
 
 

TAMPEREEN YLIOPISTO 
Johtamiskorkeakoulu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D&O-riskien rahoitus globaalilla vakuutusohjelmalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuutustiede 
Pro gradu –tutkielma 
Maaliskuu 2012 
Tekijä: Mirka Tepponen 
 
Ohjaaja: Olli-Pekka Ruuskanen 



 
 

TIIVISTELMÄ 
 

Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu: vakuutustiede 
Tekijä:  TEPPONEN, MIRKA 
Tutkielman nimi: D&O-riskien rahoitus globaalilla vakuutusohjelmalla 
Pro gradu –tutkielma: 99 sivua 
Aika:  Maaliskuu 2012 
Avainsanat:  D&O-vakuutus, D&O-riskit, globaali vakuutusohjelma,  
  vastuuvakuutus, johtajan vastuu, yritysjohtajat, vakuutusoikeus 

 

Globaaleilla markkinoilla toimivan yrityksen johtajien vastuun laajuus ja sitä kautta riskien 
määrä on noussut. Johtajien vastuu ei koske enää vain taloudellisia päätöksiä ja niiden seura-
uksia, vaan koko ympäröivää liiketoimintaympäristöä. Yrityksen kansainvälistyessä ja siirty-
essä globaaleille markkinoille globalisoituu samalla yrityksen johtajien vastuut.  Jotta yritys 
voisi suojata johtajien sekä yrityksen varoja, tulee sen kehittää koordinoitu riskienhallintapro-
sessi, jonka avulla yritys pystyy tunnistamaan, arvioimaan ja suojautumaan havaituilta riskeil-
tä. Pääsääntöisesti kansainvälisen yrityksen johdon vastuun riskit (D&O-riskit) ovat toteutu-
essaan vakava uhka yrityksen toiminnan kannalta. Tästä johtuen ainakin suurin osa riskistä 
tulisi rahoittaa vakuutuksin. D&O-vakuutus nähdäänkin parhaana keinona suojata yrityksen 
taloudellista asemaa sekä suojella yrityksen johtoa henkilökohtaiselta korvausvastuulta. Var-
sinkin yritykselle, joka toimii kansainvälisesti, on kattavan vakuutusturvan hankkiminen suo-
jaamaan koko konsernin johtohenkilöstöä äärettömän tärkeää. 
 
Tutkimuksessa syvennytään tarkastelemaan D&O-vakuutuksen lainsäädännöllistä taustaa ja 
vakuutuksen tarkempaa sisältöä. Koska tarkastelun keskiössä on kansainvälisillä markkinoilla 
toimiva yritys, tutkimuksen tavoitteena on pohtia D&O-vakuutuksen rakentamista kansainvä-
lisestä näkökulmasta. Tarkoituksena on avata kansainvälisen vakuutusohjelman käsitettä ja 
rakennevaihtoehtoja. Kansainvälinen vakuuttaminen luo aina omat haasteensa eri maiden 
lainsäädännön, verotuksen ja compliance-säännösten vuoksi. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena 
onkin esitellä näitä kansainvälisestä vakuuttamisesta kumpuavia haasteita.  
 
Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen teoreettista aineistoa on 
analysoitu käsite-analyyttisellä tutkimusotteella. Teoreettisen analyysin lisäksi on tehty kolme 
avointa asiantuntijahaastattelua, joiden avulla teoreettista analyysiä on täydennetty. Avoimet 
haastattelut tukevat hyvin teorian analyysia ja haastatteluiden avulla esiin on noussut myös 
ajankohtaisia ja kiistanalaisia teemoja. Teoreettisen analyysin ja avointen haastatteluiden pe-
rusteella on käynyt ilmi, että johdon vastuuriskit ovat todella merkittävä osa yrityksen opera-
tionaalisia riskejä. Riskin vakavuuden vuoksi niiden rahoittaminen D&O-vakuutuksella on 
tarpeellista. Kun kyseessä on kansainvälisesti toimiva yritys, on kansainvälinen D&O-
vakuutusohjelma kustannustehokkain ja turvallisin vaihtoehto kattavan vakuutusturvan hank-
kimiseksi. D&O-vakuutusohjelma voidaan rakentaa lukuisilla eri rakennevaihtoehdoilla, jois-
sa jokaisessa on omat hyötynsä ja haittansa. D&O-vakuutusohjelma tulisikin aina rakentaa 
yrityksen oikeaa riskiä vastaavaksi.  
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1 JOHDANTO 
 

 

1.1 Tutkimuksen aihealue 
 

Yrityksen toiminnan periaatteena on hallittujen riskien ottaminen tulosten saavuttamiseksi. 

Globaalin markkinatalouden säännöt ovat kasvattaneet yritysten kohtaamia riskejä ja riskiko-

konaisuuden hallinnasta on tullut yhä haastavampaa. Kansainvälisillä markkinoilla toimivan 

yrityksen riskienhallinnan tulee olla entistä laaja-alaisempaa ja se on syytä kytkeä osaksi yri-

tyksen strategista suunnittelua ja johtamista. Nykyisessä kokonaisvaltaisessa riskienhallinta-

ajattelussa vastuuriskit ovat aikaisempaa voimakkaammin mukana. Yrityksissä on ymmärret-

ty, että vastuuriski voi toteutuessaan aiheuttaa merkittävää vahinkoa yrityksen maineelle sekä 

pahimmassa tapauksessa kaataa kannattavankin yritystoiminnan. Yritykset näkevät yhä ene-

nevissä määrin tarpeelliseksi turvata myös yrityksen johto heihin kohdistuvilta riskeiltä. 

 

Johdon vastuuvakuutusta (Directors’ and Officers’ Insurance, D&O-vakuutus) pidettiin ennen 

tarpeellisena vain suurten pörssiyhtiöiden johtajille. Nykyään voitaneen yleisenä ohjeistukse-

na sanoa, ettei yhdenkään osakeyhtiön tulisi toimia ilman sitä. Yritysmaailmaa viime vuosina 

kuohuttaneet Enronin ja Parmalatin kaltaiset yritysskandaalit ovat kasvattaneet tietoisuutta 

johdon vastuuvakuutuksen tarpeellisuudesta sekä herättänyt monet yritykset tarkastelemaan 

yritysjohdon vastuita ja velvollisuuksia. Johdon vastuuvakuutus suunniteltiin alun perin anta-

maan suojaa yritysten ja yhteisöjen johtajien virheiltä ja laiminlyönneiltä. Nykyään syytteen 

nostamisesta johtoa vastaan on tullut osakkeenomistajien, kuluttajia edustavien asianajajien ja 

valtion edustajien keino kompensoida huonoja sijoituksia ja päätöksiä. Johdon vastuuvakuu-

tuksesta on viime vuosina korvattu jopa 2,83 miljardin dollarin suuruisia korvaussummia (In-

ternational Excecutive Liability Advisor 2009). Jatkuva epätietoisuus taloudesta ja pörssikurs-

sien heilahtelut ovat ajaneet yhtiöt vaikeaan asemaan yrityksissään suojata yrityksen liiketoi-

mintaa sekä johtajien henkilökohtaisia varoja (Terzih 2004, 2). 

 

Aiemmin johdon vastuuvakuutuksien vahingonkorvausvaateita on realisoitunut lähinnä Ame-

rikassa käytössä olevien tapaoikeusjärjestelmän ja ryhmäkanteiden kautta. Julkiset vaateet 

johtoa vastaan ovat kuitenkin kasvussa kaikkialla maailmassa. Aonin viimeisemmän D&O–
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vahinkotutkimuksen mukaan vuosina 2007–2008 Aonin asiakkaille kirjattiin 307 Yhdysval-

tain ulkopuolista vahinkoa. Kun tähän lisätään kaikki julkiset D&O-vahingot, luku kasvaa 

huomattavasti. (International Executive Liability Advisor 2009) Kansainvälistyneen markki-

nakentän myötä on entistä todennäköisempää, että myös suomalaisen yhtiön johto tytäryhtiöi-

neen voi kohdata merkittäviä vahingonkorvausvaateita. Elämme aikakautta, jossa finanssikrii-

sin jälkihöyryissä kansainvälistä yritystoimintaa säädellään yhä enenevissä määrin ja corpora-

te governance –järjestelmät ovat julkisen tarkastelun kohteena. Säätely on EU:n ja kansainvä-

listyvän markkinatalouden myötä enemmän rajoja ylittävää ja viranomaisten yhteistyötä on 

lisätty niin vakuutusten, verotuksen kuin arvopaperien valvonnankin suhteen. Yhdysvaltojen 

Sarbanes-Oxley ja J-SOX, EU:n läpinäkyvyysdirektiivi (2004/39/EY) sekä ryhmäkanteet 

mahdollistava EU-lainsäädäntö ovat tarkentaneet paikallisen ja kansainvälisen johdon vastuu-

vakuutuksen sisältöä (Graham 2007, 4). 

 

Suomessa toimivan yrityksen johdon vastuita ja toimintaa säätelee osakeyhtiölaki 

(21.7.2006/624, myöhemmin myös OYL) sekä julkisten yhtiöiden toimintaa säätelevä arvo-

paperimarkkinalaki (26.5.1989/495, myöhemmin myös AML). (Haussila 2002, 322–391) 

Yritysten kansainvälistyessä kotimaisin ehdoin kirjoitettu johdon vastuuvakuutus ei riitä, kos-

ka sillä katetaan ainoastaan kansallisen lainsäädännön piiriin kuuluvien yritysten johto. Siir-

ryttäessä kansainvälisille markkinoille johtoon kohdistuvat riskit kasvavat ja yrityksen on 

hankittava laajempaa suojaa kansainvälisin ehdoin kirjoitetusta johdon vastuuvakuutuksesta. 

D&O-vakuutus suojaa yrityksen ylintä johtoa – ehdoista riippuen yleensä ainakin toimitusjoh-

tajaa ja hallituksen jäseniä – vahingonkorvausvaateilta, joita voivat nostaa esimerkiksi osak-

keenomistajat, kilpailijat tai asiakkaat. Vakuutus kattaa yleisesti johtajan huolimattomuudesta 

aiheutuneista taloudellisia vahinkoja ja oikeudenkäyntikuluja. Vakuutus ei korvaa, mikäli 

johto syyllistyy rikokseen. Laajalla, niin sanotulla kansainvälisin ehdoin kirjoitetulla, vakuu-

tuksella voidaan turvautua jopa rikossyytteitä vastaan. Mikäli johto tuomitaan, vakuutusyhti-

öllä on kuitenkin regressioikeus oikeudenkäyntikuluihin (af Hällström & Ijäs 2003, 164).  

 

Johdon vastuuvakuutus on tällä hetkellä ajankohtainen aihe. Laji on pitkään ollut vakuutus-

markkinoiden yksi kasvavimmista ja erityisesti finanssikriisi on ajanut yritykset tarkastele-

maan hallintoelintensä riskiä (Fahey & Lee 2008). Johdon vastuuvakuutuksen vakuutusmak-

sutulo on ollut jatkuvassa kasvussa meillä ja maailmalla. Tuoreita tilastoja Suomen johdon 

vastuuvakuutuskannasta ei ole saatavilla, koska johdon vastuuvakuutusmaksut ovat sisällytet-

tynä vastuuvakuutuksen vuosimaksutuloon. Viimeisin eritelty johdon vastuuvakuutuksen 
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maksutulo on vuodelta 2000, jolloin johdon vastuuvakuutuksen maksutulo Suomessa oli noin 

5 miljoonaa euroa, kun se vuonna 1991 oli noin 2 miljoonaa euroa. Vakuutusten lukumäärä 

on myös samana aikana lähes nelinkertaistunut ja vuonna 2000 johdon vastuuvakuutuksia 

otettiin Suomessa jo 3 253 kappaletta. (Jääskeläinen 2002, 7) 

 

Finanssikriisin ja lukuisten julkisten yritysskandaalien myötä viranomaisten, osakkeenomista-

jien ja tiedotusvälineiden kiinnostus yritysjohdon toimia kohtaan on kasvanut ja siten kasvat-

tanut yritysten tietoisuutta johdon vastuuvakuutuksen tarpeellisuudesta. Johtotyöskentelyn 

voidaan nykyisessä toimintaympäristössä katsoa olevan yhä haastavampaa, mutta myös am-

mattimaisempaa. Mahdollisessa vahingonkorvausvaateessa johtaja ei voi vedota tietämättö-

myyteen. Nykyään ylimmän johdon edellytetään tuntevan yhtiön toimintaa keskeisesti sääte-

levät lait – kansainvälisesti toimivassa yrityksessä myös muiden maiden kuin Suomen osalta. 

Johtajat ovat yhä ammattimaisempia ja tietoisempia heidän työskentelyään kohtaavista ris-

keistä (Airaksinen 2007). Kattava johdon vastuuvakuutus on muodostunut tärkeäksi valttikor-

tiksi rekrytointiprosessissa. Yksikään riskeistä tietoinen johtaja ei pitäisi suostua pörssiyhtiön 

johtajaksi ilman riittävän laajaa johdon vastuuvakuutusta. 

 

Tunnistettuaan yrityksen kansainvälisillä markkinoilla johtoa kohtaavat riskit, on yrityksen 

päätettävä, miten niiltä suojaudutaan.  Yrityksen johdon kohtaamia riskejä voidaan siirtää 

rahoittamalla eli siirtämällä osa riskistä vakuutusyhtiön kannettavaksi. Vakuuttaminen ris-

kienhallinnan keinona on suositeltavaa silloin, kun riski realisoituessaan nousisi liian suureksi 

yrityksen omaan riskinkantokykyynsä nähden (Juvonen, Korhonen, Ojala, Salonen & Vuori 

2005, 35). Vaikka monelle yritykselle johdon vastuuvakuuttaminen on arkipäivää, ongelmaksi 

muodostuu usein kansainvälistymisen luomat haasteet. Monelle kansainväliselle yritykselle 

parhaaksi tavaksi hallita johdon vastuuvakuutusriskejä muodostuu kontrolloitu globaali va-

kuutusohjelma, joka rakennetaan esimerkiksi yhdessä kansainvälisen verkoston omaavan va-

kuutusmeklarin kanssa. Globaaleilla vakuutusohjelmilla saavutetaan konsernin kannalta mit-

tavia hyötyjä: kustannussäästöjä, parempia vakuutusehtoja, suurempia korvausmääriä sekä 

konsernin vakuutusohjelman hallinnoinnin selkiytymistä. Yhä useammat kansainväliset firmat 

rakentavatkin osan riskienhallintastrategiastaan globaalien vakuutusohjelmien varaan. Tämän 

avulla yritykset pystyvät kontrolloimaan ja asettamaan rajat koko konsernin vakuutusturvalle. 

Yleisellä tasolla globaalien ohjelmien implementointi koko konsernin kattavaksi ratkaisuksi 

on nähty haasteelliseksi eri maiden lainsäädännön, kulttuurin ja verotuskäytäntöjen vuoksi 

(Pfluger-Murray & Taylor 2005).  
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Maailman tämän hetken suurimman vakuutusmeklariyrityksen, Aon Corporationin (myö-

hemmin Aon), mukaan johdon vastuuvakuutusohjelmien kysyntä on kasvanut roimasti (Fahey 

& Lee 2008). Vaikka johdon vastuuvakuutus ohjelmia rakennetaan nyt enemmän kuin kos-

kaan, ei ole pystytty osoittamaan, millainen johdon vastuuvakuutusohjelma olisi kansainväli-

sillä markkinoilla toimivan yrityksen kannalta paras mahdollinen. Perinteisten ongelmien li-

säksi johdon vastuuvakuutusohjelman rakentaminen tuo lisähaasteita poikkeavan riskityypin 

vuoksi. Koska johdon vastuuvakuutus antaa suojaa henkilökohtaisella tasolla yhtiölle tuote-

tuista varallisuusvahingoista, on kansainvälisen yrityksen aina punnittava tarkkaan, ketkä va-

kuutetaan ja millä vakuutusmäärillä halutaan vakuuttaa. Johdon vastuuvakuutusriskin arvioi-

minen eri maissa onkin nähty ongelmalliseksi. Ehkä juuri tämän vuoksi globaalit johdon vas-

tuuvakuutusohjelmat ovat perinteisesti rakennettu yhden Master–vakuutuksen turvin, jolloin 

konsernin emoyhtiön ottama päävakuutus kattaa kaikki tytäryhtiöt. Tytäryhtiöt ovat suojattu-

na Non-Admitted- tai FoS-vakuutuskirjalla, jolloin paikallista vakuutuskirjaa ei kirjoiteta. 

Master-vakuutuskirjan strategiassa saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä, mutta vahin-

gon realisoituessa eri maiden yhtiö- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntö taikka vakuutuksen 

verotus voi osoittautua ongelmalliseksi. Lisähaasteen Non-Admitted–perustein kirjoitettuun 

vakuutusohjelmaan toi EY-tuomioistuimen ratkaisu (14.6.2001 asiassa C-191/99 Kvaerner 

plc), jossa todettiin, että vakuutusmaksuvero on maksettava siihen jäsenvaltioon, jossa riski 

sijaitsee. Päätöksen perusteella perinteisten yhden vakuutuskirjan Master–vakuutusten kirjoit-

taminen koko konsernille voisi tietyissä tapauksissa olla jopa laitonta.  

 

Toinen strategia on rakentaa globaali johdon vastuuvakuutus ohjelma Admitted–

vakuutuskirjoilla. Emoyhtiö sopii päävakuutuksen ehdoista ja vakuutusmääristä päävakuuttu-

jan kanssa, joka ohjeistaa omaa verkostoaan kirjoittamaan sovitut vakuutuskirjat tytäryhtiöi-

den toimintamaissa. Päävakuuttajalla on usein oma kattava tytäryhtiöverkosto, taikka se käyt-

tää laajempaa muiden vakuutusyhtiöiden luomaa yhteistyöverkostoaan. Päävakuuttajan ver-

kosto ns. fronttaa eli kirjoittaa paikallisen vakuutuksen, jolloin se muodostaa niin kutsutun 

Admitted–vakuutuksen tytäryhtiön toimintamaassa. Admitted–vakuutus on osa päävakuutusta 

ja mukailee sen ehtoja. Useimmiten Master–vakuutus toimii vielä Admitted–vakuutuksen 

lisäturvana Difference In Limits & Difference In Conditions (DIC/DIL) –ehdon turvin. Ehdon 

avulla paikalliset vakuutukset sidotaan tiiviiksi osaksi Master–ohjelmaa. Paikallisesti kirjoite-

tut vakuutukset myötäilevät lainsäädäntöä protektionistisissakin maissa ja takaavat paikallisen 

palvelun vakuutuskauden aikana sekä vahinkotilanteissa. Pfluger-Murrayn & Taylorin (2005) 
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mukaan globaalit Admitted–ohjelmat ovat kuitenkin kalliita toteuttaa fronting–kustannusten 

vuoksi sekä niiden vaarana on, että paikallinen vakuutuskirja kirjoitetaan ehdoiltaan ja määril-

tään eriäväksi päävakuutuksen kanssa. 

