarpeellisia ovat esimerkiksi tiedot vakuutuksenantajalla tarjolla olevista 

vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Vakuutuksen ottamista 
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harkitsevalle henkilölle on annettava riittävästi tietoja, jotta hän voi arvioida 

vakuutuksen tarkoituksenmukaisuutta, verrata tarjolla olevia vaihtoehtoja ja saada 

oikean käsityksen vakuutusturvan kattavuudesta.” 

”Pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään 

tiedonantovelvollisuutta. Henkilökohtaista suullista tiedottamista ei kuitenkaan 

edellytetä. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista 

aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan 

esille momentissa edellytetyt tiedot. 

Tietoja annettaessa on kiinnitettävä huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin 

rajoituksiin. Vakuutusturvan rajoituksilla tarkoitetaan paitsi vakuutusehdoissa 

erikseen rajoituksina mainittuja, korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja myös 

muita ehtomääräyksiä, jotka käytännössä merkitsevät vakuutusturvan rajoittamista 

siitä, mitä vakuutuksen hakija yleensä saattaa kyseiseltä vakuutukselta odottaa. 

Tällainen rajoitus voi olla esimerkiksi vastuuvakuutuksesta korvattavan vahingon 

määritelmä. Nykyisin käytössä olevien vakuutusehtojen mukaan vastuuvakuutuksesta 

korvataan yleensä vain henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja on 

voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Ehto rajaa vastuuvakuutuksen 

ulkopuolelle tapahtumia, jotka vakuutuksen hakija voimassa olevaa oikeutta 

lähemmin tuntematta saattaa olettaa kuuluvan vakuutuksesta korvattavien 

vahinkojen piiriin. Ehdon merkitys on tämän takia selvitettävä vakuutuksen hakijalle. 

Rajoituksen olennaisuus arvioidaan sen mukaan, mitä tavallisen vakuutusta 

harkitsevan henkilön voidaan olettaa pitävän kyseisessä vakuutuksessa tärkeänä. 

Hakijan yksilöllisiin olosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota silloin, kun vakuutuksen 

ottaminen perustuu vakuutuksen hakijan ja vakuutuksenantajan edustajan välisiin 

keskusteluihin. 

Vakuutusturvan olennaisena rajoituksena voidaan pitää esimerkiksi eräissä 

vastuuvakuutuksissa olevaa niin sanottua haltuun uskotun omaisuuden rajoitusehtoa. 

Sen mukaan vakuutuksesta ei korvata muun muassa lainatulle tai säilytettävänä 

olevalle omaisuudelle aiheutettua vahinkoa. Olennainen rajoitus on myös 

oikeusturvavakuutuksen ehto, jonka mukaan vakuutetun ansiotoimintaan liittyvät 

asiat jäävät korvauspiirin ulkopuolelle. Samoin koti- ja matkatavaravakuutuksissa 

tavanomaista ehtoa, jonka mukaan kadonnutta tai unohtunutta omaisuutta ei 

korvata, voidaan pitää olennaisena rajoituksena.” 

Kuluttajansuojalain 6 a luvun 11 §:ssä, joka sääntelee rahoituspalvelujen, mukaan lukien 

vakuutuspalvelujen, etämyyntiä, säännellään vakuutussopimuslain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettujen 

tietojen teknistä antamistapaa seuraavalla tavalla:  
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”Ennakkotiedot ja sopimusehdot on hyvissä ajoissa ennen sopimuksen tekemistä 

toimitettava kuluttajalle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti siten, että 

kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina. Sama koskee tietoja, jotka 

elinkeinonharjoittajan on muun lainsäädännön mukaisesti annettava kuluttajalle 

ennen rahoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä. 

Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä sellaista etäviestintä käyttäen, että tietoja 

ja sopimusehtoja ei voida antaa 1 momentissa tarkoitetulla pysyvällä tavalla ennen 

sopimuksen tekemistä, tiedot ja sopimusehdot on annettava pysyvällä tavalla 

viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. 

Kuluttajalla on sopimussuhteen aikana oikeus pyynnöstä saada sopimusehdot 

paperilla.” 

Hakija oli vedonnut vakuutussopimuslain 2 luvun 9 §:ään, jonka mukaan vakuutus olisi ollut 

voimassa sen sisältöisenä, kun vakuutuksenottaja on sen sopimusta tehtäessä ymmärtänyt. 

Lainkohdan sanamuoto kuuluu seuraavasti:  

 

”Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt 

vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle 

siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan 

voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella 

ollut aihetta käsittää. 

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen 

voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, 

joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei 

kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on 

vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.” 

HE 114/1993 vp toteaa yksityiskohtaisissa perusteluissa 2 luvun 9 §:n kohdalla seuraavaa 

(esityksestä on poimittu eri kohtia): 

 

”Myös suullisesti esimerkiksi sopimusneuvottelujen yhteydessä vakuutuksesta 

annetut tiedot kuuluvat markkinoinnin piiriin.” 

… 

”Tarpeellisiksi tiedoiksi katsotaan 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Jos 

vakuutuksenottajalle ei esimerkiksi ole ilmoitettu olennaista rajoitusehtoa, 

sopimuksen voidaan katsoa syntyneen ilman tätä ehtoa. Virheelliset tai 
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harhaanjohtavat tiedot voivat koskea myös seikkaa, joka ei kuulu 5 §:n 1 momentin 

mukaisen tiedonantovelvollisuuden piiriin.”  

… 

 

”Vakuutuksenottajan aiheellisen käsityksen arvioinnin tulee perustua objektiivisiin 

näkökohtiin. Lähtökohtana on sen arviointi, mihin käsitykseen tavallinen vakuutuksen 

hakija kyseisessä tilanteessa perustellusti voi päätyä. Jos vakuutuksenottajalle 

syntynyt väärä käsitys johtuu esimerkiksi siitä, ettei hän ollut kohtuullisen huolellisesti 

perehtynyt saamiinsa tietoihin, hän ei voi vedota säännökseen. Vakuutuksenottaja ei 

myöskään voi vedota markkinointitietoon, jonka hän tiesi virheelliseksi. 

Vakuutuksenantaja voi sopimuksen päättämisajankohtaan saakka oikaista 

markkinoinnissa mahdollisesti olleet virheelliset tiedot ja täydentää puutteelliset 

tiedot. Jos tietoa ei ole oikaistu suoraan vakuutuksenottajalle, vakuutuksenantajan on 

tarvittaessa voitava osoittaa, että muulla tavoin tehty oikaisu on ennen sopimuksen 

päättämistä tavoittanut myös asianomaisen vakuutuksenottajan. 

Arvioinnissa voidaan poikkeuksellisesti nojautua myös subjektiivisiin seikkoihin, jotka 

vakuutuksenantajan tai sen edustajan on otettava huomioon, mikäli ne ovat tai niiden 

pitäisi olla vakuutuksenantajan tai edustajan tiedossa. Esimerkiksi vakuutuksenottajan 

iän tai muun havaittavan syyn takia puutteellinen kyky ymmärtää saamaansa tietoa 

voidaan ottaa arvioinnissa huomioon. Jos toisaalta vakuutuksenottajalla on 

vakuutusalan erityistuntemusta, voidaan ottaa huomioon paitsi se, mitä hän tiesi, 

myös se, mitä hänen olisi asiantuntemuksensa perusteella pitänyt tietää. Voidaan 

esimerkiksi edellyttää, että vakuutuskäytäntöä hyvin tuntevan henkilön olisi pitänyt 

ymmärtää oikein vakuutuksen sisältö, vaikka vakuutusesite objektiivisesti arvioiden 

antaisikin siitä harhaanjohtavan kuvan. 

Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista ei edellytä vakuutuksenantajan tai sen 

edustajan tuottamusta. Sopimus voi saada vakuutuksenantajan tarkoitusta 

vastaamattoman sisällön, vaikka kukaan vakuutuksenantajan puolella ei ole 

menetellyt huolimattomasti. Vakuutuksenantajan vastuu on tältä osin samanlainen 

kuin myyjän vastuu tavaraa markkinoitaessa annetuista tiedoista kauppalain ja 

kuluttajansuojalain mukaan. 

Pykälän 2 momentti koskee vakuutuksesta sen voimassaoloaikana annettuja tietoja. 