 

Kansainvälisen vakuutusohjelman rakentamiseksi yrityksen tulee selvittää johdon vastuut ja 

velvollisuudet. Niiden tunteminen on erityisen tärkeää nykyajan markkinaympäristössä, jossa 

osakkeenomistajat, lainsäätäjät ja muut sidosryhmät ovat yhä kiinnostuneempia yritysjohdon 

liikkeistä. Nykypäivän sijoittajat vaativat tarkkaa ja ajantasaista tietoa yrityksen tilasta sekä 

johtajien näkemyksistä yrityksen tulevaisuudesta. Yrityksen sidosryhmät ovat yhä valmiimpia 

asettamaan johtajat vastuuseen huolimattomista päätöksistä tai tahattomista virheistä. Tahat-

tomatkin virheet voivat aiheuttaa yritykselle mittavan varallisuusvahingon, johon on syytä 

varautua. Johdon vastuuvakuuttaminen on tietyssä maassa ja yhden lainsäädännön piirissä 

suhteellisen helppoa.  Yrityksen kansainvälistyessä ja riskien siirtyessä ympäri maailmaa yh-

denmukaisen turvan rakentaminen hankaloituu. Miten tulisi suojata multikansallinen konserni 

sen johtoa uhkaavilta riskeiltä? Kontrolloidulla, koko konsernin kattavalla ohjelmalla voidaan 

suojata konsernia maailmanlaajuisesti. Ratkaistavaksi kuitenkin tulee, millainen D&O-

vakuutusohjelman rakenne tulisi olla, jotta se antaisi optimaalisen suojan yritykselle. 

 

1.2 Keskeinen kirjallisuus 
 

Aiheen ajankohtaisuuden vuoksi johdon velvollisuuksista sekä johdon vastuuvakuuttamisesta 

löytyy paljon kansainvälisiä artikkeleita ja tieteellisiä julkaisuja. Nykyiset corporate gover-

nance- ja due diligence –säännökset luovat raamit johtajien toiminnalle ja sen vuoksi sään-

nöksiin perehtyminen on perusteltua. Viimeaikainen kiristynyt yritystoiminnan säätely Yh-

dysvalloissa ja EU:ssa on laajentanut johdon vastuuta ja nostanut esille uusia riskejä. Riskien-

hallinnan kirjallisuudessa sivutaan usein myös strategian ja johdon päätöksenteon aiheuttamia 

riskejä ja niiltä suojautumista riskin rahoittamisella vakuutuksen avulla (Williams, Smith & 

Young 1998).  Yrityksen riskienhallintaa kansainvälisestä näkökulmasta on tarkastelu Skippe-

rin ja Kwonin (2007) teoksessa. Kirjassa käydään laajasti läpi kansainvälisen yrityksen koh-

taamia riskejä. Tekijät ovat nostaneet johdon vastuuriskit laajalti esille niiden ajankohtaisuu-

den vuoksi. Finanssikriisiä ja sen seurauksena syntyneitä vastuuriskejä on käsitelty monessa 

artikkelissa. Muun muassa Karen Eeuwensin (2009) mukaan finanssikriisi on nostanut pinnal-

le uudenlaisia, odottamattomia johtoon kohdistuvia riskejä, joita hän pohtii artikkelissaan.  
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Kirjallisuutta ja tutkimuksia löytyy lähinnä USA:n ja Iso-Britannian markkinoihin liittyen, 

mutta myös Suomessa on aiheesta kirjoitettu muutamia artikkeleita ja aihetta on sivuttu alan 

kirjallisuudessa. Suomessa johdon vastuuvakuuttamisen teoreettinen tausta pohjautuu lähinnä 

osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalain johtoa koskeviin velvoitteisiin sekä voimassaole-

vaan vahingonkorvauslakiin. Johdon vastuuvakuutusta Suomessa ja maailmalla on käsitelty 

lyhyesti Ijäksen ja af Hällströmin (2008) vastuuvakuutuksen perusteoksessa Vastuuvakuutus 

sekä Haussilan kirjoituksessa (2002) teoksessa Yrityksen ja yhteisön vastuuriskit: oikeudelli-

sen riskienhallinnan perusteet. Savela (2006) on perehtynyt johdon vastuuvakuuttamisen lain-

säädännölliseen taustaan Suomessa teoksessa Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. Johtoon koh-

distuvia riskejä ja johdon vastuuvakuutusta käsitellään myös Savelan (1998) kirjoituksessa 

Defensor Legis –julkaisussa. Koska tutkimuksessa tullaan keskittymään kansainvälisin ehdoin 

kirjoitettuun johdon vastuuvakuutukseen, ei suomalaista kirjallisuutta voi kaikilta osin käyt-

tää.  

 

Tutkimuksen D&O-vakuutuksen teoriaa esittelevä osuus tulee pohjautumaan monipuoliseen 

lähdeaineistoon. Osiossa käytetty kirjallisuus koostuu kansainvälisen johdon vastuuvakuutta-

mista käsittelevistä perusteoksista. Adolfo Paolini ja Deepak Nambisan (2008) ovat kirjoitta-

neet laajan teoksen Directors’ and Officers’ Liability Insurance, joka käsittelee johdon vas-

tuuvakuutusta vakuutuslajina. Kirjassa käydään perustavantasoisesti läpi vakuutuksen katta-

vuus, laajuusvaihtoehdot, yleisimmät rajoitusehdot, maksun muodostuminen sekä ajallinen 

ulottuvuus. Ian Youngmanin (1999) teoksessa keskitytään johdonvastuuvakuutukseen kan-

sainvälisestä näkökulmasta. Kirjassa esitellään paljon julkisia johdon vastuuvakuutuskorvauk-

siin johtaneita julkisia oikeustapauksia ympäri maailmaa. Kirjassa esitellään myös pintapuoli-

sesti Yhdysvaltain, Euroopan ja Aasian kehittyneiden maiden johdon vastuuvakuutuksen lain-

säädännöllistä taustaa ja markkinatilannetta. Koska johdon vastuuvakuutusmarkkinat ovat 

viime vuosina kasvaneet ja kehittyneet huimasti, on kirjan vanhentunut materiaali rajattu tä-

män tutkielman ulkopuolelle. 

 

Kansainvälistä näkökulmaa johdon vastuuvakuuttamiseen tarkastellaan myös Willis  

–meklariyrityksen (2005) teettämässä tutkimuksessa.  Tutkimus kertoo kansainvälisen johdon 

vastuuvakuutukseen erityispiirteistä eri maanosissa. Kirjan johdannossa esitellään laajalti 

myös alan trendejä ja ennustetaan lajin kehityskulkua (Willis Limited, 2005). Monteleonen & 

Copen (2008) teoksessa ”Directors’ and Officers’ (D&O) Liability: Exposures, Risk Mana-
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gement and Insurance Coverage” keskitytään Yhdysvaltain D&O-vakuutuksen yleiseen ra-

kenteeseen ja taustalla olevaan lainsäädäntöön. Vaikka kirjassa keskitytään Yhdysvaltain 

D&O-markkinoihin, on sitä mahdollista hyödyntää laajaltikin vakuutuksen teoriaosuudessa.  

 

Globaalien ohjelmien rakentamisesta löytyy aineistoa muun muassa Aonin sisäisistä tietokan-

noista sekä jälleenvakuutusta koskevasta kirjallisuudesta. Globaalien ohjelmien rakentami-

seen liittyen haastateltiin myös Aon Finlandin Financial Lines –johtajaa Tapio Vahervaaraa 

sekä Aon Global Client Networkin Suomen johtajaa Kari Willgreniä. Lisäksi globaaleista 

vakuutusohjelmista löytyy muutamia artikkeleita. W. Jean Kwon ja Hemant K. Sharma 

(2004) ovat tutkineet globaalien vakuutusohjelmien eri rakennevaihtoehtoja ja pyrkineet löy-

tämään hyötyjä ja haittoja ohjelmarakenteista. Vaikka tutkimus käsittelee ohjelmien rakennet-

ta yleisellä tasolla, voidaan vakuutusohjelman eri rakenteita hyödyntää myös johdon vastuu-

vakuutusohjelmien rakenteessa. Dave Lenckus (2010) on artikkelissaan tutkinut globaalin 

johdon vastuuvakuutusohjelman hallinnointia ja vakuutusmarkkinoilla tapahtuneita suurimpia 

vahinkoja. Hän tuo esille myös Euroopassa sattuneet suurimmat johdonvastuuvahingot ja ar-

vioi markkinoiden kasvusuuntaa Euroopassa. Globaalin D&O–ohjelman haasteita tarkastel-

laan Jennifer Faheyn ja Lindsey Leen artikkelissa ”Why a Global D&O Program is the Right 

Choice, Right Now” (2008).  

 

Suomalaista pro gradu- tai väitöskirjatasoista tutkimusta johdon vastuuvakuuttamisesta ei ole 

aiemmin tehty. Suomessa ei myöskään aiemmin ole tutkittu globaaleja vakuutusohjelmia. 

Tämä johtunee siitä, että johdon vastuuvakuutus on lajina suhteellisen uusi ja siitä, että glo-

baalien vakuutusohjelmien osaaminen on lähinnä keskittynyt kansainvälisille meklareille ja 

vakuuttajille.  

 

Suomalaisten multikansallisten yhtiöiden riskienhallinta on todella laaja-alaista ja kansainvä-

listä. Monet konsernit pyrkivät luomaan koko konsernin kattavia vakuutusohjelmia, varsinkin 

vaativien ja merkityksellisten riskien varalle. Tämän vuoksi on tärkeää, että tutkimuksessa 

laajennetaan näkökulmaa Suomen lainsäädännön ulkopuolelle ja tutkitaan aihetta kansainväli-

sestä näkökulmasta. Globaalin johdon vastuuvakuutusohjelman rakentaminen suomalaiselle 

pörssiyhtiölle on monimutkainen prosessi, jota on syytä tarkastella lähemmin. 

  



8 
 

1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 
 

Johdon vastuuvakuutus on tällä hetkellä yksi vakuutusalan kasvavimmista lajeista. Aonin 

viimeisimmän Global Risk Management –tutkimuksen (2011) mukaan kyselyyn vastanneiden 

yritysten riskitietoisuus johtoon kohdistuvista riskeistä oli kasvanut. Myös vakuutusmäärät 

olivat nousseet – viime vuonna keskimääräinen johdon vastuuvakuutuksen korvausmäärä vas-

tanneiden kesken oli 71 miljoonaa dollaria (Aon Global Risk Management Survay 2011). Fi-

nanssikriisin seurauksena johdon vastuuvakuutuksen vahingonkorvausvaateita on realisoitu-

nut ennätyksellisen paljon (Lee 2009).  Vaikka johdon vastuuvakuutus on maailmalla merkit-

tävä vakuutuslaji, on tietämys lajin tarpeellisuudesta sekä sisällöstä Suomen markkinoilla hy-

vin rajoittunutta. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena onkin avata kansainvälisin ehdoin 

kirjoitetun johdon vastuuvakuutuksen lainsäädännöllistä perustaa ja vakuutuksen sisältöä sekä 

luoda uutta, syvällisempää tietoa vakuutuslajista. 

 

Kansainvälisillä markkinoilla toimivat suuret yhtiöt rahoittavat riskejään siirtämällä niitä va-

kuutusyhtiön kannettavaksi. Yrityksen tasetta sekä yrityksen johtajia voidaan suojata koko 

konsernin kattavalla globaalilla vakuutusohjelmalla (Monteleone & Cope 2008, 4). Monet 

yritykset ovatkin nähneet globaalit ohjelmat kattavimpana ja kustannustehokkaimpana keino-

na suojautua johdon vastuuriskien realisoitumiselta. Tietämys kansainvälisten vakuutusohjel-

mien sisällöstä ja implementoinnista on kuitenkin hyvin niukkaa. Tämän tutkimuksen toisena 

tavoitteena on avata kansainvälisen johdon vastuuvakuutusohjelman käsitettä ja sen rakenne-

vaihtoehtoja sekä esitellä eri rakennevaihtoehtojen etuja ja haittoja. Vakuutusohjelman tulisi 

vastata yrityksen kohtaamia riskejä, jotta se voisi antaa parhaan mahdollisen suojan. Tutki-

muksen kolmantena tavoitteena onkin esitellä kansainvälisen yrityksen kohtaamia D&O-

riskejä ja tutkia keinoja niiden tunnistamiseen ja arviointiin. Tutkielman tutkimusongelmat 

rakentavat seuraavasti: 

 

Päätutkimuskysymykset ovat:  

• Mitä D&O-riskejä kansainvälisesti toimivalla yrityksellä on?  

• Miten kansainvälisesti toimiva yritys rahoittaa näitä riskejä vakuutuksin?  

 

Apututkimuskysymys on: 

o Miten verotus ja compliance-säännökset vaikuttavat eri D&O-

vakuutusohjelmarakenteissa? 
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Tutkimuksen ensimmäinen päätutkimuskysymys on luonteeltaan kartoittava. Kysymykseen 

vastataan laajan empiirisen artikkelimateriaalin sekä toteutuneiden vahinkotilastojen avulla. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen taustaksi tutkielmassa esitellään D&O-riskit osana yrityk-

sen riskikenttää. D&O-riskit ovat riskilajina vielä suhteellisen uusi, jonka vuoksi niiden tar-

kempi määrittely on perusteltua. Tarkoituksena on esitellä D&O-riskejä osana laajempaa yri-

tyksen riskienhallinnan prosessia: tunnistamista, arvioimista ja kontrollointia. 

 

Tutkimuksen toiseen päätutkimuskysymykseen on tarkoitus vastata perehtyen D&O-riskin 

rahoittamiseen vakuutuksin. Tutkimuskysymys on luonteeltaan kartoittava ja kuvaileva, koska 

tarkoituksena on esitellä D&O-vakuutuksen sisältöä sekä kuvailla tarkemmin kansainväliselle 

yritykselle rakennettavan D&O-vakuutusohjelman rakennevaihtoehtoja. Jotta toiseen päätut-

kimuskysymykseen vastaaminen olisi laajalti perusteltua, on ensin tutustuttava tarkemmin 

johdon vastuuvakuutukseen vakuutuslajina sekä globaalien vakuutusohjelmien syntyyn. En-

simmäiseksi esitellään kansainvälisen johdon vastuuvakuutuksen teoreettista taustaa sekä va-

kuutuslajin sisältöä, jonka jälkeen käsitellään globaalin D&O–vakuutusohjelman rakenteita. 

Toiseen päätutkimuskysymykseen tullaan vastaamaan laajan teoreettisen materiaalin sekä 

henkilöhaastatteluiden avulla. 

 

Tutkimuksen alatutkimusongelma on rinnastettu toiseen päätutkimusongelmaan. Alatutki-

muskysymykseen vastaamalla voidaan syventää näkemystä eri vakuutusohjelmaratkaisuista. 

Tarkoituksena on ongelmaa tarkastelemalla tuoda esille eri vakuutusohjelmarakenteiden etuja 

ja haittoja verotuksen ja compliance-säännösten näkökulmasta. Alatutkimusongelmaan tullaan 

vastaamaan lähinnä empiirisen artikkelimateriaalin ja henkilöhaastatteluiden avulla.  

 

1.4 Keskeiset rajaukset 
 

Tutkimus tulee ensisijaisesti käsittelemään yritysjohdon vastuista ja velvollisuuksista kum-

puavia riskejä ja niiltä suojautumista koko konsernin kattavalla johdon vastuuvakuutusohjel-

malla kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Yrityksen riskeistä tullaan käsittelemään 

ainoastaan kansainvälisen yrityksen johdon kohtaamia liikeriskejä ja niiden riskienhallintaa. 

Riskienhallintakeinoista esitellään ainoastaan riskien rahoittamista vakuutussopimuksella – 

tarkemmin D&O-vakuutuksella. 
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Kansainvälisin ehdoin kirjoitettu johdon vastuuvakuutus on suunnattu kansainvälisille kon-

serneille, joten tästä syystä riskienhallintaa ja vakuuttamista tarkastellaan kansainvälisestä 

näkökulmasta. Tutkimuksessa on tarkoitus kartoittaa suomalaisen kansainvälisen konsernin 

kohtaamia D&O-riskejä ja niiden vakuuttamista. Koska tutkimuksen näkökulmana ovat suo-

malaiset kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset, on Suomen lainsäädännön käsittely 

tarpeellisin osin nähtävä aiheelliseksi. Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa tullaan perehty-

mään kuitenkin vain kansainvälisin ehdoin kirjoitettuun johdon vastuuvakuutukseen ja sen 

sisältöön eikä tutkimuksessa avata suomalaisin ehdoin kirjoitettua johdon vastuuvakuutusta. 

Myös perehtyminen johdon vastuuvakuutuksen lainsäädännölliseen taustaan muualla maail-

massa on tarpeellista tutkimuksen kansainvälisen näkökulman vuoksi.  

  

Tutkimuksessa tullaan keskittymään globaalin vakuutusohjelman rakentumisen erityispiirtei-

siin johdon vastuuvakuutuksen näkökulmasta. Vaikka globaalien vakuutusohjelmien perusra-

kenne on laajalti lajista riippumaton, tullaan tutkielmassa perehtymään ohjelman rakentumi-

seen keskittymällä johdon vastuuvakuutuksen vaatimiin lainsäädännöllisiin erityispiirteisiin. 

Vakuutusohjelmarakenteiden etuja ja haittoja tullaan vertailemaan keskittyen verotuksen ja 

compliance-säännösten vaikutukseen. Tämä on perusteltua, koska nämä kaksi osa-aluetta 

määrittävät pitkälti vakuutusohjelmien eroja. Lisäksi verotus ja compliance-säännökset nousi-

vat ajankohtaisiksi ja tärkeiksi teemoiksi niin lähdemateriaalissa kuin henkilöhaastatteluissa-

kin. 

 

1.5 Keskeiset käsitteet 
 

Seuraavassa on esitelty tutkielman kannalta merkittävimmät ja yleisimmät käsitteet: 

 

Johdon vastuuvakuutus kattaa henkilön korvausvastuuta yhtiölle, osakkeenomistajille tai 

muulle henkilölle silloin, kun korvausvastuu perustuu osakeyhtiölakiin. Vakuutuksen katta-

mia henkilöitä ovat siten yleensä vakuutuksenottajan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen 

sekä toimitusjohtaja. Mikäli vakuutuksenottaja ei ole osakeyhtiö, vakuutuksen ehdoissa on 

viittaus asianomaiseen lakiin. (af Hällström & Ijäs 2003, 163) 

 

Directors’ and Officers’ Liability Insurance (D&O-vakuutus) on vakuutus, joka kattaa ne 

vahingot, joista vakuutettu henkilö on korvausvastuussa rajaamatta vakuutuksen kattavuutta 



11 
 

mihinkään tiettyyn lakiin. Kansainvälisen johdon vastuuvakuutuksen vakuutettujen henkilö-

piiri on laajempi kuin kotimaisen vakuutuksen. Suoja on lähtökohtaisesti laaja ja rajoitusehto-

ja on runsaasti. (af Hällström & Ijäs 2003, 165) 

 

Kansainvälinen vakuutusohjelma on järjestely, jossa vakuutusyhtiö sopii kansainvälisesti toi-

mivan emoyhtiön kanssa vakuutusturvan järjestämisestä emoyhtiön kotimaan lisäksi eri mais-

sa. Ohjelma toimii siten, että päävakuutuksessa on sovittu vakuutusturvan sisältö kaikissa 

niissä maissa, joissa vakuutuksenottaja harjoittaa liiketoimintaa. (Rantala & Pentikäinen 2003, 

480) 

 

Master–vakuutus on kansainvälisen vakuutusohjelman keskeinen osa. Mikäli Master–

vakuutus on suomalaisen yhtiön kirjoittama, on se Suomessa myönnetty ensivakuutus. Mas-

ter–vakuutuksessa on sovittu vakuutusturvan sisältö kaikissa niissä maissa, joissa vakuutuk-

senottaja harjoittaa liiketoimintaa. (Rantala & Pentikäinen 2003, 480) 

 

Admitted–vakuutuksen kirjoittaa vakuutusyhtiö, joka on rekisteröity maassa, jossa vakuutettu 

riski on. Vakuutus on tyypillisesti joko paikallisesti hankittu vakuutus, joka on liitetty pääva-

kuutukseen DIC/DIL-ehdon turvin, taikka osa kontrolloitua päävakuutusta oleva paikallisesti 

frontattu vakuutus. Paikallisesti kirjoitetut admitted–vakuutukset frontataan joko emoyhtiön 

vakuutusyhtiön verkoston kautta kussakin maassa tai erilaisten emoyhtiön vakuutusyhtiön ja 

paikallisten vakuutusyhtiöiden yhteistyösopimusten avulla. (Pfluger-Murray & Taylor 2005) 

 

Non-Admitted–vakuutuksen kirjoittaa vakuutusyhtiö, joka ei ole rekisteröity siihen maahan, 

jossa riski sijaitsee. Kyseinen vakuutus on osa päävakuutusta, mutta siitä ei kirjoiteta paikal-

lista vakuutuskirjaa. (Pfluger-Murray & Taylor 2005) 

 

DIC/DIL on päävakuutukseen kirjoitettu ehtolauseke, jonka avulla paikalliset vakuutukset 

kytketään osaksi päävakuutusta. Difference in Conditions eli DIC tarkoittaa lisäehtoa, jonka 

mukaan päävakuutuksesta korvataan vahingot, joita ei paikallisen vakuutuksen ehtojen mu-

kaan korvattaisi. Difference in Limits eli DIL tarkoittaa, että vahingot, joiden määrä ylittää 

paikallisen vakuutuksen vakuutusmäärän korvataan ylittävältä osalta päävakuutuksesta sen 

vakuutusmäärän puitteissa. (af Hällström & Ijäs 2003, 148; Rantala & Pentikäinen 2003, 480) 
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Fronting on eräs muoto fakultatiivista jälleenvakuutusta ja sitä esiintyy vakuutusyhtiöstä 

ulospäin annetussa sekä vastaanotetussa liikkeessä. Sisääntulevassa frontingissa suomalainen 

vakuutusyhtiö pyytää ulkomaista paikallista vakuutusyhtiötä myöntämään vakuutuksen asia-

kasyrityksensä ulkomaiselle tytäryhtiölle. Vakuutus siirtyy suomalaisen vakuutusyhtiön kir-

joihin ulkomaisen vakuutusyhtiön fronttaamana eli käytännössä vastaanotettuna ulkomaisena 

jälleenvakuutuksena. (Rantala & Pentikäinen 2003, 482) 

 

1.6 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmä 
 

Tutkimuksen teoreettinen osuus tulee pohjautumaan monipuoliseen ja laajaan lähdeaineis-

toon, joka koostuu johdon vastuuvakuutuksen perusteoksista sekä ajankohtaisista artikkeleis-

ta. Lähdeaineistona käytetään myös johdon vastuuvakuuttamisen lähtökohtana olevaa lain-

säädäntöä – osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia sekä vahingonkorvauslakia. Tutkimuk-

sessa tullaan käyttämään lähteenä myös asiantuntijahaastatteluja. Suurin osa globaaleista va-

kuutusohjelmia käsittelevistä tutkimuksista ja artikkeleista ovat meklariyritys Aonin sisäistä 

materiaalia ja ovat täten tutkielman tekijän hallussa. Ohessa esitellään tässä tutkimuksessa 

käytetyt tutkimusmetodit. 

 

Tutkimuksia ryhmiteltäessä keskeisin jaottelu tutkimusotteen valinnassa on tehtävä kvantita-

tiivisen eli määrällisen ja kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen välillä. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa tutkimusaineisto edustaa tilastollisesti havaintoyksiköiden muodostamaa perus-

joukkoa. Kerätystä tutkimusaineistosta tehdään tilastollisia ja teknisiä analyysejä. Kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa pyritään taas tutkittavan ilmiön ymmärtämiseen. Tällä tarkoitetaan ilmiön 

merkityksen tai tarkoituksen selvittämistä sekä kokonaisvaltaisen merkityksen luomista. Laa-

dullisen tutkimuksen tavoitteena on luoda ymmärrettävä ja johdonmukainen kokonaiskuva 

tutkittavasta tilanteesta. (Uusitalo, 2001, 80; Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 30–33) 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen, koska tutkimusote sopii käytättäväksi silloin, 

kun pyritään ymmärtämään ilmiötä, josta ei tiedetä kovinkaan paljon (Uusitalo, 2001, 79). 

Koska tutkimuksen tavoitteena on syvällisemmän kuvan saaminen D&O-vakuutuksesta il-

miönä, on laadullisen tutkimusmenetelmän valinta perusteltua. 

 

Tutkimuksen tiedonintressi on hermeneuttinen, koska tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena 

on tulkita ja ymmärtää syvällisemmin tutkittavaa ilmiötä. Hermeneuttisen tutkimusotteen ana-
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lyysitapa pohjautuu tulkintaan, jonka avulla pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan tutkimus-

kohdetta. Tarkoituksena on luoda vuoropuhelua teorian ja tutkimusaineiston välillä ja saavut-

taa niin kutsuttu hermeneuttinen kehä, jossa tutkija luo tekstistä tulkintoja, joita hän koettelee 

samaa tekstiä vasten. (Mäkinen 1980, 34–35; Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 36). 

Tässä tutkielmassa tulkinta näkyy vahvasti artikkeleiden, eri tilastojen ja haastatteluiden ana-

lyysissa. Analyysin avulla saadaan kuva tutkittavan ilmiön muutoksista, kehittymisestä ja 

toiminnoista.  

 

Liiketaloustieteessä on omaksuttu erääksi tutkimusotteiden tyypittelyksi Neilimon ja Näsin 

(1980) esittämä nelijako käsiteanalyyttiseen, päätöksentekometodologiseen, toiminta-

analyyttiseen ja nomoteettiseen tutkimusotteeseen. Kasanen et al. (1991, 317) ovat täydentä-

neet tätä jaottelua konstruktiivisella tutkimusotteella.  Liiketaloustieteelliset tutkimusotteet 

ovat esitelty Kuviossa 1.  

 

 

KUVIO 1 Liiketaloustieteelliset tutkimusotteet (Kasanen, ym. 1991, 317) 

 

Tämä tutkimus on tutkimusotteeltaan Kuvion 1 mukaisen jaottelun mukaan lähinnä käsi-

teanalyyttinen, mutta siinä on myös piirteitä toiminta-analyyttisesta tutkimusotteesta. Käsi-

teanalyyttisen tutkimusotteen perusluonne on teoreettinen ja empiria on mukana vain välilli-

sesti. (Lukka 1986, 137) Käsiteanalyyttisella tutkimuksella ei ole välitöntä empiiristä kytken-

tää, vaan se lähtee liikkeelle aikaisemmasta doktriinista, jonka pohjalta analyysiä ja synteesiä 

hyväksi käyttäen pyritään etenemään kohti uusia, loogisesti konsistentteja käsitejärjestelmiä. 

Keskeisenä tavoitteena on jonkin ongelma-alueen jäsentäminen siten, että ilmiön olennaiset 

asiat nousevat entistä ymmärrettävämmin esille. (Lukka 1986, 136) Tässä tutkimuksessa 

D&O-vakuutuksesta ja kansainvälisistä vakuutusohjelmista tuotettu kuvaus ja analyysi lisää-
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vät ymmärrystä Suomessa vielä suhteellisen tuntemattomasta aiheesta. Teoreettisessa osuu-

dessa käytetään analyysin menetelmää, jonka avulla saadaan jokin teoreettinen ongelma halli-

tuksi pilkkomalla se pienempiin osiin. Tässä tutkimus D&O-vakuutusohjelmiin perehdytään 

ensin syventymällä johdon vastuuvakuuttamisen lainsäädännölliseen taustaan, D&O-

vakuutuksen teoriaan ja sen jälkeen D&O-vakuutusohjelman teoriaan. 

 

Tutkimuksessa on myös piirteitä toiminta-analyyttisestä tutkimuksesta. Toiminta-analyyttinen 

tutkimusote pyrkii ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen teoreettisen tietämyksen sekä tilantees-

sa mukana olevien henkilöiden tietojen ja tutkittavien materiaalien avulla. Tutkimuksen tu-

lokset ovat yleensä inhimillisen toiminnan tulkintoja käsitteellisten viitekehysten muodossa. 

Empiria on mukana harvojen kohdeyksiköiden kautta ja siten tulosten yleistäminen on rajal-

lista eikä siihen useinkaan pyritä (Lukka 1986, 136). Ilmiön ymmärtämiseksi sitä tulee tarkas-

tella ja tulkita omaa historiaansa ja kontekstiansa vasten. Toiminta-analyyttiselle tutkimusot-

teelle on myös tyypillistä se, että ei oleteta omaavan tutkittavasta asiasta parasta tietoa. (Mä-

kinen 1980, 46; 51) Tämä piirre on otettu huomioon myös tässä tutkimuksessa, jonka tulokse-

na on haastateltu alan asiantuntijoita ja siten syvennetty teoreettisen analyysin tuloksia. Tut-

kimuksessa ei ole selkeää erottelua teoreettisen ja empiirisen osuuden välillä, vaan teoreetti-

nen käsiteanalyyttinen ja empiirinen toiminta-analyyttinen ote vuorottelevat rinta rinnan koko 

tutkimuksen ajan.  

 

Haastattelumetodiksi on valittu avoin haastattelu. Avoin haastattelu on vapaamuotoista kes-

kustelua, jossa haastattelija ei jatkuvasti ohjaa haastattelun suuntaa vaan antaa haastateltavalle 

tilaa ja mahdollisuuksia keskustelun ohjaamiseen (Vuorela 2005, 39). Kyseinen haastattelu-

muoto on valittu metodiksi, koska sen avulla voidaan saada aiheesta rikasta ja monipuolista 

materiaalia. Haastatteluissa halutaan antaa asiantuntijoille tilaa nostaa esille aiheeseen liittyviä 

ajankohtaisia ja heitä kiinnostavia teemoja. Avoin haastattelu on luonteva valinta, koska haas-

tateltavia ei ole monia ja heidän asiantuntijuutensa rajoittuu tiettyjen aiheiden ympärille. Jo-

kainen haastattelu rakentuu tietyn aihepiirin ympärille. Haastattelut ovat toteutettu aikavälillä 

1.11.2011─10.2.2012. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on avata Suomen markkinoille suhteellisen tuntematonta vakuutusla-

jia sekä vakuutuskonseptia. Tutkimuksen onnistumisen kannalta Aonilta saadut aineistot sekä 

Aonin työntekijöiden kanssa käydyt haastattelut tulevat olemaan tärkeässä asemassa. Aonin 

mukana olo on perusteltua tutkimuksen kannalta, kun tutkitaan ilmiötä, jonka osaaminen on 
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Suomessa hyvin rajoittunutta.  Aon Corporation on maailman ja myös Suomen suurin ris-

kienhallinnan, vakuutusvälityksen ja henkilöstökonsultoinnin yritys välitetyillä vakuutusmak-

suilla mitaten. (Business Insurance 2011) Aonilla on myös maailmalaajuisesti vahva osaami-

nen Financial Lines –vakuutuksissa sekä vuosien kokemus eri vakuutusohjelmarakenteiden 

muodostumisesta. Pääsy Aonin materiaaleihin ja mahdollisuus alan asiantuntijoiden haastatte-

luihin vahvistaa tutkimuksen uskottavuutta. Aonin aineistoja käytetään tutkimuksessa lähinnä 

muun aineiston tukena eli täydentävänä materiaalina. Vaikka Aonilla on tutkimuksen onnis-

tumisen kannalta oma rooli, tutkimus käsittelee aihetta objektiivisesti suomalaisen kansainvä-

lisillä markkinoilla toimivan -yrityksen näkökulmasta. Osa tämän tutkimuksen teoreettisesta 

ja empiirisestä osuudesta muodostuu asiantuntijahaastatteluista. Haastatteluiden avulla syven-

netään teoreettisen aineiston materiaalia ja tuomaan mukaan käytännön näkökulma. Koska 

tutkimuksessa halutaan perehtyä suomalaisen yrityksen kansainväliseen D&O-vakuutukseen, 

alan asiantuntijoiden haastattelut ovat tarpeellisia. Asiantuntijoina aiheeseen liittyen on haas-

tateltu Aon Finlandin Financial Lines –johtajaa Tapio Vahervaaraa, vastuuvakuutusasiantunti-

jaa Marjaana Järvistä ja Aon Global Client Networkin Suomen johtajaa Kari Willgreniä. 

 

1.7 Tutkimuksen viitekehys 
 

Tutkimuksen viitekehys on esitelty Kuviossa 2. Kuvioon on kerätty tutkimusongelmien kan-

nalta tärkeät asiakokonaisuudet ja niiden linkittyminen toisiinsa. Kuvion on tarkoitus havain-

nollistaa yrityksen johdon vastuuvakuutusta kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Yri-

tyksen johtajalta odotetaan huolellista ja vastuullista johtamista. Osa johtajaa koskevista vas-

tuista on määritelty lainsäädännössä. Vaikka johtaja noudattaisi huolellisuusvelvoitteita sekä 

vastuullista johtamistapaa, virheitä ja erehdyksiä voi päätöksenteossa syntyä. Johtajat voivat-

kin suojata omaa henkilökohtaista vastuutaan sekä yrityksen varoja johtajan vastuuvakuutuk-

sella – D&O-vakuutuksella. Tätä mahdollisuutta kuvaa kaartuvat nuolet. D&O-vakuutuksen 

pohja muodostuu yleisesti käytetyistä kansainvälisistä ehdoista, joissa määritellään vakuutuk-

sen kattavuus, yleiset rajoitusehdot sekä vakuutuksen ajallinen ulottuvuus. (af Hällström & 

Ijäs 2003, 163–165) 
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KUVIO 2 Tutkimuksen viitekehys 

 

D&O-vakuutus on mahdollista järjestää niin sanottuna ohjelmavakuutuksena. Se kattaa kaikki 

konsernin tytäryhtiöt yhdellä vakuutuskirjalla tai paikallisina vakuutuksina, jotka ovat osa 

päävakuutusta. Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten johtoa kohtaavat riskit voi-

vat olla hyvin moninaisia ja niiden hallinta konsernitasolla jopa mahdotonta. Konsernivakuu-

tuksella voidaan taata tietyntasoinen vakuutusturva koko konsernin tasolla. Kansainvälisen 

D&O-vakuutuksen rakentaminen ja implementointi ovat monimutkainen prosessi, jota usein 

koordinoidaan globaalin verkoston omaavan meklarin kanssa.  

 

Viitekehyksessä johdon vastuuvakuutuksen sisällön ja globaalin vakuutusohjelman tarpeet 

määrittelevät kansainvälisen liiketoiminnan luomat D&O-riskit. Siirtymää normaalista D&O-

vakuutuksesta konsernin kattavaan vakuutusohjelmaan kuvataan suoralla nuolella.  Tarve 

globaalille vakuutusohjelmalle syntyy yrityksen kansainvälistymisestä ja tarpeesta hallita 

D&O-riskejä konsernitason D&O-vakuutuksella. Tätä suhdetta kuvataan suurilla nuolilla, 

jotka ympäröivät koko siirtymäketjua johdon vastuusta osaksi globaalia vakuutusohjelmaa. 
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1.8 Tutkielman kulku 
 

Tutkimus on jaettu viiteen päälukuun. Ensimmäinen luku on johdanto. Johdannossa tutustu-

taan aihealueeseen ja tutkimuksen taustalla vaikuttavaan kirjallisuuteen. Johdannossa myös 

määritellään tutkimusongelmat sekä tutkimuksen tavoite ja esitellään keskeisimmät käsitteet 

ja rajaukset. Edellä mainittujen lisäksi johdannossa käydään läpi tutkielman viitekehys, esitel-

lään tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät. 

 

Luvut kaksi, kolme ja neljä muodostavat tutkimuksen teoreettisen ja empiirisen osuuden. Lu-

vussa kaksi tuodaan esille taustatekijöitä, joista D&O-vakuutustarve syntyy. Luvussa esitel-

lään kansainvälisen yrityksen johtoa vastaan kumpuavia riskejä ja pohditaan tarkemmin 

D&O-vakuutuksen lainsäädännöllistä taustaa Suomessa ja muualla maailmassa. Kolmannessa 

luvussa keskitytään kansainvälisen johdon vastuuvakuutuksen teoriaan. Tarkoituksena on 

avata vakuutuksen käsitettä, sen ajallista ulottuvuutta ja korvausperiaatteita. Luvussa esitel-

lään myös tilastollista tietoa vakuutuslajin maksutuloista ja suurimmista vahingoista maail-

malla. Luvussa neljä keskitytään avaamaan globaalin vakuutusohjelman käsitettä. Vakuutus-

ohjelmista esitellään mahdolliset perusrakenteet sekä syvennytään tarkemmin globaalin 

D&O-ohjelman rakentumisen erityispiirteisiin. Neljännessä luvussa mainitaan myös ohjelman 

rakentumisen kannalta tärkeät sidosryhmät ja pohditaan niiden merkitystä. 

 

Viidennessä eli viimeisessä luvussa esitellään tutkimuksen päätelmät. Luvussa peilataan tut-

kielmalle esitettyjä tutkimuskysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia. Päätelmät jakautuvat 

päätutkimuskysymysten mukaisesti omiin lukuihin sekä tutkielman loppusanoihin.  
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2 D&O-RISKIT JA NIIDEN HALLINTA 
 

 

Globaaleilla markkinoilla toimivan yrityksen johtajien vastuun laajuus ja sitä kautta riskien 

määrä on noussut. Johtajien vastuu ei koske enää vain taloudellisia päätöksiä ja niiden seura-

uksia, vaan koko ympäröivää liiketoimintaympäristöä. Yrityksen arvioidessa kohtaamiaan 

vastuuriskejä, sen tulisi taloudellisen vastuun lisäksi ottaa huomioon myös seuraavat yritys-

toimintaan vaikuttavat alueet: ympäristö, kuluttajalainsäädäntö, työvoima sekä ihmisoikeudet. 

Kyseisten yritystoimintaa koskettavien alueiden merkitys on korostunut globalisaation myötä. 

Yrityksen kansainvälistyessä ja siirtyessä globaaleille markkinoille globalisoituu samalla yri-

tyksen johtajien vastuut. (Hughes & Lee 2007, 22) 

 

Jotta yritys voisi suojata johtajien sekä yrityksen varoja, tulee sen kehittää koordinoitu ris-

kienhallintaprosessi, jonka avulla yritys pystyy tunnistamaan, arvioimaan ja suojautumaan 

havaituilta riskeiltä. D&O-riskit on usein nähty liian laajana kenttänä, minkä vuoksi niiden 

tunnistus ja arviointi on koettu vaikeaksi. Tässä luvussa kavennetaan tuota riskien kenttää 

luokittelemalla ja määrittelemällä D&O-riskit. Luvussa esitellään myös yleisimmät johdon 

vastuuvakuutuksen realisoitumiseen johtaneet riskit sekä pohditaan keinoja suojautua näiltä 

riskeiltä riskienhallinnan näkökulmasta. 