Pykälän 1 momenttia sovelletaan vastaavasti, jos vakuutuksenottajalle on sopimuksen 

päättämisen jälkeen annettu vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä tai 

harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan 

menettelyyn. Tiedon voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn 

esimerkiksi silloin, kun hän jättää ottamatta harkitsemansa lisävakuutuksen saatuaan 

voimassa olevan vakuutuksen korvauspiiristä väärän tiedon.” 
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… 

”Jos vakuutuksenantaja on menetellyt markkinoinnissaan lainvastaisesti, myös 

sopimusoikeuden yleiset oikeusperiaatteet voivat tulla sovellettaviksi. Niiden nojalla 

vakuutuksenottajalle voi syntyä oikeus purkaa vakuutussopimus ja saada mahdollisesti 

maksetut vakuutusmaksut takaisin. Toisaalta vakuutuksenottajalle voi syntyä 

velvollisuus ilmoittaa vakuutuksenantajalle, jos hän sopimuksen tekemisen jälkeen 

havaitsee markkinointitiedot virheellisiksi tai harhaanjohtaviksi. Ilmoituksen 

laiminlyönti voi johtaa siihen, että vakuutuksenottajan katsotaan hyväksyneen 

sopimuksen vakuutusehtojen mukaisena. Jos vakuutuksenottaja reklamoi, hän 

säilyttää oikeutensa vedota markkinoinnissa annettuihin tietoihin.” 

Merivahingonlaskija katsoi tämän perusteella, että vakuutussopimuslain 2 luvun 9 §:llä 

suojataan sopimusneuvotteluissa muotoutuneen sopimuksen sisältöä. Sopimusta tarkastellaan 

osapuolten yhteisymmärryksen tuloksena niiden seikkojen pohjalta, jotka molemmat osapuolet 

ovat sopimusta päätettäessä ottaneet huomioon. Mikäli toinen osapuoli on edellyttänyt 

sopimukselta muuta kuin on sovittu, voidaan puhua motiivierehdyksestä. Sopimus on kuitenkin 

yleensä pätevä, jollei toinen osapuoli ole syypää erehdykseen esimerkiksi esittämällä vääriä 

tietoja. Hakijan ja yhtiön välillä ei ole ollut kiistaa siitä, ettei rajoitusehtoa saatettu hakijan 

tietoon sopimusta päätettäessä.    

Osapuolten välillä vallitsi sen sijaan erimielisyys siitä, onko veneen vuokraamista koskeva 

rajoitusehto ollut 2 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuutusturvan olennainen rajoitus, 

josta mainitsematta jättäminen johtaisi 2 luvun 9 §:n mukaan ehdon huomiotta jättämiseen. 

Vakuutussopimuslain esitöissä on tältä osin lähdetty objektiivisesta tarkastelutavasta eli siitä, 

mihin tavallinen vakuutuksenhakija kyseisessä tilanteessa perustellusti voi päätyä. Kuitenkin 

myös subjektiiviset näkökohdat voidaan ottaa huomioon.  

Merivahingonlaskija katsoo, että asiantuntijan antama lausunto tämän taustaa tarkastellen on 

lähtökohtaisesti uskottava todistus suurten veneiden vuokrakäytöstä. Lain esitöiden sisältämä 

viittaus tavalliseen vakuutuksenhakijaan voi olla tämän tapauksen yksityiskohtien kannalta 

moniselitteinen, sillä majoitustarkoituksiin paremmin sopivia suuria veneitä todennäköisesti 

vakuutetaan harvemmin. Yhtiö on viitannut lausumissaan omiin tietoihinsa, eikä lausumista ole 

ilmennyt vakuutuskannassa olevien veneiden kokoluokka. Yhtiön tietoisuus ilmiön koosta on 

voinut olla puutteellinen, sillä veneitä vakuuttavat myös muut yhtiöt, joiden ehdot voivat 

vaihdella. Omaisuuden vuokraus asumiskäyttöön, kuten Airbnb-vuokraus on lisäksi kehittynyt 

viime vuosien aikana. Mikäli vuokrakäyttö majoitukseen on enenevässä määrin tavanomaista, 

merivahingonlaskijan mukaan myös 2 luvun 5 §:n 1 momentin olennaisuusehto on täyttynyt.   

Merivahingonlaskija katsoi kuitenkin, että vakuutussopimuslain 2 luvun 9 §:n määräyksiä tulee 

tarkastella myös ajallisessa perspektiivissä. Vakuutussopimus on sähköpostikirjeenvaihdon 

perusteella syntynyt hakijan hyväksyessä tarjouksen 4.11.2014. Hakija on tosin viitannut myös 
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puhelimitse tapahtuneeseen hyväksyntään mahdollisesti tätä ennen. Vahinko oli kuitenkin 

tapahtunut vuosi ja yhdeksän kuukautta myöhemmin 19.8.2016. Merivahingonlaskija on 

tarkastellut seuraavaksi sitä, miten osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia tuona aikana 

sopimuksen solmimisen jälkeen on tullut tarkastella ja mikä vaikutus tällä on 

vakuutussopimussuhteeseen.        