 

2.1 D&O-riskien tunnistaminen 
 

Kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen johdon vastuuriskien tunnistaminen ja hal-

linta vaatii yritykseltä sitoutumista sekä riittävästi resursseja kokonaisvaltaisen riskienhallin-

nan toteuttamiseen. Kokonaisvaltainen D&O-riskien kartoitus toteutetaan usein globaalin va-

kuutusohjelman rakennusvaiheessa, mutta yrityksen tulisi kehittää ja ylläpitää myös omia, 

jatkuvia riskienhallinnan prosessin työkaluja. Ajan mittaan riskin todennäköisyys ja suuruus 

voi muuttua, ja tällöin joudutaan arvioimaan riskienhallinnan taso ja käytetyt keinot uudel-

leen. Ohjeistuksena voidaankin pitää, että yrityksen tulisi arvioida riskinsä vähintään kerran 

vuodessa. (Juvonen, Korhonen, Ojala, Salonen & Vuori 2005, 31) Riskien systemaattinen 

tarkastelu korostuu yrityksen toimiessa kansainvälisillä markkinoilla, koska liiketoimintaym-

päristössä muutokset ovat nopeita ja uusia riskejä voi ilmaantua mm. investointien, lakimuu-

tosten ja luonnonilmiöiden seurauksena. Toiminnan vastuuriskien suhdetta yrityksen kansain-
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välistymisen tasoon on esitetty Kuviossa 3. D&O-riskien esiintymisien voidaan katsoa myös 

nousevan voimakkaasti yrityksen toiminnan kansainvälistyessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3 Toiminnan vastuuriskit (Juvonen ym. 2005, 92) 

 

D&O-riskien esiintyminen riippuu myös yrityksen toimialasta. S&P 500 –listan yrityksiä on 

tutkittu D&O-joukkokanteiden suhteen vuosina 2000–2009. Tutkimuksen perusteella voidaan 

erottaa riskisimmät toimialat. Ehdottomasti riskisimmäksi toimialaksi tutkimuksen perusteella 

nousi finanssiala, jonka osuus kaikista nostetuista kanteista oli 12 %. Seuraavaksi riskisimmät 

sektorit olivat kuluttajatuotteet, terveydenhuolto sekä IT-ala. Vähiten riskiset toimialat tutki-

muksen mukaan olivat energia, teollisuus ja materiaalit. (A Guide to Directors’ & Officers’ 

Liability in Europe 2011) 

 

Yrityksen riskienhallinta koostuu nelivaiheisesta prosessista: yrityksen toimintaa uhkaavien 

merkittävien riskien tunnistamisesta, tunnistettujen riskien arvioinnista ja mittaamisesta, riski-

en hallitsemisesta sekä riskien kontrolloinnista (Brown 2001). Riskien hallinta edellyttää sen 

havaitsemista, sillä vain tunnistettuun riskiin voi varautua. Riskien tunnistamisessa pyritään 

havaitsemaan vaaran mahdollisuudet, etsimään niiden syyt ja arvioimaan niistä aiheutuvat 

seuraukset. Tunnistaminen perustuu aina tämänhetkiseen tilanteeseen, nykyhetkellä saatavaan 

olevaan tietoon. Tunnistamisen apuna voidaan käyttää mm. kokemusperäistä tietoa, yrityksen 

vanhoja vahinkotilastoja ja benchmarkingia. Jotta riskit voitaisiin tunnistaa, on yrityksen tun-

nistettava riskien alkulähteet. Riskeillä voidaan nähdä olevan kolme alkulähdettä: kontrollin 

puute, tiedon puute ja ajan puute. (Juvonen ym. 2005, 25)  
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Yritykseen johtoon kohdistuvia riskejä voidaan tunnistaa alkulähdejaottelun mukaan. Kont-

rollin puutteesta voi nousta erinäisiä D&O-riskejä. Riskit voivat realisoitua riittämättömien 

compliance- ja corporate governance –säännösten seurauksena. Yrityksen johtajuuden proses-

sit tulee olla säädeltyjä ja kontrolloituja, jotta laiminlyöntien ja virheellisten toimintatapojen 

riskit saadaan minimoitua. Tiedon puutteesta kumpuavat riskit voivat johtua luotettavan tie-

don puuttumisesta tai tiedon epätäydellisyydestä. Nykypäivän johtajat joutuvat tekemään yri-

tystä koskevia päätöksiä usein epätäydellisen tiedon varassa. Huonoiksi osoittautuneet strate-

gia- ja investointipäätökset voivat kuitenkin aiheuttaa suuria liiketoiminnan tappiota, joista 

johtajat voivat olla henkilökohtaisesti vastuussa. Tiedon puutetta tulisikin pyrkiä kontrolloi-

maan tietyillä mittareilla. Päätöksiä ei tulisi tehdä ilman riittäviä tietoja ja skenaarioita liike-

toiminnan kehittymisestä. Viimeisenä riskien alkulähteenä on ajan puute. Globaalissa liike-

toiminnassa muutoksia tapahtuu jatkuvalla sykkeellä. Yritysten johtajia painostetaan teke-

mään päätöksiä ja antamaan ohjeistuksia lyhyellä aikajänteellä. Kiire ja ajan puute aiheuttavat 

vahingon syntymisen uhkan. Yritysten tulisikin kontrolloida ja kiinnittää huomiota päätöksen-

teon prosesseihin ja työnjakoon, jotta ajan puutteesta aiheutuvia riskejä voitaisiin pienentää tai 

jopa poistaa kokonaan. (Juvonen ym. 2005, 25) 

 

Riskien tunnistaminen on riskienhallinnan prosessin osalta tärkein yksittäinen osa. Riskien-

hallinta lähtee aina riskien tunnistamisesta, koska vain tunnistettuun riskiin voidaan varautua 

(Juvonen ym. 2005, 25; ks. myös Williams, Smith & Young 1998). Yksi tapa helpottaa D&O-

riskien tunnistusta on riskien jaottelu. Riskiympyrään perustuvan jaottelumallin mukaan 

D&O-riskit sijoitetaan osaksi yrityksen toiminnan riskejä. D&O-riskien sijainti yrityksen ris-

kiympyrässä on esitetty Kuviossa 4. Riskiympyrän tarkoitus on tuoda esille yrityksen eri ris-

kilajit samalla korostaen niiden riippuvuutta toisistaan. Juvosen ym.(2005, 92) mukaan yri-

tyksen toiminnan riskeihin luetaan sekä toiminnan keskeytymisestä aiheutuvat uhat että toi-

mintaan liittyvät vastuuriskit. Vastuuriskeillä tarkoitetaan tavallisesti vastuita, jotka yrityksel-

le voivat syntyä tietyn normin rikkomisen seurauksena, oman toiminnan aiheuttamina taikka 

sopimusrikkomuksen johdosta. Vahinko voi aiheutua yritykselle itselleen, sopimuskump-

panille tai ulkopuoliselle. Uusia vaikeasti hallittavia velvoitteita syntyy monien eri tekijöiden 

kautta. Vastuuriskien kasvuun on vaikuttanut yrityksiä koskevan oikeudellisen säätelyn li-

sääntyminen, vastuukysymysten korostuminen oikeuskäytännössä, palveluiden ulkoistaminen 

ja yritysten verkostoituminen. Vahingoille etsitään yhä hanakammin ulkopuolista korvaajaa 

vahingonkorvausvaatimuksen muodossa (Lintumaa 2004, s. 392).  D&O-riskit voidaan luoki-

tella yrityksen toiminnan alaisiksi vastuuriskeiksi. D&O-riskit käyttäytyvät kuten muut vas-



 

tuuriskit siinä mielessä, että vastuu perustuu lakiin, jonka mukaan tietty käyttäytyminen tai 

tapahtuma johtaa vahingonkorvausvelvoll

täviin voidaan katsoa liittyvän ankaria vastuukysymyksiä, joita koskevat taloudelliset vastuut 

ovat suuria. 

KUVIO 4 D&O-riskit osana yrityksen riskiympyrää (Juvonen ym. 2005, 45)

 

D&O-riskien tunnistaminen helpottuu, kun niitä tarkastellaan osana laajempaa yrityksen y

päristöanalyysiä. Tässä analyysissa yritys pyrkii tunnistamaan sen tärkeimmät sisäisestä 

ulkoisesta toiminnasta kumpuavat riskit. Sisäisiksi riskeiksi luetaan yrityks

ja taloudelliset riskit. Tämän jaottelun mukaisesti myös Skipper & Kwon (2007, 297) sijoitt

vat D&O-riskin osaksi yrityksen operationaalisia riskejä. Heidän mukaan varsinkin oikeude

lisen vastuun syntyminen nähdään su

markkinoilla toimiville yrityksille. Myös johtajien vastuusta syntyvät riskit ovat erityisen hu

lestuttavia niissä maissa, joissa on säädetty uusista, tiukemmista corporate governance 

säädöksistä. (Skipper & Kwon 2007, 29

 

Brown (2001) esittelee yhden tavan jaotella yrityksen 

Jaottelun mukaan yrityksen toimintaa uhkaavat riskit 

loudelliseen, operationaaliseen, stra

den sisällä olevien merkittävimpien riskien jaottelu on esitelty Taulukossa 1.

kaan kaikki liiketoiminnan riskit voidaan sijo
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tuuriskit siinä mielessä, että vastuu perustuu lakiin, jonka mukaan tietty käyttäytyminen tai 

tapahtuma johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen tai muihin seuraamuksiin. Yhtiön johtote

täviin voidaan katsoa liittyvän ankaria vastuukysymyksiä, joita koskevat taloudelliset vastuut 

riskit osana yrityksen riskiympyrää (Juvonen ym. 2005, 45)

riskien tunnistaminen helpottuu, kun niitä tarkastellaan osana laajempaa yrityksen y

päristöanalyysiä. Tässä analyysissa yritys pyrkii tunnistamaan sen tärkeimmät sisäisestä 

ulkoisesta toiminnasta kumpuavat riskit. Sisäisiksi riskeiksi luetaan yrityks

ja taloudelliset riskit. Tämän jaottelun mukaisesti myös Skipper & Kwon (2007, 297) sijoitt

riskin osaksi yrityksen operationaalisia riskejä. Heidän mukaan varsinkin oikeude

lisen vastuun syntyminen nähdään suurena operationaalisena riskinä etenkin Yhdysvaltain 

markkinoilla toimiville yrityksille. Myös johtajien vastuusta syntyvät riskit ovat erityisen hu

lestuttavia niissä maissa, joissa on säädetty uusista, tiukemmista corporate governance 

säädöksistä. (Skipper & Kwon 2007, 295–298) 

yhden tavan jaotella yrityksen toiminnan kannalta merkittäviä riskejä. 

toimintaa uhkaavat riskit jakautuvat neljään 

loudelliseen, operationaaliseen, strategiseen ja hasardiriskiin. Riskien neljä kategoriaa ja ni

merkittävimpien riskien jaottelu on esitelty Taulukossa 1.

kaan kaikki liiketoiminnan riskit voidaan sijoittaa mainittujen kategorioiden alle. 

Liiketoimintariskit

Omaisuusriskit

Henkilöriskit

Yritys

tuuriskit siinä mielessä, että vastuu perustuu lakiin, jonka mukaan tietty käyttäytyminen tai 

isuuteen tai muihin seuraamuksiin. Yhtiön johtoteh-

täviin voidaan katsoa liittyvän ankaria vastuukysymyksiä, joita koskevat taloudelliset vastuut 

 

riskit osana yrityksen riskiympyrää (Juvonen ym. 2005, 45) 

riskien tunnistaminen helpottuu, kun niitä tarkastellaan osana laajempaa yrityksen ym-

päristöanalyysiä. Tässä analyysissa yritys pyrkii tunnistamaan sen tärkeimmät sisäisestä ja 

ulkoisesta toiminnasta kumpuavat riskit. Sisäisiksi riskeiksi luetaan yrityksen operationaaliset 

ja taloudelliset riskit. Tämän jaottelun mukaisesti myös Skipper & Kwon (2007, 297) sijoitta-

riskin osaksi yrityksen operationaalisia riskejä. Heidän mukaan varsinkin oikeudel-

etenkin Yhdysvaltain 

markkinoilla toimiville yrityksille. Myös johtajien vastuusta syntyvät riskit ovat erityisen huo-

lestuttavia niissä maissa, joissa on säädetty uusista, tiukemmista corporate governance –

toiminnan kannalta merkittäviä riskejä. 

jakautuvat neljään eri kategoriaan: ta-

Riskien neljä kategoriaa ja nii-

merkittävimpien riskien jaottelu on esitelty Taulukossa 1. Jaottelun mu-

ittaa mainittujen kategorioiden alle. Taloudelli-
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set riskit liittyvät yrityksen kassavirran hallintaan ja sijoitustoimintaan. Operationaaliset riskit 

liittyvät jatkuvaan liiketoimintaan ja sen mahdollistaviin resursseihin kuten ihmisiin, proses-

seihin ja teknologiaan. Strategiset riskit koskevat yrityksen päätöksentekoprosessia johtopor-

taassa sekä lainsäädännöstä ja valvonnasta syntyviin uhkiin. Hasardiriskit ovat odottamatto-

mia tapahtumia, jotka kumpuavat normaalin liiketoimintaympäristön ulkopuolelta. Toteutues-

saan ne uhkaavat liiketoiminnan jatkuvuutta. Jokaisella yrityksellä on oma, uniikki liiketoi-

mintaympäristö, jossa se kohtaa erilaisen yhdistelmän yllä kategorisoituja riskejä. Analysoi-

malla ja täsmentämällä jokaisen kategorian riskejä, yritys ottaa ensimmäisen askeleen kohti 

kokonaisvaltaisempaa riskienhallintaa. (Brown 2001) 

   

TAULUKKO 1 Riskien jaottelu 

Kategoria Riskit 

Taloudellinen riski 

 

Markkinariski 
Luottoriski 
Likviditeettiriski 

Operationaalinen riski 
 

Systeemiriski 
Ihmisten virheet 

Strateginen riski Lainsäädännön ja valvonnan riskit 
Strategiariski 

Hasardi riski Johtajien vastuuriski (D&O) 

(Brown 2001) 

 

Brown (2001) on nostanut jaottelussaan tärkeimmäksi hasardiriskiksi D&O-riskin. Toteutues-

saan johdon vastuuriski on odottamaton, yrityksen ulkopuolelta kumpuava tapahtuma. Hasar-

diriskit nähdään yleensä vakuutettavina riskeinä. Johtajien henkilökohtaiselta korvausvastuul-

ta voidaan suojautua johdon vastuuvakuutuksella. D&O-riski voidaan nähdä yrityksen johtaji-

en henkilökohtaista altistumisena osakkeenomistajien, lainsäätäjien, työntekijöiden jne. syyt-

teille johtajuuden huonosta hoidosta tai väärinkäytöksistä. (Brown 2001)  

 

Yllä esiteltyjen riskienluokittelumallien avulla, yritys kykenee sijoittamaan D&O-riskit osaksi 

yrityksen kokonaisvaltaista riskikenttää. Luokittelun tarkoituksena on edesauttaa yritystä 

hahmottamaan ja tunnistamaan D&O-riskejä. Tunnistuksen jälkeen yritys voi siirtyä riskien-

hallintaprosessin seuraaviin vaiheisiin – arviointiin ja kontrollointiin. D&O-riskiä luokitelta-

essa on kuitenkin huomioitava, ettei D&O-riskit ole selvästi jaoteltavissa, vaan ne voidaan 

sijoittaa useaan eri riskiluokkaan. Realisoituessaan D&O-riski voidaan kokea vastuuvahinko-
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na. Vastuuvahingon lisäksi tapahtuma voi toteutuessaan aiheuttaa yritykselle liiketoimintaris-

kin esimerkiksi imagomenetyksen muodossa (Juvonen ym. 2005, 45). Riskienhallinnan kan-

nalta tärkeintä on kuitenkin tunnistaa ja tiedostaa yrityksen toiminnan kannalta kriittiset riskit 

eikä pyrkiä löytämään yksiselitteistä jaottelua. 

 

2.1.1 D&O-riskin määrittely 
  

Edellä esitellyn Juvosen (2005, s. 45) luokittelun mukaan D&O-riskit voidaan sijoittaa osaksi 

yrityksen toiminnan vastuuriskejä. Vastuuriskit konkretisoituvat korvausvastuina, rangaistuk-

sina tai muina viranomaisseurauksina, oikeudenkäyntikuluina tai ylimääräisinä välittöminä tai 

välillisinä kustannuksina. D&O-vahingon korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinkoa 

aiheuttanut toiminta liittyy yhtiöön tai sen toimintaan ja että se koskee toimintaa, jota johta-

vassa asemassa oleva siinä ominaisuudessa suorittaa. Korvausvastuu syntyy aina henkilökoh-

taisena ja koskee vain laissa mainittuja hallintoelimiä. Kaikkeen liiketoimintaa sisältyy aina 

riskielementti, joten pelkkää riskin toteutumista ei voida pitää johtajan huolimattomuutena. 

Korvausvelvollisuuden riski toteutuu vain jos henkilö on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää 

päätöksestä aiheutuvan riskin olevan suurempi kuin mitä yleisesti voidaan pitää hyväksyttä-

vänä. (Lintumaa 2004, s. 393–396) 

  

Koska juuri D&O-riskienhallintaan keskittyvää kirjallisuutta ei ole olemassa eikä D&O-

riskien sisältöä ole aiemmin tutkittu, D&O-riskille ei ole vakiintunutta määritelmää. D&O-

riski voitaneen nähdä uhkana, joka toteutuu johtajan tuottamuksellisesta asemansa väärinkäy-

töksestä ja toteutuessaan saattaa yrityksen johtajan henkilökohtaiseen korvausvastuuseen 

kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta.  

 

2.1.2 D&O-riskien lähteet 
 

Tarkastelemalla toteutuneita vahinkoja voidaan nostaa esille yleisimmät yrityksen johdon 

kohtaamat riskit. Youngman (1999, 12–16) esittelee D&O-riskien lähteitä, joista D&O-

vahingot yleisimmin konkretisoituvat.  

 

Johtajan odotetaan toimivan huolellisesti ja rehellisesti. Toimiessaan vilpillisesti taikka yri-

tyksen yhtiöjärjestyksen vastaisesti, voidaan johtajan katsoa olevan henkilökohtaisessa vas-
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tuussa. Johtajalla on myös asemansa puolesta tietty auktoriteetti, jonka väärinkäytös voi joh-

taa korvausvastuun syntymiseen. Esimerkiksi yhtiön varojen käyttö, varsinkin tilanteissa, jois-

ta johtaja itse hyötyy rahallisesti, synnyttää riskin. Johto on usein riskin alaisena epäpätevän 

tai taitamattoman johtamisen seurauksena.  Johtajien odotetaan valvovan koko yrityksen toi-

mintaa sekä sen sisällä tapahtuvaa johtamista. Johtajien tulee puuttua linjaesimiesten sääntö-

jen rikkomiseen taikka omistajilta tuleviin vääriin ohjeistuksiin. Liian usein johtajat katsovat 

muiden toimintaa läpi sormien, mikä voi kostautua johtajalla itselleen vahingonkorvausvaa-

teen muodossa. (Youngman 1999, 12) 

 

Toinen D&O-riskien ryhmä syntyy työsuhteesta. Kaikenasteinen syrjintä perustuen ikään, 

sukupuoleen tai rotuun voi realisoitua syytteenä yritystä ja sen johtajia vastaan. Myös irtisa-

nominen väärin perustein synnyttää suuren riskin D&O-vahingolle. Irtisanomistilanteissa tu-

lisikin toimia tarkasti työsuhdelainsäädäntöä noudattaen. Lisäksi työsuhdelainsäädännön mu-

kaan palkkio työstä on määritelty työsopimuksessa, joka sitoo työnantajaa. Palkan myöhästy-

minen, maksamattomuus tai palkan maksaminen alimääräisenä voi luoda perustan syytteelle 

johtajia vastaan. (Youngman 1999, 13) 

 

Yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä sekä johtajan yritystä koskevista taloudellisista pää-

töksistä voi joissain tapauksissa realisoitua D&O-riskejä. Riskit voivat syntyä luottokelpoi-

suuden väärästä tulkinnasta, osakkeiden väärästä vaihdannasta, laittomista šekeistä, laittomas-

ta yhtiön varojen lainaamisesta ja verojen virheellisestä maksamisesta. Johtajia voidaan pitää 

henkilökohtaisesti vastuussa, jos he syyllistyvät vaihdantaan ja kaupantekoon yhtiön varoilla 

siinä tilanteessa, kun yhtiö on ajautumassa tai on jo todettu maksukyvyttömäksi. Oman riski-

ryhmän muodostavat lainsäädännöllisiä toimijoita kohtaan tehdyt rikkomukset: laiton hinnoit-

telu, kartellisopimukset, monopolit, laiton vaihdanta ulkomaille ja virheelliset julkaisut. Ky-

seiset riskit ovat varteenotettavia, koska viranomaiset ja julkiset elimet seuraavat tarkasti jul-

kisesti noteerattujen yhtiöiden liiketoimintaa. (Youngman 1999, 14–15)  

 

Yleinen D&O-riskien alkulähde on yrityksen heikko taloudellinen tulos (Terzih 2004, 2). Yri-

tysten huono suorituskyky on yleensä nivoutunut osaksi laajempaa talouden suhdannesykliä. 

Vuoden 2008 finanssikriisi ja sen jälkeinen globaalin talouden epävarmuus on näkynyt yritys-

ten tuloksissa. Yrityksen arvon alentuminen ja huonot investointipäätökset voidaan vierittää 

johtajien vastuulle, mikäli pystytään todistamaan, että heidän päätöksensä ovat aiheuttaneet 

taloudellista vahinkoa. Lieväkin tuottamus voi riittää vahingonkorvausvelvollisuuden synty-
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miseen, mikäli se pystytään todistamaan (Haussila 2002, 320). Osakkeenomistajat ovat haas-

taneet yrityksen johdon vahingonkorvausvastuuseen myös toteutumattomien ennustusten 

vuoksi. Näissä tapauksissa yrityksen johto on antanut voitokkaan tulosennusteen, mutta yritys 

on epäonnistunut saavuttamaan ennustettua tulosta. Eräässä tapauksessa osakkeenomistajat 

olivat haastaneet yrityksen johdon, koska johtajien harhaanjohtavat lausunnot olivat saaneet 

osakkeenomistajat myymään osakkeitaan ennenaikaisesti. (Youngman 1999, 8)  

 

Yritysjärjestelyihin ja –kauppohin liittyy aina monia eri riskitekijöitä. Johtajia voidaan pitää 

vastuullisena ostoista ja hankinnoista, joita ei ole tehty osakkeenomistajien etua ajatellen. Joh-

tajat voivat syyllistyä yrityskaupoissa hinnoittelun taktikointiin, joka ei aja osakkeenomistaji-

en etua. Riskejä nousee tilanteissa, joissa johtajien tulee antaa julkista tietoa sijoittajille ennen 

ja jälkeen yritysjärjestelyjä. Yleisin riskin lähde yritysjärjestelyiden tiedottamisessa on, että 

johtajat eivät tuo julkisuuteen tietoja kaupan kohteena olevan yrityksen mahdollisista vastuis-

ta tai vireellä olevista syytteistä. (Youngman 1999, 13) Listautumisen tiedonantovelvollisuu-

den täyttämiseen liittyy myös omia riskejä. Tarjotessaan tai myydessään arvopapereita Suo-

men ulkopuolelle tai salliessaan esimerkiksi markkinatoimet Suomen ulkopuolella yhtiö altis-

taa sekä itsensä että johtonsa myös muiden maiden arvopaperimarkkinalainsäädännön alai-

seksi. Julkisten yhtiöiden päätöksenteosta ja julkisesta tiedottamisesta tulee tarkoin säännelty 

prosessi, johon yhtiön tulee valmistautua jo ennen listautumistaan. (Haussila 2002, 312–314) 

 

Tarjoustilanteissa piilee myös omat riskinsä. D&O-vahinkoja on realisoitunut tilanteessa, jos-

sa yrityksestä tehdään ensimmäinen ostotarjous, mutta hallitus antaa suosituksen osakkeen-

omistajille ja omistajille kieltäytyä tarjouksesta. Mikäli lopullinen tarjous osoittautuu huo-

nommaksi kuin alkuperäinen tarjous, voidaan hallituksen jäsenet katsoa syyllisiksi tilanteessa. 

Yritysostoissa johto voi olla eturistiriitatilanteessa. Heidän velvollisuutena osakkeenomistajia 

kohtaan on hankkia paras mahdollinen hinta yrityksestä samalla suojellen yrityksen varoja ja 

työntekijöitä. Johtajilla on usein luontainen taipumus suojella tilanteessa omaa statusta ja työ-

paikkaansa. Yrityskauppatilanteissa päätöksiä tulee tehdä nopealla aikataululla ilman perus-

teellista taustatyötä, joka asettaa johtajat ja hallituksen jäsenet riskin alaisiksi syytöksille joh-

tajan velvollisuuksien rikkomisesta. (Youngman 1999, 13–14) 
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2.1.3 D&O-korvauksenhakijat 
 

Yrityksen johtoon kohdistuvien vahingonkorvausvaateiden taustalla vaikuttaa monia tekijöitä. 

Yrityksen liiketoiminta on jatkuvaa riskinottoa ja johtajien vastuulla on tehdä päätöksiä yri-

tyksen riskinoton suhteen sekä perustella niitä. Tietyt liiketoiminnan muutostilanteet sekä 

markkinoiden heilahtelut luovat erityisiä johtoon kohdistuvia riskejä normaalin liiketoiminnan 

lisäksi (Terzih 2004). Youngman (1999, 7–12) ja Monteleone & Cope (2008, 11–27) ovat 

tarkastelleet yleisimpiä korvauksenhakijoita johdon vastuuvakuutuksen yleistymisestä eli 

1980-luvulta lähtien. Tarkastelun perusteella voidaan nostaa esille yleisimpiä D&O-

vakuutuksesta korvausta hakevia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä. On syytä muis-

taa, että jokaisen haasteen taustalla on realisoitunut D&O-riski, joka on noussut esiin jonkun 

tapahtuman tai muutoksen yhteydessä. 

 

Osakkeenomistajat ovat aktiivisimpia nostamaan syytteitä yrityksen johtoa vastaan. Suurim-

man osan, yli 50 %, syytteistä johtajia kohtaan nostavat osakkeenomistajat (Terzih 2004).  

Osakkeenomistajilla ja osakkailla on oma taloudellinen intressi kiinni yrityksen arvon kehit-

tymisessä ja sen vuoksi he vaativat, että yritystä johdetaan asianmukaisesti. Osingon määrä ja 

heidän omistamiensa osakkeiden arvo on riippuvainen yrityksen taloudellisesta tilasta. Yh-

dysvalloissa on tyypillistä, että osakkeenomistajat nostavat syytteen ns. ryhmäkanteena, jossa 

asianosainen ajaa kannetta omissa nimissään asianosaispiiriä laajemman ryhmän eduksi siten, 

että asiassa annettava tuomio tulee kaikkia ryhmän jäseniä sitovaksi. Yhdysvalloissa korvaus-

velvollisuutta ei ole rajattu todellisuudessa aiheutettuun vahinkoon, vaan tapauksissa voidaan 

tuomita rangaistusluonteisia jättituomioita. (Monteleone & Cope 2008, 12)  

 

Ryhmäkannejärjestelmän käytön on ennustettu leviävän myös Eurooppaan. Monessa Euroo-

pan maassa, kuten Saksassa, Hollannissa ja Ranskassa, onkin tehty lainsäädäntöön muutoksia, 

jotka mahdollistavat ryhmäkanteen (Hughes & Lee 2007; Eeuwens 2009). Yhdysvalloissa 

suurimmat korvauksiin johtaneet ryhmäkanteet ovat olleet miljardeja dollareita, mutta myös 

Euroopassa ja muualla maailmassa ryhmäkanteet ovat johtaneet mittaviin korvauksiin. Suu-

rimmat tähänastiset D&O-korvauksiin johtaneet ryhmäkanteet USA:ssa ja sovintoratkaisut 

muualla maailmassa on esitelty Taulukossa 2. Taulukossa USA:ssa toteutuneet vahingonkor-

vaukset ovat ryhmäkanteita ja muualla maailmassa toteutuneet korvaukset ovat sovintoratkai-

suja. On myös huomioitava, että oheinen taulukko perustuu julkiseen tietoon. Näiden julkisten 

korvausten lisäksi on lukuinen joukko julkistamattomia vahinkoja, jotka on soviteltu jo ennen 
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oikeudenkäyntiä. Taulukon perusteella voidaan todeta, että suuria D&O-vahinkoja realisoituu 

myös Yhdysvaltojen ulkopuolella. Vaikka muualla maailmassa D&O-vahinkojen korvausmä-

rät eivät vielä yllä Yhdysvalloissa tuomittuihin miljardikorvauksiin, voivat ne toteutuessaan 

uhata koko yrityksen olemassaoloa. 

 

TAULUKKO 2 Suurimmat D&O-vahingonkorvaukset USA:ssa ja muualla maailmassa 

Yritys Vuosi Korvaus Yritys Maa Vuosi Korvaus
Enron Corp. 2010 $7,242,000,000 Unilever N.V Saksa 2005 $396,435,018

WorldCom Inc. 2005 $6,156,100,670 Royl Dutch Shell Hollanti 2009 $352,600,000

Cendant Corp. 2000 $3,318,250,000 Biovail Corp. Kanada 2008 $138,000,000
Tyco 
International 
Ltd. 2007 $3,200,000,000

Aristocrat Leisure 
Ltd. Australia 2008 $124,000,000

AOL Time 
Warner Inc. 2006 $2,500,000,000 Otto Group Saksa 2005 $104,000,000
Nortel Networks 
Corp. 2006 $1,142,775,308

Research in 
Motion Kanada 2009 $99,917,000

Royal Ahold 2006 $1,100,000,000

Brookfield 
Multiplex Group Australia 2010 $97,000,000

McKesson 
HBOC 2008 $1,042,500,000 Livedoor Inc. Japani 2009 $81,000,000

USA (ryhmäkanne) Muu maailma (sovittelu)

 

(Lenckus 2010) 
 

Toinen yleinen korvauksenhakijaryhmä on velkojat. Pankit ja muut luotonantajaryhmät ovat 

yleensä velkojista aktiivisimpia haastamaan yrityksen johdon oikeuteen maksamattomien vel-

kojen johdosta.  Johtajien toimintaa tarkkaillaan tiiviisti myös viranomaisten ja kansallisten 

valvojien toimesta. Viranomaiselimillä ja valvojilla on resursseja nostaa kanteita, joita esi-

merkiksi osakkeenomistajat eivät kykenisi nostamaan. Monissa syytteissä itsetarkoitus ei ole 

verorahojen ja työnantajamaksujen takaisinperintä, vaan niiden on tarkoitus toimia varoituk-

sena tai ennakkotapauksena muille yrityksille. Teoreettisesti on mahdollista, että myös asiak-

kaat ja toimittajat voivat itsenäisesti nostaa syytteen yrityksen johtoa vastaan. Yleistä kuiten-

kin on, että he osallistuvat osakkeenomistajien nostamaan yhteissyytteeseen. (Youngman 

1999, 10–11) 

 

Työntekijöiden nostamat syytteet muodostavat merkittävän lähteen johtoa vastaan nostetuissa 

syytteissä. Tutkimuksen mukaan työntekijöiden nostamat syytteet muodostavat 20 % kaikista 

julkisesti noteerattuja yhtiöitä vastaan nostetusta D&O-syytteistä. Työnantaja–työntekijä suh-
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de on kehittyneissä maissa hyvin säädeltyä, joten työntekijöiden nostamia syytteitä voi nousta 

niin yleisen lainsäädännön rikkomisesta kuin tapaoikeuden käytännöistä. Työntekijät voivat 

nostaa syytteen menetetyistä palkoista, virheellisestä veron pidätyksestä tai muusta sopimuk-

sen rikkomisesta. Yleisin työntekijöiden yritystä ja sen johtoa vastaan nostama syyte perustuu 

laittomaan irtisanomiseen. Vahinkoja voi nousta myös ikäsyrjinnästä, luottamusrikkomuksista 

ja seksuaalisesta häirinnästä. (Cope & Monteleone 2008, 14–15) 

 

Yritysostoissa nykyisin on yhä yleisempää, että kaupan maksu on sidottu myydyn yrityksen 

tai emoyrityksen taloudelliseen suoritukseen. Tällaisissa yrityskaupoissa myyjä voi haastaa 

ostavan yrityksen johdon, mikäli yritys ei saavuta taloudellisia tavoitteita johtajien tuottamuk-

sen seurauksena. Viimeisenä ja yllättävänä korvauksenhakijaryhmänä ovat kilpailijat. Kilpai-

lija voi nostaa syytteen tilanteissa, jossa toisen yrityksen johtajien toimet aiheuttavat markki-

noiden vääristymistä taikka toinen yritys saavuttaa kilpailullisen etulyöntiaseman johtajien 

lain rikkomusten seurauksena. Syytteen nostavan yrityksen tulee olla kärsinyt tilanteessa ta-

loudellista tappiota sekä sen tulee kyetä todistamaan selkeä syy-yhteys johtajien toimien ja 

realisoituneen vahingon välillä. (Youngman 1999, 11) 

 

2.1.4 D&O-vahingon syntyminen 
 

D&O-riskejä lähestyttiin pyrkimällä tunnistamaan ja luokittelemaan ne osaksi koko yrityksen 

riskikenttää. Riskin määrittelyssä syvennyttiin D&O-riskin sisältöön ja sijoitettiin se osaksi 

riskien viitekehystä. Tämän jälkeen esiteltiin yleisimmät D&O-riskit sekä korvauksenhakijat. 

D&O-riskien lähteet syntyvät liiketoiminnan monelta eri osa-alueelta ja johtajia vastaan nos-

tetaan syytteitä monelta eri tahoilta. Taulukkoon 3 on kerätty yhteen nämä tekijät. Taulukossa 

edetään D&O-riskien lähteiltä riskin realisoitumisen esimerkkeihin ja lopulta haasteen kanta-

jiin. Taulukossa riskin lähteiden voidaan katsoa olevan riskitekijöitä ja riskitapahtumien to-

teutuneita riskejä. Riski realisoituu kuitenkin vasta vakuutustapahtuman myötä. Taulukon 

viimeisessä sarakkeessa on esitelty korvauksenhakijat. Taulukon avulla voidaan esittää koko-

naiskuva D&O-riskin syntymisestä. 
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TAULUKKO 3 D&O-vahingon syntyminen 

Riskin lähteet Riskitapahtumat 
 

Korvauksenhakija 

• epäpätevä joh-
taminen 

• linja-esimiesten riittämätön 
ohjeistus ja valvonta 

•  yrityksen varojen huolimat-
toman käytön salliminen 

• omien etujen hyödyntäminen 

• työntekijä 
• osakkeenomistaja 

• työsuhde • laiton irtisanominen 
• syrjintä 

• työntekijä 

• taloudellinen 
päätöksenteko 

• verojen virheellinen maksu 
• luottokelpoisuuden tulkinta 
• lainananto 
• sovittu hinnoittelu (kartellit, 

monopolit) 

• osakkeenomistaja 
• viranomainen 
• kilpailija 
• velkoja 

• yrityksen talou-
dellinen suori-
tuskyky 

• yrityksen arvon alentuminen 
tietyn päätöksen johdosta 

• huono investointi 
• toteutumattomat ennusteet 

• osakkeenomistaja 
• myyjä 
• velkoja 

• yritysjärjestelyt • hinnoittelun sopiminen 
• virheelliset ohjeistukset 

omistajille  

• osakkeenomistaja 
• myyjä 

• puutteellinen tai 
virheellinen tie-
dottaminen 

• puutteellinen tiedottaminen 
listautumisen yhteydessä 

• virheelliset tiedoksiannot 

• osakkeenomistaja 
• viranomainen 

 

 

2.2 D&O-riskien arviointi ja hallinta 
 

Yrityksen tunnistettua sitä uhkaavat D&O-riskit ja niiden alkulähteet, on seuraavana riskien-

hallinnan vaiheena riskien arviointi ja mittaaminen. Tietoista riskien tunnistamis- ja arviointi-

prosessia kutsutaan termillä riskianalyysi. Riskianalyysin tärkeimpänä tehtävänä on tunnistaa 

riskit ja arvioida niiden suuruus ja sattumisen todennäköisyys. Riskien analysoinnin jälkeen 

yrityksen tulee määritellä riskienhallintapolitiikka D&O-riskeiltä suojautumisen suhteen ja 

valita riskienhallintamenetelmä oman riskinkantokykynsä mukaisesti. Riskienhallintamene-

telmä tulee valita aina riskityypin mukaan ja tehtävä kunkin riskin osalta erikseen. D&O-

riskien ollessa kyseessä niin riskien kontrollointi kuin niiden rahoituskin voi tulla kysymyk-

seen. (Juvonen ym. 2005, 25; ks. myös Brown 2001). Näitä kahta riskienhallinnan menetel-

mää käytetäänkin usein samanaikaisesti. 

 

D&O-riskienhallintaprosessi on esitetty Kuviossa 5. Riskien tunnistamista käsiteltiin edellä ja 

seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan prosessin seuraavia vaiheita. Tutkimuksen rajausten 



 

mukaisesti tässä luvussa keskitytään D&O

telmiin – pienentämiseen ja siirtämiseen vakuutuksella. Molemmat menetelmät ovat liitetty 

osaksi Brownin (2001) esittelemää riskie

hallintaprosessi D&O-riskien hallinnan kanna

olennaisia osia kuten seuranta ja johtaminen on jätetty tämän kuvion ulkopuolelle.

 

KUVIO 5 D&O-riskienhallintaprosessi (Brown 2001)

 

2.2.1 D&O- riskin arviointi
 

Riskin arviointi muodostaa välttämättömän perustan katastrofiriskin torjunnalle, yrityksen 

riskipolitiikan määrittelylle sekä pääomatarpeen määrittelylle. 

tietylle riskitasolle pyritään määrittämään arvo joko kvantitatiivisin tai kvalitatiiv

dein. (Williams ym. 1998, 77)

kia riskejä ei voida arvioida laskennallisin keinoin. Tämä pätee etenkin D&O

useimmiten ovat täysin subjektiivisia riskejä. Johtajaa vastaan

syyte laiminlyönnin seurauksena

le. Tätä subjektiivista maineriskiä on mahdoton mitata kvantitatiivisin keinoin. Paras keino 

D&O-riskien arviointiin olisikin niiden kvalitat

laadullinen skenaarioanalyysi on oivallinen väline. Skenaarioanalyysissä yritys keskittyy 

luomaan erilaisia ”mitä jos” malleja. Eri skenaarioiden tarkoituksena on tunnistuksen lisäksi 

saada yritys miettimään eri vahingonkäsittely

per & Kwon 2007, 301) 

 

Toinen laadullinen D&O-riskien arviointitapa on 

kokoaa yhteen organisaation eri tasoilta muodostetun 

pienentäminen

Riskien tunnistaminen
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dessä analysoida olemassa olevaa dataa ja johtaa siitä yritykselle oma, laadullinen D&O-

riskin arviointimenetelmä. Ryhmätyöskentelyssä on toki aina vaarana, että ryhmässä jotkut 

henkilöt dominoivat ja ajavat voimakkaasti omaa mielipidettään. Tämän tilanteen välttämi-

seksi yritys voi myös käyttää nimettömiä kyselyitä, jolloin kaikkien ääni varmasti pääsee kuu-

luville. (Skipper & Kwon 2007, 301–302) 

 

Brownin (2001) mukaan D&O-riskin suuruutta ja todennäköisyyttä tulisi arvioida tarkkaile-

malla D&O-vahinkojen sopimusratkaisuja, maksettuja korvauksia sekä vakuutuksien hinnoit-

telua.  Käytännössä oikeustapausten tilastollinen tarkkailu lienee mahdollista vain Yhdysval-

tain D&O-vakuutusmarkkinoilla, jossa markkinat ovat kehittyneet ja korvaushistoriasta on 

paljon julkista tietoa saatavilla. Tilanne on toinen esimerkiksi Suomessa, jossa D&O-

vakuutusmarkkinat ovat pienet ja vasta kehittymässä. Julkinen tilastotieto sovituista riita-

asioista ja maksetuista vakuutuskorvauksista on olematonta. Tilastollisen tiedon saamiseksi 

yrityksen on luotettava itse keräämänsä vahinkotietoon ja –historiaan. Tilastollisessa D&O-

riskin vertailussa ja muiden yhtiöiden benchmarkingissa voi apuna käyttää myös kansainvälis-

tä meklaria, jolta on saatavissa apuja ja neuvoja tilastolliseen arviointiin. 