Vakuutussopimuslain 2 luvun 9 § 2 momentti käsittelee tilannetta, jossa vakuutuksenantaja on 

antanut puutteellisia tietoja vakuutuksen voimassaoloaikana. Myös laiminlyönnit vakuutuksen 

voimassaoloaikana voivat johtaa 9 §:n 1 momentin mukaisiin seuraamuksiin. Kysymykseksi on 

noussut, mikä merkitys sopimuksen päättämisen jälkeisillä tiedonannoilla on. Toinen esille 

noussut kysymys on vakuutuksenottajan oma toiminta vakuutuksen voimassaoloaikana. 

Merivahingonlaskijan tulkinnan mukaan HE 114/1993 vp lähtee edellä lainatuissa 

pykäläkohtaisissa perusteluissaan siitä, ettei myöhemmillä tiedonannoilla voida korjata 

tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä johtuneita puutteita. Hallituksen esitys viittaa 

kuitenkin sopimusoikeuden yleisiin periaatteisiin. Niinpä vakuutuksenottaja voi purkaa 

sopimuksen saadessaan tietää ehdoista, jotka muuttavat ennen sopimuksen solmimista 

vakuutuksesta saatuja tietoja ja siten vakuutuksen ehtoja. Vakuutuksenottajalle syntyy esitöiden 

mukaan myös reklamaatiovelvollisuus, mikäli vakuutuksenottaja havaitsee sopimusehdoissa 

eroavaisuuksia markkinointitietoihin nähden. Kuten esitöissä on todettu, myös suullisesti 

esimerkiksi sopimusneuvottelujen yhteydessä vakuutuksesta annetut tiedot kuuluvat 

markkinoinnin piiriin.  Mikäli vakuutuksenottaja ei reklamoi kohtuullisessa ajassa, voidaan hänen 

katsoa hyväksyneen sopimuksen vakuutusehtojen mukaisena.               

Vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen vakuutuksenottajalle on toimitettava vakuutusta 

koskevat asiakirjat. Vakuutussopimuslain 6 §:ssä (Eräiden asiakirjojen antaminen) todetaan 

seuraavaa:  

 

”Vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen vakuutuksenantajan on ilman aiheetonta 

viivytystä annettava vakuutuksenottajalle asiakirja, johon on merkitty sopimuksen 

keskeinen sisältö (vakuutuskirja), sekä vakuutusehdot.” 

 

Vakuutuskirja oli päivätty ja lähetetty 18.11.2014 sähköpostilla, mutta sillä oli 

sähköpostikirjeenvaihdosta ilmenevällä tavalla korvattu jo aikaisemmin lähetetty vakuutuskirja, 

joka oli hakijan 11.11.2014 yhtiölle lähettämän sähköpostin mukaan lähetetty kotiosoitteeseen 

postitse. Merivahingonlaskijalle ja aikaisemmin Kuluttajariitalautakunnalle toimitetusta 

kirjeenvaihdosta ei ilmene, että hakijalle olisi toimitettu vakuutusehtoja. Hakija oli väittänyt, ettei 

vakuutusehtoja olisi toimitettu lainkaan eivätkä ne olisi myöskään olleet nähtävinä yhtiön 

verkkopalvelussa. Yhtiö oli puolestaan väittänyt, että vakuutusehdot olisi toimitettu 

rutiinimenettelynä, mutta yhtiö ei ole täsmentänyt, miten ja milloin tämä olisi tapahtunut. Ottaen 

huomioon lain vaatimukset, merivahingonlaskija pitäisi varsin epätavallisena sitä, että 

vakuutusehtoja ei olisi vakuutuskirjan mukana tavanomaisena menettelynä lähetetty hakijalle. 
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Hakijan väitettä siitä, ettei vakuutusehtoja olisi hänelle lainkaan toimitettu, ei siten voida pitää kovin 

uskottavana. Kun vakuutuskirja on sisältänyt sekä viittauksen ehtoihin että otteen niistä, 

vakuutuksenottajana hakijan olisi tullut reklamoida koko vakuutusehtojen puuttumisesta, varsinkin 

jos ehdot eivät ole löytyneet verkkopalvelusta.   

 

Merivahingonlaskija totesi vielä havaintonaan, että vakuutuskirjaan, joka oli päivätty 18.11.2014, oli 

sivulle 2 otettu maininta sovellettavista vakuutusehdoista niiden koko nimi mainiten. 

Vakuutuskirjan sivuille 3-5 on myös sisällytetty samansisältöiset otteet vakuutusehdoista espanjan, 

italian ja englannin kielillä. Otteet sisältävät rajoitusehdon B 2, joka englanninkielisenä käännöksenä 

kuuluu seuraavasti:  

 

”The insurance is not in force when the yacht is hired out or when it is used for 

remunerative purposes, nor when the yacht has been confiscated by the authorities.” 

 

Merivahingonlaskija katsoi, että rajoitusehto on ollut veneen ansiotarkoitukseen käytön osalta 

kattava eikä viitannut ainoastaan chartertoimintaan. Toisaalta vastaavasti ehtokohta, jossa 

mainitaan vakuutuksesta vuokraustarkoituksiin, ei tee eroa sen suhteen, mihin tarkoitukseen 

venettä voi vuokrata. Pelkästään sen perusteella on siis voinut olettaa, että veneen voisi vuokrata 

myös asumiskäyttöön, jossa veneen ajoon liittyviä riskejä ei ole. Selvää kuitenkin ehtojen perusteella 

on, että vuokrakäytössä tarvitaan erillinen vakuutus.  

 

Merivahingonlaskija totesi korvausselvitykseen liitetyistä asiakirjoista ilmenneen, että hakija oli 

vastaanottanut vakuutuskirjan kahtena eri versiona, joissa ainakin jälkimmäisessä - mutta 

todennäköisesti molemmissa – versioissa vakuutusehtojen otteissa oleva rajoitusehto on luettavissa 

englannin kielellä. Hakija oli nimittäin sähköpostissaan 11.11.2014 yhtiölle tehnyt 

omavastuualennusta koskevan kysymyksen postitse toimitettuun vakuutuskirjaan liittyen, minkä 

takia uusi, 18.11.2014 päivätty vakuutuskirja korjauksin oli lähetetty hakijalle sähköpostitse. 

Vakuutuskirja on ollut peruskieleltään suomenkielinen, mikä on vastannut hyvää vakuutustapaa. 

Vakuutusvalvonnan antama Ohje yleisen edun vaatimista ehdoista vuodelta 2003 toteaa nimittäin 

tältä osin: 

    

Jos vakuutuksia markkinoidaan Suomessa kuluttajille tai sellaiselle 

elinkeinonharjoittajalle, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa laatu ja 

laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksen antajan sopijapuolena 

rinnastettavissa kuluttajaan, vakuutusehdot sekä muut vakuutuksenhakijalle ja  

–ottajalle vakuutuksesta annettavat tiedot on Suomessa noudatettavan hyvän 

vakuutustavan mukaisesti annettava hänen äidinkielellään, jos se on suomi tai ruotsi. 

Vakuutuksenantaja voi poiketa tästä vain vakuutuksenhakijan tai –ottajan 

nimenomaisella suostumuksella. 
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Merivahingonlaskija totesi, että hakija oli 11.11.2014 esittänyt tarkistuspyynnön saamastaan 

vakuutuskirjasta ja joka tapauksessa saanut tilalle korjatun vakuutuskirjan, josta rajoitusehto ilmeni 

englannin kielellä. Tarkistus oli kirjeenvaihdon mukaan koskenut vain omavastuualennusta. 

Merkillistä kyllä, osapuolet eivät olleet kummassakaan kiistaa ratkovassa instanssissa, 

Kuluttajariitalautakunnassa tai merivahingonlaskijan korvausselvitysmenettelyssä, vedonneet 

vakuutuskirjan sisältöön. Merivahingonlaskija katsoi kuitenkin, että sille tulee antaa merkitystä 

asiassa. Merivahingonlaskijan korvausselvitysmenettely ei ole tavanomaista siviiliprosessia, vaan 

merivahingonlaskija voi arvioida korvausvelvollisuutta mm. osapuolten toimittamien asiakirjojen 

perusteella. ’ 

 