 

Tilastollisen riskin mittaamisen lisäksi riskejä voidaan tarkkailla ulkopuolisen tarkkailijan 

silmin tai mukaan voidaan liittää näkökulma, jossa pohditaan myös riskeihin varautumista. 

Vahinkotapahtumia voidaan yleisellä tasolla tarkastella riskin esiintymistiheyden ja vakavuu-

den mukaisesti. Esiintymistiheyttä arvioidessa riskin todennäköisyyden on todettu olevan 

kääntäen verrannollinen riskin vakavuuteen. (Juvonen yms. 2005, 26) Tämä havainto pitää 

paikkansa D&O-riskien suhteen. Brownin (2001) riskijaottelun mukaan D&O-riskin toteutu-

minen on aina hasardiriski, joka syntyy normaalin operatiivisin liiketoiminnan ulkopuolelta. 

D&O-riskejä toteutuu yrityksille harvoin, mutta toteutuessaan ovat liiketoiminnan jatkuvuutta 

uhkaavia. 

 

Vahinkotiheyden lisäksi arvioidaan riskin vakavuus. Riskin vakavuutta arvioitaessa tulee yri-

tyksen tarkastella sen aiheuttamaa suurinta todennäköistä menetystä sekä menetyksestä joh-

dettavia seurannaisvaikutuksia. Riskin vakavuuden arviointi on aina suhteutettava yrityksen 

taloudelliseen tilaan. Jo valmiiksi heikon maksuvalmiuden omistavan yrityksen tulisi suhtau-

tua tiukemmin yrityksen johtoa kohtaaviin uhkiin kuin vakavaraisemmat kilpailijansa. D&O-

riskin arvioinnissa on tärkeää painottaa riskin vakavuutta, koska sillä on suora vaikutus yri-
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tyksen toiminnan jatkuvuuteen. (Juvonen ym. 2005, 27–28)  Riskin mittaamisessa D&O-

riskien vakavuutta tuleekin korostaa (Brown 2001). 

 

2.2.2 D&O-riskien kontrollointi 
 

Riskien kontrolloinnin keinot voidaan jakaa riskien pienentämiseen, välttämiseen ja jakami-

seen. (Williams ym. 1998, 243) Brownin (2001) mukaan riskien kontrollointi voidaan määri-

tellä prosessina, jossa yrityksen riskitasoa muokataan vastaamaan yrityksen riskinottohaluk-

kuutta siten, että se vastaa omistajien ja hallituksen antamia ohjeistuksia. Riskitason muokka-

us tapahtuu siirtämällä, poistamalla ja vähentämällä vahinkoja tai potentiaalisia riskejä. 

 

D&O-riskien hallinnassa olennaisin riskien kontrolloinnin keino on riskin pienentäminen. 

Riskin pienentäminen tähtää vahinkotapahtuman todennäköisyyden tai seurausten pienentä-

miseen. Vakavuudeltaan merkittäviä riskejä on pyrittävä pienentämään, mikäli niitä ei voida 

kokonaan poistaa. (Williams ym. 1998, 253) D&O-riskejä on mahdoton poistaa kokonaan, 

koska ne kumpuavat liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta. D&O-riskienhallinnassa onkin kes-

kityttävä riskin pienentämisen keinoihin. Tärkeänä menetelmänä riskin pienentämisessä on 

johdon kouluttaminen.  Brown (2001) ehdottaakin, että ylimmän johdon tulisi kvartaaleittain 

suorittaa laaja-alainen keskustelutilaisuus, jonka tarkoitus on kouluttaa ja antaa tietoa halli-

tuksen jäsenille. Tilaisuudessa keskitytään käymään läpi yrityksen monitahoista liiketoimin-

taympäristöä sekä siitä nousevia vahvuuksia ja heikkouksia. Nimityskomiteoiden tulisi huo-

lellisesti arvioida jokainen uusi hallituksen jäsen sekä tarkastaa heidän tausta. Nimityksen 

jälkeen uudet hallituksen jäsenet tulisi kouluttaa heti osaksi yrityksen johtamiskulttuuria.  

 

Terzih (2004) painottaa myös kouluttamisen tärkeyttä tehokkaan D&O-riskien hallitsemisek-

si. Riskienhallinnasta vastaavan tulisi järjestää sisäisen tarkastuksen komitea, jonka tehtävänä 

olisi tunnistaa väärinkäytöksiä sekä tuottaa sisäisiä ilmiantojärjestelmiä. Ulkopuolisten halli-

tusten jäsenten tulisi noudattaa yrityksen luomia ohjeistuksia ja pitää itsensä ajan tasalla yri-

tyksen taloudellisesta tilanteesta. Yrityksen tulee luoda omat eettisyyden säännökset ja var-

mistaa, että jokainen johtaja sitoutuu noudattamaan niitä. Yhtiön tulisi luoda hyvät suhteet 

D&O-vakuuttajiin ja mahdolliseen meklariin. Heidät tulisi nähdä riskikumppaneina. Mitä 

paremmin he tuntevat yrityksen todellisen tilan, sitä paremmin he voivat luoda pitkän aikavä-

lin suunnitelmia oikean riskinkantokyvyn suhteen. (Terzih 2004, 6–7) 
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 Toinen D&O-riskien pienentämismenetelmä on tehokkaan johtamisprosessin ja hallintojär-

jestelmän luominen (Brown 2001). Tarkkaan työstettyjen corporate governance- sekä vastaa-

vien compliance –ohjelmien avulla voidaan ehkäistä D&O-vahinkojen syntymistä. Corporate 

governance –ohjelman tarkoituksena on luoda yritykseen hallintojärjestelmä, joka palvelee 

hyvää johtamiskäytäntöä, eikä ainoastaan täytä lainsäädännön asettamia minimivaatimuksia. 

Yrityskohtaisilla käytännöillä pyritään varmistamaan johdon tehokas toiminta sekä valvo-

maan ja motivoimaan yritysjohtoa kiinnittämään sen huomio oikeudellisiin velvollisuuksiin ja 

vastuukysymyksiin. (Haussila 2002, 319–320) Yrityksen johto on aina toimiessaan laajan 

vastuun alaisena. Tämän vuoksi onkin tärkeää luoda systemaattinen johtamisenprosessi, jonka 

avulla voidaan aina todeta johtajan toimineen vilpittömässä mielessä ja parhaan kykynsä mu-

kaisesti. Johtajan on huolellisuusvelvoitteen mukaan pystyttävä todistamaan, että johto on 

ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin vahinkojen estämiseksi ja niiden vaikutusten minimoimi-

seksi. Tätä johtajan huolellisuusperiaatetta kutsutaan myös due diligence –periaatteeksi, jonka 

mukaan riskienhallinnan tulee painottaa toimenpiteiden jäljitettävyyttä, systemaattisuutta, 

jatkuvuutta, asiantuntevuutta ja dokumentointia. Compliance–ohjelmat korostuvat pörssiyhti-

öissä, koska monien pörssien sisäisissä vaatimuksissa määritellään periaatteiden sisältöä tar-

kemmin. (Erola & Louto 2000, 43–46) 

 

Corporate governance –ohjelmiin liittyviä lainsäädännöllisiä uudistuksia on tehty kaikkialla 

maailmassa. Kansainvälisesti tärkein laki – Yhdysvaltojen Sarbanes-Oxley – säädettiin vuon-

na 2002 yhden maailman suurimman yrityksen, Enron Corporationin konkurssin seurauksena. 

Yhtiön kaatumisen katsotaan johtuneen corporate governance –säännösten puuttumisesta, 

sillä yrityksen johto oli kyennyt hallitukselta salaten suorittamaan tavoitteellisia petoksia sekä 

virka-aseman väärinkäytöksiä.  Sarbanes-Oxleyn avulla vastaavanlaiset tapahtumat haluttiin 

kitkeä pois. Laki vaatii julkisen vaihdannan kohteena olevia yrityksiä kehittämään, implemen-

toimaan ja ylläpitämään tehokasta ja läpinäkyvää sisäistä riskienhallinnan kontrollia. Yritys-

ten tulee jatkuvasti testata omaa järjestelmäänsä ja yrityksen compliance-ohjelma tulee serti-

fioida. Huomionarvoista yrityksen johtajien kannalta on se, että pelkästään Sarbanes-Oxley –

säädösten noudattamattomuus voi johtaa syytteeseen yritystä ja sen johtajia kohtaan. (Skipper 

& Kwon 2007, 252–254) Jäljitettävien hallintojärjestelmien luominen korostuu D&O-

riskeissä, koska vahinkotilanteessa johtajan on pystyttävä todistamaan toimineensa ohjeistuk-

sen mukaan vilpittömässä mielessä. D&O-riskien pienentämiseksi yrityksen tulisi keskittyä 
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luomaan kattava compliance–järjestelmä, jonka toteutumista yrityksen käytännön toiminnassa 

tulisi seurata jatkuvasti. 

 

D&O-riskien osalta johtajien koulutus ja compliance–ohjelmat ovat tärkeimmät riskin kont-

rolloimiskeinot. Muita D&O-riskin pienentämisen keinoja voivat olla varautumissuunnitelmi-

en luominen, johtamisvastuiden jakaminen ja suojelutoimenpiteet. D&O-riskien ollessa ky-

seessä yrityksen tulisi ymmärtää riskien pienentämisen tärkeys osana riskienhallintapolitiik-

kaa. Riskejä kun on aina mahdollista pienentää ja siten vähentää yrityksen altistusta kyseisille 

riskeille (Juvonen ym. 2005, 32). Vaikka vakavat riskit pyritään siirtämään pois vakuutuksil-

la, pystyvät myös yritykset itse vaikuttamaan D&O–vahinkojen esiintymistodennäköisyyteen 

suurestikin. 

 

2.2.3 D&O-riskien rahoitus 
 

Lähtökohtaisesti kaikkia yrityksen johtoon kohdistuvia riskejä ei voida kontrolloida, koska ne 

kumpuavat odottamattomasti liiketoiminnan ulkopuolelta. Tämän vuoksi D&O-riskeihin tulee 

varautua myös rahoittamalla riskejä. Riskin rahoittaminen jakautuu kahteen luokkaan: riskin 

omalla vastuulla pitämiseen ja riskin siirtämiseen. Riskin siirtäminen jakautuu edelleen vas-

tuista vapautumiseen ja vakuutussopimuksiin. Riskin siirtäminen on järjestely, jossa jokin 

muu yritys kuin se, joka kokee vahingon, vastaa suorista taloudellisista seurauksista. Toisin 

sanoen, joku muu kuin yritys itse, esimerkiksi vakuuttaja, maksaa vahingon kustannukset 

(Williams ym. 1998, 269).  Tutkimuksen rajausten mukaisesti keskitytään vain tähän vakuu-

tussopimuksin tehtävään riskien siirtämiseen. 

 

Vakuutuksen myötä riski siirretään vakuutusyhtiön kannettavaksi joko kokonaan tai osittain. 

Tämän riskin siirron myötä yritys poistaa itseltään joko kokonaan tai osittain taloudellisen 

menetyksen vaaran. Omavastuu ja mahdolliset piilomenetykset jäävät kuitenkin aina yrityk-

sen itselleen kannettavaksi. Vakuuttamisessa on tärkeä muistaa, että se ei missään tilanteessa 

poista kaikkia riskejä. Vahingon taloudelliset seuraukset siirtyvät kyllä vakuutusyhtiön kan-

nettavaksi, mutta yrityksen vastuulle jää riskienhallintakeinoista huolehtiminen sekä tieto va-

hingon mahdollisuudesta. (Juvonen ym. 2005, 36) Vaikka D&O-vakuutuksen avulla voidaan 

tehokkaasti pienentää yrityksen taloudellisen menetyksen vaaraa, ei riskin luonteen vuoksi 

vahingon uhkalta tai taloudellisilta piilomenetyksiltä voida ikinä välttyä. D&O-riskin realisoi-
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tumisesta syntyy usein myös johdannaisesti syntyviä liiketoimintavahinkoja kuten imagova-

hinkoja ja asiakkuuksien menetyksiä, joiden varalle ei voida hankkia vakuutusturvaa. 

 

Skipperin ja Kwonin (2007, 358–359) mukaan suuret, kansainvälisillä markkinoilla toimivat 

yritykset rahoittavat riskejään usein vakuuttamalla. Monilla yrityksillä olisi varaa pitää omalla 

vastuulla suuriakin riskejä. Useimmiten yritykset kuitenkin turvautuvat vakuuttamiseen, kos-

ka vakuutusyhtiön ja meklarin tuoma palvelutehokkuus ja tietämys kansainvälisestä vakuut-

tamisesta tuovat yrityksen riskienhallintaan huomattavaa lisäarvoa. Myös muita syitä riskien 

rahoittamiseen vakuutuksin on tutkittu. Vakuutuksien hankkimiselle on lueteltu seuraavia 

syitä: johdon oma intressi, verotukselliset syyt, rahoituskriisin välttäminen ja markkinoiden 

epätäydellisyys. (Skipper & Kwon 2007, 358) 

 

Kansainväliset yritykset kokevat vastuuriskien hallinnan erityisen hankalana. Näin on varsin-

kin, kun yrityksen toiminta ulottuu moneen maahan ja siten eri oikeusjärjestelmiin. Vastuu-

riskien vakuuttaminen onkin kasvanut maailmalaajuisesti viimeisten vuosien aikana. Tutki-

muksen mukaan vastuuvahinkojen pitkän aikavälin kasvu on ollut 1,5–2 –kertaista maailman 

bruttokansantuotteeseen verrattuna. Ongelmallisimpina vastuuvakuutuksen lajeina pidetään 

johdon vastuuvakuutusta ja Yhdysvaltojen markkinoille ominaista EPL:ää (Employer’s Prac-

tises Liability) eli työsuhteen vastuuvakuutusta. Nämä riskit nähdään myös yrityksien toimin-

nan kannalta uhkaavimpina ja kasvavimpina vastuuriskeinä. (Skipper & Kwon 2007, 358–

359) Vastuuriskien kehittyvän trendin vuoksi yrityksien tulisi tarkastella johtonsa vastuuriske-

jä ja tarvittaessa rahoittaa näitä riskejä D&O-vakuutuksella. 

 

D&O-vakuutus nähdään parhaana keinona suojata yrityksen taloudellista asemaa sekä suojel-

la yrityksen johtoa henkilökohtaiselta korvausvastuulta. Varsinkin yritykselle, joka toimii 

kansainvälisesti, kattavan vakuutusturvan hankkiminen suojaamaan koko konsernin johtohen-

kilöstöä on äärettömän tärkeää. Aonin (2009) teettämän tutkimuksen mukaan Yhdysvaltojen 

Fortune 200 –listan yhtiöiden keskimääräinen D&O-vakuutuksen vakuutusmäärä oli 262 mil-

joonaa dollaria. Euroopassa keskimääräinen D&O-vakuutuksen vakuutusmäärä oli noin 42 

miljoonaa dollaria. Poikkeuksena Euroopan maista voidaan mainita Hollanti, jossa yleistyvän 

ryhmäkannekäytännön vuoksi keskimääräinen vakuutusmäärä on noussut 136,5 miljoonaan 

dollariin. (Aon Risk Services 2009) Koettu finanssikriisi ja talouden jatkuva epävarmuus ovat 

Chartis-vakuutusyhtiön tutkimuksen mukaan kasvattaneet johdon vastuuvakuutuksen kysyn-

tää Euroopan alueella. D&O-vakuutusten maksut Euroopassa vuonna 2008 olivat 1,37 miljar-
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dia euroa. Kasvua vuoden 2004 luvuista oli kertynyt 35,6 %. (A Guide to Directors’ and Offi-

cers’ Liability in Europe 2011) D&O-vakuutuksen tehtävä on suojata yritystä katastrofeilta 

sekä turvata toiminnan jatkuvuutta taloudellisesti. Kansainvälisillä markkinoilla toimivalle 

konsernille vakuutusturva voidaan hankkia globaalisti – rakentamalla kansainvälinen johdon 

vastuuvakuutusohjelma.   
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3 D&O-VAKUUTUKSEN TAUSTA JA SISÄLTÖ 
 

 

Yrityksen johdon vastuuvakuutus (Directors’ and Officers’ Liability Insurance, D&O-

vakuutus) vaihtelee paljon eri vakuutuskulttuureissa. Isossa-Britanniassa ja USA:ssa se on 

ollut tärkeä vakuutus yrityksen ylimmälle johdolle jo 1980-luvulta lähtien, kun taas Manner-

Euroopassa vakuutus yleistyi vasta 1990-luvulla. Suomessa uusi osakeyhtiölaki määritti ensi 

kertaa tarkasti yrityksen johdon vastuut aiheuttamistaan vahingoista yhtiölle. Kun vastuu oli 

kirjattu lakiin, yritysjohdon kiinnostus vastuustaan ja sen vakuuttamisesta kasvoi huomatta-

vasti. (af Hällström & Ijäs 2003, 162)  

 

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin johtajien lainsäädännölliseen vastuuseen Suomen lain-

säädännön mukaan sekä tarkastellaan johtajan vastuun syntymistä muualla maailmalla. Tä-

män tutkimuksen rajauksen mukaisesti esitellään vain pääpiirteittäin eri maiden ja maanosien 

johdon vastuiden määräytymistä sekä D&O-markkinoiden tilaa. D&O-vakuutuksen lainsää-

dännöllisen taustan jälkeen siirrytään esittelemään tarkemmin kansainvälisen D&O-

vakuutuksen sisältöä, kattavuutta ja yleisimpiä ehtolaajennuksia sekä –rajauksia.   

 

3.1 D&O-vakuutuksen lainsäädännöllinen tausta 
 

Johdon vastuuvakuutuksen taustalla ovat yleiset vahingonkorvausoikeuden säännökset. Va-

hingonkorvausoikeuden lähtökohta on, että jokaisen on itse kärsittävä vahinko, joka häntä 

kohtaa. Jotta vahinko voitaisiin vierittää johtajan kannettavaksi, siihen täytyy olla jokin vas-

tuuperuste. Tällainen voi olla esimerkiksi johtajan virhe, huolimattomuus, laiminlyönti tai 

moitittava menettely. Vastuuperuste voi myös määräytyä kirjoitetun lain tai oikeuskäytännön 

kautta. (af Hällström & Ijäs 2003, 16) Yhtiön johdon edelletyttään noudattavan työssään huo-

lellisuutta ja edistävän yhtiön etua, ja yleisesti puhutaankin johdon huolellisuusvelvollisuu-

desta. On varsin vaikea laatia yleispäteviä ohjeita vaadittavasta huolellisuuden tasosta. Sen, 

mitä ja millaista huolellisuutta voidaan kulloinkin vaatia, ratkaisee viime kädessä tuomiois-

tuin kussakin yksittäistapauksessa. Johdon vastuu on tuottamusvastuuta, eli vahingonkorvaus-

velvollisuuden syntyminen vaatii toiminnassa edellytetyn huolellisuusvelvoitteen laiminlyön-

tiä tai liiallista riskinottoa. (Savela 2006, 57) 
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Tuottamuksen asteet ovat lievä tuottamus, tavallinen tuottamus, törkeä tuottamus ja tahalli-

suus. Korvausvelvollisuuden yhtiötä kohtaan aiheuttaa lieväkin tuottamus. On syytä kuitenkin 

korostaa, että lieväkin tuottamus edellyttää vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä. Vaikka 

tuottamuksen aste-eroilla ei ole vaikutusta johtajan vastuun syntymisen kannalta, on niillä 

suuri vaikutus vakuutuskorvaukseen taikka sovittelumenettelyn kautta päätettävään vahin-

gonkorvauksen suuruuteen. (Savela 2006, 59) Yhtiön johto voi välttää vahingonkorvausvel-

vollisuuden osoittamalla, että virhe ei ole johtunut sen tahallisesta tai tuottamuksellisesta teos-

ta tai laiminlyönnistä (Haussila 2002, 254). 