Mitä tulee siihen, että vakuutusehtoja koskeva ote ei ole suomen kielellä, hakijan ei sinänsä voida 

katsoa nimenomaisesti suostuneen vakuutusehtoja koskevien tietojen antamiseen muulla kuin 

äidinkielellään. Merivahingonlaskija katsoi kuitenkin, että kyseiselle kielivaatimukselle ei voida 

antaa tiedonantoa mitätöivää merkitystä, vaan asiassa oli huomioitava seuraavat olosuhteet, 

samoin kuin lainsäädännön myöhempi kehitys vakuutusta koskevien tietojen antamiskielen osalta: 

 

- Hakijan ammatti, jonka perusteella voitiin otaksua, että hakija osaa englannin kieltä 

riittävästi ja tuntee sopimusehtojen merkityksen rahoituspalvelujen tarjonnassa. 

Vakuutussopimuslain 2 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettuja tietoja 

ei tarvitse antaa, jos vakuutuksen hakija ei halua tietoja tai jos niiden antaminen aiheuttaisi 

hankaluutta. Hakija ei ollut sähköpostikirjeenvaihdon perusteella pyytänyt sopimusehtoja 

nähtäväkseen, joten hakijan subjektiiviset olosuhteet huomioon ottaen merivahingonlaskija 

totesi, ettei hakija ollut nimenomaisesti ilmaissut haluaan saada 5 § 1 momentissa 

tarkoitettuja tietoja.  Mikäli hakijan väite siitä, ettei tämä ollut lainkaan saanut 

vakuutusehtoja kokonaisuudessaan pitäisi paikkansa, tämä synnyttäisi sen johtopäätöksen, 

että hakija oli vapaaehtoisesti luopunut oikeudestaan saada vakuutusehdot ja 5 §:n 1 

momentissa tarkoitetut tiedot.  

 

- Sähköpostikirjeenvaihdosta ilmeni, että osapuolet olivat käyneet marraskuussa 2014 

keskustelua yhtiön erillisestä vuokrausvakuutuksesta sekä bonuksista sitä tilannetta silmällä 

pitäen, että vene tuotaisiin Suomeen. Näin hakija oli pohtinut veneen mahdollista 

ansiokäyttöä jo kauan ennen vahinkotapahtumaa. Tämä oli merivahingonlaskijan mielestä 

lisännyt hakijan selonottovelvollisuutta vakuutuksen voimassaolosta ansaintakäytössä.  

 

- Vakuutus oli myönnetty kohdealueena Välimeri, jossa riski eli esinevakuutettu vene 

korvausvastuineen kolmannelle oli ollut. Merivahingonlaskija viittasi valtioneuvoston 

asetukseen N:o 293/2018 vakuutuksesta annettavien tietojen toimittamistavasta ja sen 1 

§:n 2) -kohtaan. Tuo asetus liittyy vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) 39 §:n 

1 momenttiin sekä vakuutussopimuslain (543/1994) 5 a §:n 1 momenttiin sellaisena kuin 

niistä on säädetty vakuutussopimuslain 5 a §:n 1 momentti laissa 238/2018. Kyseisessä 

asetuksen kohdassa mahdollistetaan se, että vakuutussopimuslain 5 §:ssä tarkoitetut tiedot 
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toimitetaan jollakin virallisella kielellä siinä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, 

jossa vakuutettava riski sijaitsee. Tuo asetus ei luonnollisestikaan ollut voimassa vakuutusta 

päätettäessä 2014, mutta on heijastellut merivahingonlaskijan mukaan jo asetuksen 

antamista edeltänyttä oikeustilaa sellaisessa tilanteessa, että riski on muualla kuin 

Suomessa.  Kyse tässäkin asetuksessa on tiedosta, joka tulisi antaa ennen sopimuksen 

tekemistä, mutta tätä koskee se, mitä edellä on lausuttu sopimuksen tekemisen jälkeen 

toimitetuista, vakuutusta koskevista tiedoista ja vakuutuksenottajan 

reklamaatiovelvollisuudesta.  

 

Merivahingonlaskija katsoi edellä olevilla perusteilla, että hakijalla oli yhtiöltä saamiensa 

asiakirjojen perusteella ollut tai tällä olisi ainakin tullut olla tieto rajoitusehdon olemassaolosta. 