 

Monien eri oikeusjärjestelmien tunteminen ja hallitseminen on ehdottoman tärkeää kansainvä-

lisen yhtiön vastuuriskien hallinnassa. Kansainvälisen D&O-vakuutuksen hankinnan yhtey-

dessä on tärkeää selvittää, mitä lainsäädäntöä kussakin yrityksen eri tytäryhtiössä sovelletaan. 

Eri oikeusjärjestelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen eri kategoriaan: civil law-  ja common 

law –järjestelmään. Näiden kahden eroavaisuuksien tarkastelu on tärkeää, sillä suurin osa ke-

hittyneistä valtioista käyttää näitä kahta oikeusjärjestelmää. (Skipper & Kwon 2007, 233–234) 

Civil law- ja common law –järjestelmän eroja ja oikeusjärjestelmien vaikutusta D&O-

vakuutukseen on havainnollistettu Kuviossa 6.  

 

 

        

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

KUVIO 6 Civil law- ja Common law –oikeusjärjestelmien pääpiirteet ja oikeusjärjestelmien 
vaikutukset johtajan vastuuseen (Skipper & Kwon 2007, 234–253) 
 

Civil law 
o kodifioitu laki 
o ennustettavuus 
o oikeusperiaatteet 

Common law 
o oikeustapausanalyysi 
o joustavuus 
o oikeusprosessin painotus 

o vastuu syntyy sopimukselli-
sesta ja sopimuksen ulko-
puolisesta vastuusta 

o sovittelut yleisiä 
o korvaukset ennustettavia 

  

o vastuu syntyy velvollisuuksi-
en rikkomista  

o joukkokanteet yleisiä (var-
sinkin USA:ssa) 

o korvaussummat suuria 
 

Oikeusjärjestelmä Vaikutus johtajan vastuuseen ja 
D&O-vakuutukseen 
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Mikäli tytäryhtiöitä sijaitsee ns. common law –maissa eli pääosin angloamerikkalaisessa val-

tioissa, on siellä käytetty korvauskäytäntö pitkälti syntynyt korvauskäytännön perusteella. 

Näissä maissa kirjattujen lakien määrä on hyvin vähäinen, ja niissä nojaudutaan paljon erilai-

siin tuomioistuinten ennakkopäätöksiin. Common law –maissa asianajajien nostamat ryhmä-

kanteet muodostavat suurimman osan johtajia vastaan esitetyistä korvausvaatimuksista. Suo-

mi, kuten lähes kaikki muut EU-maat, edustaa ns. civil law –maita, joissa laaja kirjoitettu yh-

tiölainsäädäntö määrittää korvauskäytännön sisältöä. Nämä roomalaisen oikeusperinteen 

omaksuneet maat ovat kodifioineet lakinsa siten, että lainsäädännöstä on tullut ainoa oikeus-

lähde. 

 

Aon Finland Oy:n Tapio Vahervaaran (2012) mukaan common law- ja civil law –lainsäädäntö 

ei suoraan vaikuta D&O-vakuutuksen toimivuuteen, mutta asiaa tulee miettiä ennen vakuu-

tuksen ottoa riskinäkökulmasta. Common law –maissa erilaisten vahinkojen skaala on laa-

jempi ja perinteisesti korvaussummat ovat korkeampia kuin civil law –maissa. Vakuutuseh-

toihin tulisi Vahervaaran (2012) mukaan tarkkaan määritellä johtajan oikeudellinen vastuu 

vahingosta, legal liability for loss. Tämä takaa sen, ettei vahingonkorvaustilanteessa tehdä 

eroa common law- tai civil law –lainsäädännön vuoksi. 

 

3.1.1 Hallintoelinten vastuu Suomessa 
 

Osakeyhtiölain lähtökohtana on, että yhtiön johdolla on henkilökohtainen vastuu yhtiölle ai-

heutuvasta tai yhtiön aiheuttamasta vahingosta vain, mikäli siitä on erikseen laissa säädetty. 

Osakeyhtiölain 22 luvussa säännellään yrityksen johtohenkilöiden yhtiöoikeudellista vahin-

gonkorvausvastuuta. 

 

Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvatta-

va vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 §:ssä säädetyn huolellisuus-

velvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. 

(OYL 22:1.1) 

 

Hallituksen jäsenen hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava 

myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä 
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rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeen-

omistajalle tai muulle henkilölle. (OYL 22:1.2) 

 

OYL 1:8:n mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Yrityksen 

johdolla on yhtiötä kohtaan yleinen huolellisuusvelvoite, jonka mukaan johdon on kaikin ta-

voin edistettävä yhtiön etua. Huolellisuusvelvoitteesta johtuen yrityksen johtohenkilöiden 

vastuu on laajempaa yhtiötä kun muita tahoja kohtaan. Kaikki toimet ja laiminlyönnit, jotka 

voidaan luokitella yleisen huolellisuusvelvoitteen vastaisiksi, voivat johtaa korvausvastuuseen 

yhtiötä kohtaan. Huolellisuuden mittana pidetään toteamaa: ”miten huolellinen mies vastaa-

vassa tilanteessa menettelisi.” Taloudellisten riskien ottaminen tai tappion kärsiminen eivät 

sinänsä merkitse johdon huolimattomuutta, mikäli johdon voidaan osoittaa toimineen asian-

tuntevasti ja päätökseen olleen riittävästi suunniteltua ja valmisteltua. (Hirvonen, Niskakangas 

& Wahlroos 1997, 165–166). Osakeyhtiölain mukaan johtajien vastuu on erilainen riippuen 

siitä, vaatiiko vahingonkorvausta yhtiö vai muu taho. Suhteessa muuhun kuin yhtiöön vastuu 

edellyttää siis OYL:n tai yhtiöjärjestyksen rikkomista. Yleinen huolellisuusvelvollisuus on 

kirjattu omana säännöksenään OYL:iin, mutta sen rikkominen ei kuitenkaan synnytä vastuuta 

suhteessa kolmanteen osapuoleen. (Savela 2006, 11–12) 

 

Vahingonkorvausvastuu OYL 22:1:n nojalla syntyy vain niissä tilanteissa, jolloin johtavassa 

asemassa oleva henkilö on aiheuttanut vahinkoa toimiessaan yhtiöoikeudellisessa toimessa. 

Käytännössä tämän todistaminen on hankalaa ja tulkinnassa voi syntyä rajanveto-ongelmia. 

Ristiriitaisia tulkintoja syntyy muun muassa siinä, milloin henkilön katsotaan toimineen 

OYL:n mukaisessa toimessa ja milloin hän toimii esimerkiksi yhtiön muuna johtajana. Rajan-

vetoa on myös tehtävä päätettäessä, milloin henkilö on toiminut omaan lukuunsa ja milloin 

yhtiön edustajana. Tällaisessa tilanteessa ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu toimen alkamis- 

ja päättymisajankohta. (Savela 2006, 12–13) 

 

Osakeyhtiölain perusteella johtajalle syntyvä vastuu ei ole kollektiivista, vaan edellyttää hen-

kilökohtaista myötävaikutusta. Vahingonkorvausta haettaessa on jokaisen vastuuseen halutta-

van henkilön osalta selvitettävä, onko kyseinen henkilö osallistunut toimenpiteeseen tai lai-

minlyöntiin. (Savela 2006, 13) Nykyään monissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä istuu ns. halli-

tusammattilaisia, jotka istuvat samanaikaisesti monessa monen suomalaisen pörssiyhtiön hal-

lituksessa. Nämä hallitusammattilaiset tuovat hallituksen toimintaan korkeatasoista osaamista 

sekä ammattitaitoa. Tilanne ei kuitenkaan yrityksen kannalta ole paras mahdollinen mikäli 



41 
 

henkilö vastaanottaa liian monta hallituspaikkaa. Tämä saattaa johtaa poissaoloihin ja yrityk-

sen liiketoimintaan perehtymisen puutteeseen. On huomioitava, että hallituksen jäsenen pas-

siivisuus tai jatkuva poissaolo hallituksen kokouksista ei välttämättä riitä poistamaan hänen 

vastuutaan muiden tekemistä päätöksistä tai laiminlyönneistä, sillä hallituksen jäsenillä on 

aktiivinen toimimisvelvollisuus (Savela 2006, 38). 

 

Osakeyhtiölain lisäksi johtajien vastuuta säädellään myös muissa laeissa. Pörssiyhtiöille kes-

keinen johtajien vastuuta säätelevä laki on arvopaperimarkkinalaki. Laissa säädetään tiedon-

antovelvollisuudesta arvopapereita liikkeelle laskettaessa. Lisäksi laissa säädetään julkisen 

kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden arvoon vaikuttavista tiedoista. Listautumi-

seen liittyy myös omia säännöksiä. Listautumisen yhteydessä AML 9 luvun 2 §:n mukainen 

vahingonkorvausvastuu kohdistuu liikkeeseenlaskijaan eikä sen johtoon. Pykälä mahdollistaa 

laajemmankin tulkinnan, jossa myös yrityksen johto olisi vastuullinen. Koska lain tulkinnasta 

ei ole vielä syntynyt oikeustapauksia, on lopullisen tulkinnan suhteen jäätävä odottamaan oi-

keuskäytännön muodostumista. (Haussila 2002, 322–391) 

 

Yrityksen johdon vastuuta voidaan rajoittaa muutamissa tapauksissa. Vahingonkorvaustilan-

teessa yhtiö voi sitoutua maksamaan johtajille sellaiset vahingonkorvaukset, jotka nämä jou-

tuisivat suorittamaan kolmansille osapuolille. Vahingonkorvauksen lisäksi myös oikeuden-

käyntikulut voi tulla korvattavaksi. (Savela 2006, 413–414) Toisena vastuunrajoittamisen 

keinona voidaan nähdä johdon vastuuvakuutus. Yhtiöllä tai johtajilla ei ole Suomessa yleisen 

käytännön mukaan velvollisuutta ottaa vastuuvakuutusta. Velvollisuus voi kuitenkin syntyä 

osapuolten välisellä sopimuksella tai osapuolten välisen käytännön perusteella. (Savela 2006, 

415–418) 

 

3.1.2 Hallintoelinten vastuu Euroopassa 
 

Euroopassa yritysjohdon vastuuta ei ainakaan toistaiseksi ole säädelty EU-tasolla. Johdon 

velvollisuuksien määrittelyssä EU-lainsäädäntöä ei kuitenkaan voi sivuuttaa. Voimassa oleva 

EU-lainsäädäntö sisältää säännöksiä, jotka koskevat joitain muita vastuunmuotoja kuin vahin-

gonkorvausvastuuta. Ensimmäisessä yhtiöoikeusdirektiivissä (68/151/ETY) säännellään en-

nen osakeyhtiön rekisteröitymistä tehdyistä toimista johtuvaa vastuuta. Pörssiyhtiöiden osalta 

pääomadirektiivi sisältää säännöksiä laittomanvoitonjaon vastuusta sekä johtajien vastuusta 
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yhtiön omien osakkeiden merkitsemisestä. EU:ssa oli 1970-luvun alkupuolella suunnitteilla 

ehdotus viidenneksi yhtiöoikeusdirektiiviksi, joka sisälsi myös ehdotuksen yritysjohdon va-

hingonkorvaussäännöksiksi. Direktiiviehdotus kohtasi kuitenkin suurta vastusta. Aiheen ajan-

kohtaisuus on kuitenkin tunnistettu ja komissio on ilmoittanut uuden direktiiviehdotuksen 

olevan valmisteilla (KOM 2001 763, 22; ks. myös Youngman 1999, 99). (Savela 2006, 4–5) 

 

Euroopassa yhtiön johdon vahingonkorvausvastuun peruspiirteet ovat samanlaiset eri maissa, 

vaikka yhteistä lainsäädäntöä ei olekaan. Ensisijaisesti yhtiö itse voi saada korvausta, kun taas 

kolmansien osapuolien kuten osakkeenomistajien ja muiden henkilöiden on vaikeampi me-

nestyä korvausvaatimuksissaan. (Youngman 1999, 156–183) Tästä yleistyksestä voidaan kui-

tenkin erottaa Englanti ja Wales, jotka ovat common law –maita. Kyseisissä maissa tuomiois-

tuinten ratkaisut ovat keskeinen oikeuslähde ratkaistaessa sopimus- ja vahingonkorvausoikeu-

dellisia tapauksia. (Euroopan oikeudellinen verkosto: Oikeusjärjestys – Yhdistynyt kuningas-

kunta 2011) Englannissa ja Walesissa myös vastuullisten henkilöiden määritelmä on muihin 

Euroopan maihin verrattuna huomattavasti laajempi. Vastuullisten henkilöiden määritelmää 

voidaan laajentaa koskemaan kaikkia vastuullisessa asemassa olevia henkilöitä kuten tilintar-

kastajia ja asianajajia. (Paolini & Nambisan 2008, 43–50) 

 

Manner-Euroopassa, ns. civil law –maissa, lain mukaan määriteltyjen vastuullisten henkilöi-

den piiri on paljon suppeampi. Johtohenkilöiden vastuun lähtökohtana ovat puhtaasti taloudel-

liset vahingot, jotka on aiheutettu yhtiölle, sen omistajille tai muille henkilöille. Useimmissa 

maissa vastuu henkilö- ja esinevahinkojen osalta kuuluu yhtiön oman vastuun piiriin, jolloin 

yhtiö on velvollinen maksamaan korvauksen. Näissä tapauksissa vahinkoa kärsinyt esittää 

vahingonkorvausvaateen suoraan yhtiölle – ei johtajalle. Monissa Euroopan maissa johdon 

vastuu perustuu tuottamukseen tai huolimattomuuteen. Huolellisuusvelvoitteen määritelmät 

vaihtelevat jonkin verran maittain (Vahervaara 2012; ks. myös Willis Worldwide Directory 

2005, 245–536) 

 

Jotkut Euroopan maat ovat tehneet lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka mahdollistavat ryhmä-

kanteet yrityksiä kohtaan. Tämä trendi on nähty suurimpana johdon vastuuvakuuttamiseen 

vaikuttavana muutoksena Euroopassa. Ryhmäkanteet mahdollistava lainsäädäntö löytyy tällä 

hetkellä ainakin Hollannissa, Tanskassa ja Saksassa. Myös Ranskassa aloitteita vastaavan 

lainsäädännön mahdollistamiseksi on tekeillä. (Hughes & Lee 2007, 18–23; ks. myös A Gui-

de to Directors’ & Officers’ Liability in Europe 2011) Lainsäädäntöön on ennustettu tehtävän 
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enemmältikin muutoksia, jotka parantavat asianomaisten keinoja saada korvausta oikeudelli-

sin keinoin. Finanssikriisin myötä on nähty, että finanssilaitokset ja niiden valvojat ovat epä-

onnistuneet riskin arvioinnissa, jonka seurauksena monien eri Euroopan valtioiden on täyty-

nyt tarjota taloudellista tukea finanssilaitosten pelastamiseksi. Näiden kokemusten jälkeen 

valvontaan, läpinäkyvyyteen ja asianomaisten oikeuttamiseen koskevaan lainsäädäntöön on 

odotettavissa laajennuksia. (Mehrban 2009) 

 

Vaikka ryhmäkanteen mahdollistava lainsäädäntö on yleistymässä Euroopassa, suurimmat 

eurooppalaisia yhtiöitä koskevat riskit tulevat edelleen Yhdysvaltain markkinoilta. Mikäli 

kansainvälisesti toimivalla konsernilla on etäistäkin liiketoimintaa USA:n markkinoilla, on 

riski D&O-vahingolle suurempi. Tutkimuksen mukaan 15 % kaikista Yhdysvalloissa yrityksiä 

vastaan nostetuista D&O-joukkokanteista olivat muita kuin amerikkalaisia yhtiöitä kohtaan. 

Keskimääräinen sopimusratkaisu eurooppalaisia yrityksiä vastaan nostetuissa kanteissa oli 59 

miljoonaa euroa. (A Guide to Directors’ and Officers’s Liability in Europe 2011) Aika näyt-

tää, ollaanko Euroopassa siirtymässä enemmän kohti Yhdysvaltojen tyyppistä lainsäädäntöä, 

joka mahdollistaa asianomaisen ajamaan kannetta laajemman ryhmän eduksi. Mikäli tämän-

suuntaista kehitystä on havaittavissa, voidaan olettaa D&O-vakuutuksen kysynnän kasvavan 

huomattavasti. 

 

3.1.3 Hallintoelinten vastuu Yhdysvalloissa 
 

Oikeusjärjestelmältään Yhdysvallat kuuluu common law –maihin. Yhdysvaltojen oikeus pe-

rustuu pääasiassa osavaltioiden korkeimpien tuomioistuinten ennakkoratkaisuihin, joista hae-

taan perusteluja myöhempiä tapauksia ratkaistaessa. Tapaoikeus on korostetussa asemassa 

varsinkin sopimusoikeudessa ja rikkomusvastuuoikeudessa, koska ne ovat saaneet suurimmal-

ta osalta sisältönsä common law –oikeudesta. Johtajien ja hallintoelinten vastuu sekä velvolli-

suudet ovat kirjattu osavaltiotasoisiin yhtiölakeihin. Vahingonkorvausvaatimukset perustuvat 

oikeuskäytännössä syntyneisiin oikeudellisiin perusteisiin, jotka säätelevät johtajien lojatili-

teetti- ja huolellisuusvelvoitteita yhtiön nähden. Lisäksi johtajat voivat joutua henkilökohtai-

seen vastuuseen yhtiön toimintaa säätelevien lakien, kuten arvopaperi-, ympäristö- ja työsuh-

delakien rikkomisesta tai mikäli he sallivat yhtiön toimia vastoin lakia. (The Willis Worldwi-

de Directory 2005, 97–104)  
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Yhdysvalloissa yrityksen johtajille jonkinasteista suojaa tuottaa ns. business judgement rule. 

Säännössä oletetaan, että johtajat tekevät liiketoimintaa koskevia päätöksiä riittävien tietojen 

pohjalta, hyvässä uskossa ja rehellisesti uskoen, että kyseiset toimenpiteet ovat yhtiön edun 

mukaisia. Tällöin oikeus arvioi vain niitä toimenpiteitä, joiden kautta johto ratkaisuun päätyi 

– ei päätösten vaikutuksia. Sääntö asettaa todistustaakan sille, joka väittää johtajien tekemän 

päätöksen syntyneen virheellisesti. Delawaren oikeuskäytännön mukaan business judgement 

rule nostaa vaadittavan tuottamuksen kynnyksen törkeään huolimattomuuteen, mutta lain vas-

taisia päätöksiä sääntö ei kuitenkaan suojaa. (Savela 2006, 88–90) 

 

Paikallisten lakien ja toimintatapojen tunteminen on ensisijaisen tärkeää Yhdysvalloissa toi-

mivalle yritykselle. Yhtiön ja osakkeenomistajien etu on korostetussa asemassa ja mahdollisia 

eturistiriitoja tulisi välttää. Päätöksiä tehdessä valmisteluihin, dokumentointiin ja perustelui-

hin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Varsinkin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita sääte-

levä lainsäädäntö ja työsuhteisiin liittyvät vaatimukset edellyttävät paneutumista ja mahdolli-

sesti velvollisuuksien delegoimista alan asiantuntijoille. (Havaste 2002, 24–25) 

 

3.1.4 Hallintoelinten vastuu muualla maailmassa 
 

Yhdysvaltojen jälkeen riskisimpinä liiketoimintaympäristöinä johdon vastuuriskien osalta 

pidetään Australaasiaa, jossa johdon vastuu määritellään Englannin lainsäädännön mukaisesti 

(The Willis Worldwide Directory 2005, 217).  Australiassa nostetaan syytteitä johtajia vas-

taan toiseksi eniten maailmassa. (Youngman 1999, 188). Vahervaaran (2012) mukaan kaikki 

yrityksen vastuuasiat ovat tällä hetkellä pinnalla oleva ilmiö Australiassa, joka on näkynyt 

lukuisina oikeustapauksina, joissa myös suomalaisia yrityksiä on osallisena. 