Aikaa vakuutussopimuksen voimaantulon ja sitä välittömästi seuranneen vakuutuskirjan 

toimittamisen sekä vahingon välillä oli ollut vuosi ja yhdeksän kuukautta. Hakija oli jo vakuutusta 

ottaessaan tai pian tämän jälkeen todistettavasti harkinnut veneen vuokraamista 

ansiotarkoituksessa. Tämä oli myös hakijan subjektiiviset ammatilliset lähtökohdat huomioiden 

synnyttänyt selonottovelvollisuuden siitä, sallitaanko vakuutusehdoissa veneen käyttö 

ansiotarkoitukseen. Kun hakija ei ollut reagoinut muutoksiin reklamoimalla, ei hakija voinut 

vedota vakuutussopimuslain 2 luvun 9 §:n määräyksiin vakuutussopimuksen sisällöstä, vaan 

tämän on katsottava hyväksyneen vakuutussopimuksen sen sisältöisenä kuin yhtiö on 

myöhemmin ilmoittanut.  

 

Merivahingonlaskija kiinnitti lopuksi vielä huomiota hakijan Kuluttajariitakunnalle esittämään 

väitteeseen, jonka mukaan rajoitusehdolla ei ole merkitystä vahingon syntymisen kannalta. 

Merivahingonlaskija totesi, että vakuutussopimuslaissa tai vakuutusehdoissa voi olla 

määräyksiä, jotka ovat ehtona vakuutuksen voimassaololle. Tällöin ei tarkastella syy-yhteyttä 

määräyksen rikkomisen ja vahingon välillä. Englannin oikeudessa, jolla on suurta merkitystä 

merivakuutuksessa, tunnetaan tässä tarkoituksessa ns. warranty-määräykset, joiden käyttöä on 

kuitenkin vuonna 2015 tapahtuneella lainsäädäntömuutoksella kohtuullistamaan siten, että 

vahinkoa kärsinyt voi näyttää, ettei ehdon noudattamatta jättäminen ole lisännyt vahingon 

tapahtumisriskiä niissä olosuhteissa, joissa vahinko tapahtui. Osapuolet voivat kuitenkin 

Englannin lain mukaan sopia, ettei lakimuutosta sovelleta.  

 

Pohjoismaisissa merivakuutusehdoissa esiintyy myös ehtoja, joiden mukaan vakuutuksenantaja 

on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu laiminlyövät tiedonanto- tai 

huolellisuusvelvoitteitaan. Perusteena on, ettei vakuutusmaksu tällöin vastaa riskiä tai että 

vakuutuksenantaja ei olisi tehnyt sopimusta tietoisena vakuutuksenottajan laiminlyönnistä. 

Vakuutuksen voimassaoloa koskevat, luonteeltaan purkavat ehdot, jotka eivät perustu syy-

yhteyteen niissä ilmoitetun toiminnan ja vahingon välillä, ovat sinänsä ankaria ja monesti 

yllättäviä. Kuitenkin myös Suomen ja Pohjoismaiden vakuutuslainsäädäntö sisältää 

vastaavantyyppisen määräyksen, jossa syy-yhteyttä ei vaadita. Vakuutussopimuslain 23 §:n 1 

momentissa todetaan nimittäin, että mikäli vakuutuksenottaja on vilpillisesti antanut vääriä 
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tietoja, vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa. Tällä lainkohdalla ei sinänsä ole merkitystä tässä 

asiassa. Oikeuskäytännöstä, myös merivahingonlaskijan korvausselvitysmenettelyssä, ilmenee, 

että määräystä on sovellettu riippumatta syy-yhteydestä vilpillisten tietojen ja vahingon välillä.  

Merivahingonlaskija totesikin, ettei ehtojen ankaruus tai yllättävyys sellaisenaan muodosta 

perustetta niiden huomiotta jättämiselle.  

 

Hakija oli vaatinut korvausselvitysmenettelyssä syntyneiden kulujensa korvaamista. 

Merivahingonlaskija viittaa Korkeimman oikeuden ratkaisuun 783/22.9.1982, josta ilmenevän 

oikeusohjeen merivahingonlaskijat ovat tulkinneet tarkoittavan sitä, ettei merivahingonlaskija 

voi määrätä korvattaviksi asianosaisten kuluja korvausselvitysasioissa.  

 

Hakijan vaatimukset asiassa hylättiin. 

 

Vakuutusyhtiö velvoitettiin korvaamaan merivahingonlaskijan palkkio ja kulujen korvaus.  

 