 

Aasian D&O-vakuutusmarkkinoiden kokoluokkaa on vaikea arvioida, mutta alueen suurim-

mat vakuuttajat arvioivat markkinoiden olevan enemmän kuin 300 miljoonaa euroa. Aasiassa 

johtajien vastuuseen suhtaudutaan hyvin vaihtelevasti riippuen lainsäädännön kehityksen ta-

sosta sekä osallisuudesta kansainvälisiin finanssimarkkinoihin. Johdon vastuu on tarkoin sää-

deltyä alueen taloudellisissa keskittymissä kuten Hong Kongissa ja Singaporessa. Muissa Aa-

sian common law –valtioissa, kuten Intiassa, johdon vastuusta ei juuri ole oikeustapauksia. 

Lisäksi D&O-vakuutusmarkkinat ovat kehittymättömät (Youngman 1999, 192–193).  Aasias-

sa D&O-vakuutuksen tarpeellisuus on kuitenkin huomattu. Monissa maissa lainsäätäjät yrittä-
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vät tuoda esille corporate governance –säännösten roolia osana hyvänä hallintoa. Esimerkiksi 

Intiassa mietitään järjestelyä, joka vaatii kaikkia Bombayn pörssin yhtiöitä hankkimaan 

D&O-vakuutus houkutellakseen yhtiöihin korkeatasoisia johtajia. (Allianz Global Corporate 

& Specialty 2010) Kiinassa johtajan vastuu voi määräytyä kansallisen tai ulkomaisen lainsää-

dännön perusteella. Vastuun rikkomukset voidaan luokitella rikoksiksi, mutta usein oikeu-

denkäynnin sijasta maksetaan sakot tai hallinnolliset kulut. Johdon vastuuvakuutus markkinat 

ovat vasta kehittymässä. Suuri kiinalainen vakuuttaja PICC toi ensimmäisen D&O-

vakuutuksen markkinoille vuonna 2002. (Willis Worldwide Directory 2005, 107–113). 

 

Monissa Latinalaisen Amerikan maissa johtajien vastuuta määrittävä yhtiöoikeudellinen lain-

säädäntö on vielä kehittymätöntä. Johtajien vastuut ovat usein vakuutettu Yhdysvaltojen 

markkinoilla, varsinkin jos yhtiö on noteerattu jossain Yhdysvaltojen pörssissä. Vakuutus-

markkinat ovat kehittyneet Yhdysvaltojen mallin mukaisesti. Latinalaisen Amerikan vakuu-

tusmarkkinat ovat kasvamassa ja ollaan luomassa vakuuttamista koskevaa lainsäädäntöä. 

(Youngman 1999, 184–204) 

 

3.2 Kansainvälinen D&O-vakuutus 
 

Tiedon ja osaamisen merkityksen kasvaminen yhteiskunnassa on johtanut henkiseen työhön 

liittyvän vahingonkorvausvastuun kasvuun. Henkiseen työhön liittyvät vahingot aiheutuvat 

useimmiten sopimussuhteessa ja ovat ensisijaisesti puhtaita varallisuusvahinkoja eli taloudel-

lisia vahinkoja. Normaalista yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta kyseiset vahingot on 

rajattu pois. Varallisuusvastuita katetaankin ammatillisen vastuun eli professional indemnity  

–vakuutuksilla. Tärkeimmät ja yleisimmät varallisuusvastuun vakuutuksista kansainvälisillä 

vakuutusmarkkinoilla ovat johdon vastuuvakuutus sekä konsultin vastuuvakuutus. (af Häll-

ström & Ijäs 2003, 152–153) 

 

D&O-vakuutus korvaa vahingosta aiheutuvat kustannukset johtajan tai yrityksen puolesta. 

Ilmaisu korvata ”jonkun puolesta” sijoittaa D&O-vakuutuksen osaksi ammatillisen vastuuva-

kuuttamisen monimutkaista kenttää. Vahinkotilanteessa vakuuttaja sitoutuu maksamaan va-

kuutetun puolesta korvaukset kolmannelle osapuolelle vahingosta, jonka johtaja on tehtäväs-

sään virheen tai laiminlyönnin seurauksena aiheuttanut. Vastuuvakuutuksissa on tyypillistä, 

että vahingonkärsinyt on täysin tuntematon osapuoli vakuutussopimusta solmittaessa. D&O-
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vakuutukseen pätee samat lainalaisuudet kuin tyypilliseen vastuuvakuutukseen, mutta siihen 

liittyy myös erityispiirteitä, joihin perehdytään myöhemmin tässä luvussa. (Paolini & Nambi-

san 2008, 14) 

 

Johdon vastuuvakuutuksen tarve perustuu ensi sijassa siihen, että yritystoiminnassa otetaan 

riskejä, jotka ovat yksittäisen johtajan varallisuuteen nähden suunnattoman suuria. Tällöin 

pienikin huolimattomuus tai tehtävien laiminlyönti voi aiheuttaa vahingot, jotka ylittävät joh-

tajan henkilökohtaisen omaisuuden arvon. Kansainvälinen johdon vastuuvakuutus antaa suo-

jaa yrityksen johtajille vastuuvahingoissa, jotka syntyvät johtajan jokapäiväisestä tehtävien ja 

velvollisuuksien suorittamisesta. Johdon vastuuvakuutuksella on myös tärkeä tehtävä sivu-

toimisten hallitusten jäsenten ja pätevien päätoimisten johtajien houkuttelemiseksi yhtiöön. 

Vakuutuksen olemassaolo korostuu varsinkin tilanteessa, jossa suomalaiset yhtiöt joutuvat 

kilpailemaan kansainvälisen tason huippujohtajista. Tällöin vastuuvakuutuksen tarjoaminen 

yhtiön kustannuksella on yleisenä vaatimuksena. (Savela 1998, 52–64; af Hällström & Ijäs 

2003, 165)  

 

Vakuutus on tarpeellinen yritykselle, joka harjoittaa kansainvälistä liiketoimintaa, ja jolla on 

tytäryhtiöitä ulkomailla. Kansainvälinen johdon vastuuvakuutus on laajempi kuin kotimaisin 

ehdoin kirjoitettu vakuutus, koska johdon vastuu ei ole sidottu vain Suomen osakeyhtiö- ja 

arvopaperimarkkinalain vastuujärjestelmään, vaan sen suoja on rakennettu rajaamatta vakuu-

tuksen kattavuutta mihinkään tiettyyn lakiin. Kansainvälisen D&O-vakuutuksen ehdoissa ei 

luetella niitä lakeja joiden mukaisen vahingonkorvausvastuun vakuutus kattaa. Suoja onkin 

niin katsotusti laaja suoja, jolloin rajoitusehtoja on enemmän mitä kotimaisin ehdoin kirjoite-

tussa johdon vastuuvakuutuksessa olisi. (af Hällström & Ijäs 2003, 165) Vahervaaran (2012) 

mukaan kansainvälisen D&O-vakuutuksen tulee lähtökohtaisesti antaa suojaa kaikkialla maa-

ilmassa, koska sen korvaavuus ei ole sidottu minkään maan lakiin. Eri maiden lainsäädännöt 

eivät voi vaikuttaa vakuutuksen laajuuteen – vaan siihen, miten vahingonkorvaus kyseisen 

maan oikeuskäytännön mukaan käsitellään. 

 

Kansainvälisin ehdoin tehtyjä vakuutuksia myyvät kansainväliset vakuutusyhtiöt, joiden maa-

ilmalaajuinen verkosto ja yhteistyösopimukset mahdollistavat globaalin vakuutuksen hallin-

noinnin ja seurannan. Myös suomalaiset vakuutusyhtiöt tarjoavat kansainvälisiä johdonvas-

tuuvakuutuksia asiakkailleen, joilla on tytäryhtiöitä ulkomailla. Kansainvälisin ehdoin kirjoi-

tettua vakuutusta olisi syytä harkita myös suuremmille suomalaisille yrityksille, vaikka ne 
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eivät ottaisi koko konsernin kattavaa vakuutusta. Varsinkin suomalaisille pörssiyhtiöille laaja 

kansainvälisin ehdoin kirjoitettu vakuutus olisi tarpeellinen, koska arvopaperimarkkinalain 

säännökset luovat joukon uusia vastuuperusteita, jotka eivät sisälly osakeyhtiölakiin ja täten 

eivät ole katettu kotimaisin ehdoin kirjoitetussa vakuutuksessa. (af Hällström & Ijäs 2003, 

165–166) Myös Vahervaaran (2012) mukaan kansainvälisen D&O-vakuutuksen ottaminen 

suurimmille kotimaisilla markkinoilla toimiville yrityksille on suositeltavaa, koska vakuutuk-

sen ehdot antavat huomattavasti paremman suojan D&O-riskin varalle. 

 

D&O-vakuutuksesta on tullut osa kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen riskienhal-

lintaa. Vaikka kansainvälisillä pörssiyhtiöillä on suurin riski joutua D&O-syytösten alaisiksi, 

on riski olemassa niin yksityisillä kuin voittoa tavoittelemattomilla organisaatioilla. Pienim-

mille yrityksille vakuutus kirjoitetaan standardiehtoja käyttäen, mutta kun kyseessä on liike-

vaihdoiltaan suurempi kansainvälisillä markkinoilla toimiva yritys, vakuutusehtojen tarkempi 

yksilöinti ja räätälöinti ovat tarpeen. (Allianz Global Corporate & Specialty 2010) Markki-

noilla on tällä hetkellä tarjolla laajuudeltaan hyvin eritasoisia vakuutuksia, minkä vuoksi oi-

kean turvatason löytäminen vastaamaan yrityksen tarpeita voi olla haastavaa. D&O-

vakuutusta pidetäänkin vakuutusmarkkinoiden monimutkaisempana, vaikeimpana ja vää-

rinymmärretyimpänä tuotteena. (Youngman 1999, 128–129)  

 

3.2.1 Vakuutuksen tavoite 
 

Yksinkertaistettuna D&O-vakuutuksen tavoitteena on antaa suojaa johtajien tekemien virhei-

den ja laiminlyöntien vahingonkorvausseuraamuksille. Yhä useammat yritykset toimivat kan-

sainvälisesti, jolloin yrityksen sidosryhmät ja operaatiot ovat ympäri maailmaa. Tämä tarkoit-

taa, että johtajien tulee tiedostaa ja hallita markkinatilanteen lisäksi viimeisimmät sidosryhmiä 

koskevat corporate governance –säännökset, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta. Lisäksi tulee 

huomioida viranomaisten toiminta. (Allianz Global Corporate & Specialty 2010) Liiketoi-

minnan verkostoituminen ja eri riippuvuussuhteet ovat lisänneet operatiivisen toiminnan 

kompleksisuutta ja siten altistaneet johtajat useammin vastuullisiksi virheistään ja erehdyksis-

tään. Finanssikriisin jälkeisessä taloudellisessa ilmapiirissä on ollut havaittavissa muutosta. 

Johtamisen halutaan olevan vastuullista ja mahdollisimman läpinäkyvää. Sijoittajat ja viran-

omaiset haluavat löytää syntipukkeja finanssikriisin tapahtumille. Esimerkkinä viranomaisten 

proaktiivisuudesta voidaan mainita Iso-Britannian finanssipalveluiden valvojan uusi strategi-
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nen tavoite. Iso-Britannian finanssivalvonnan johtajan Margaret Colen mukaan heidän tavoit-

teena on tutkia ja perehtyä yhä syvällisemmin yksittäisten johtajien toimiin ja näin saattaa 

yksilöt vastuuseen (Allianz Global Corporate & Specialty 2010).   

 

Yrityksen tavoitteena on luoda ilmapiiri, jossa johtajien ei tarvitsisi jatkuvasti pelätä päätöksi-

ensä seurauksia. Voidaankin sanoa, että johdon vastuuvakuutuksen olemassaolo on elintärke-

ää, jotta johtajat voivat suorittaa tehtäviään ilman jatkuvaa pelkoa potentiaalisista rahallisista 

vaateista (Paolini & Nambisan 2008, 11). Johdon vastuuvakuutus tukee hyvin corporate go-

vernance –säännöksiä tehden päätöksenteon riskeistä hallittavia ja läpinäkyviä. Vahingon 

sattuessa D&O-vakuutus antaa asianomaisille tietyn tasoisen taloudellisen tuen. Tilanteissa, 

joissa yhtiö ajautuu konkurssiin, D&O-vakuutus on yksi harvoista yhtiön varoista, josta omis-

tajat ja velkojat voivat likvidisoida osan varoistaan takaisin. (Allianz Global Corporate & 

Specialty 2010) 

 

Monteleonen ja Copen (2008, 4) mukaan D&O-vakuutuksella katsotaan olevan kaksi pääasi-

allista tavoitetta. Vakuutuksen primäärinen tavoite on antaa suojaa johtajille henkilökohtaisel-

la tasolla. Vakuutusta kutsuttiinkin ennen johtajien ”hyvän yön” vakuutukseksi. Vakuutus on 

äärimmäisen tärkeä tilanteissa, joissa yritys ajautuu rahallisiin ongelmiin. Konkurssitilantees-

sa D&O-vakuutuksesta saattaa tulla johtajan ainoa rahallinen tukija. D&O-vakuutuksen se-

kundäärisenä tavoitteena on yrityksen taloudellisten varojen suojaaminen. Useimmissa tapa-

uksissa vakuutuksenottajayritys maksaa vahingonkorvauksen vakuutetun puolesta oma-

aloitteisesti tai sopimuksen perusteella. Useimmissa D&O-vakuutuksissa vakuutuksenottajan 

suorittamat korvaukset ovat katettu ja täten vakuutus antaa suojaa välillisesti myös vakuutuk-

senottajayritykselle. (Monteleone & Cope 2008, 4) 

 

Vakuuttamisen ominaispiirteenä pidetty moral hazard –ongelma eli moraalikato on havaitta-

vissa myös D&O-vakuutuksessa. Ilmiössä vakuutettujen, eli tässä tapauksessa johtajien, käyt-

täytyminen muuttuu riskisemmäksi, kun tiedostetaan vakuutuksen olemassaolo ja sen korvaa-

vuus tietyissä tilanteissa. Ongelmaa kutsutaan myös piittaamattomaksi riskikäyttäytymiseksi, 

jossa vakuutusturva saa vakuutetun käyttäytymään huolimattomasti (af Hällström & Ijäs 

2003, 158). Vahervaaran (2012) mukaan moraalikato näkyy siten, että johtajat saattavat tehdä 

sellaisia ratkaisuja, joita he luultavasti eivät tekisi, mikäli vakuutusturvaa ei olisi. Ongelman 

olemassaolo voi näkyä johtajan suurempana riskinottona ja taloudellisten raporttien kauniste-

luna. Vahervaara (2012) kuitenkin painottaa, että paine riskien ottoon ja lukujen kaunisteluun 
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tulee markkinoilta, jotka odottavat ja vaativat yrityksiltä yhä suurempaa riskinottoa. Pörssiyh-

tiöiden toimintaa kuitenkin säädellään yhä enemmän Suomessa ja muissa kehittyneissä maissa 

compliance-säännöksin. Tämä rajoittaa omalta osin johtajien perustelematonta riskinottoa. 

(Vahevaara 2012) 

 

Kanadalaisille yhtiöille suunnatun tutkimuksen mukaan (Lin, Officer, Wan & Zou 2011, 22–

23) moraalikadon olemassaolo D&O-vakuutuksessa vaikuttaa yrityksen luottoriskiin. Mitä 

suurempi yrityksen D&O-vakuutuksen korvausmäärä on, sitä suurempi moraalikato informaa-

tion epäsymmetrian luomiseksi syntyy. Tämä heijastuu lopulta yhtiölle arvioitavaan konkurs-

sitodennäköisyyteen. On huomioitava, että tutkimuksen tulokset perustuvat vain kanadalaisiin 

yhtiöihin. Moraalikadon olemassaolon välttämiseksi eri maiden yhtiölainsäädäntöön on kirjat-

tu muutoksia, joissa otetaan kantaa yhtiön johdolle maksamiin korvauksiin. Esimerkiksi Eng-

lannin Companies Act 2006:n mukaan yhtiöt eivät missään tilanteissa saa suorittaa hyvityksiä 

johtajille tai maksaa heidän puolestaan korvauksia, jotka ovat seurausta heidän epärehellisestä 

tai piittaamattomasta toiminnasta sekä tehtävien ja velvollisuuksien laiminlyönnistä (Paolini 

& Nambisan 2008, 12).  

 

Vaikka D&O-vakuutus on olennainen osa yritysten riskienhallintaa sekä corporate governan-

ce –säännöksiä, se on ristiriitainen tuote moral hazard –näkökulman vuoksi. Vakuutuksen 

tavoitteena on antaa johtajalle mielenrauha sekä mahdollisuus tehokkaaseen päätöksentekoon 

ilman liiallista pelkoa päätösten seurauksista. Normaali riskinotto kuuluu liiketoimintaan eikä 

sitä kuuluisikaan pyrkiä poistamaan vakuutuksilla. Ongelmaksi voikin muodostua liiallinen 

riskinotto, kun tiedetään D&O-vakuutuksen mahdollisesti kattavan seuraukset. Vakuutuksen 

ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa tehokas ja vastuullinen johtaminen, ei rohkaista joh-

tajia tyhmänrohkeisiin päätöksiin. Ristiriidan välttämiseksi johtajuuden sisäinen tarkastelu ja 

selkeät hyvän hallinnon pelisäännöt saattavat estää liiallisen riskinoton esiintymistä. 

 

3.2.2 Vakuutuksen rakenne 
 

D&O-vakuutus on yksi osa ammatillisen vastuun vakuuttamisen monimutkaisesta alasta.  

Johdon vastuuvakuutus koostuu Paolinin ja Nambisanin (2008, 11) mukaan yleensä kolmesta 

osa-alueesta:  
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1) johtajan henkilökohtainen sopimuksen tai velvollisuuksien rikkomisesta syn-

tynyt vastuu kolmansille osapuolille 

2) oikeudenkäyntikustannukset, jotka aiheutuvat johtajalle itselle tai yritykselle 

3) yritykselle maksettava hyvitys liittyen korvauksiin, jotka yritys on maksanut 

johtajalle 

 

D&O-vakuutuksella on perinteisesti katettu yllä mainitut vastuut ja kustannukset. Näiden li-

säksi yhä yleisempää on, että johdon vastuun lisäksi vakuutuksella katetaan yhtiön vastuuta. 

Tämä entity cover muodostaa D&O-vakuutuksesta yhdistelmävakuutuksen, jossa johdon li-

säksi vakuutetaan itse yritys. Kriittisesti tarkasteltuna yhtiölle kirjoitettu turva on ristiriidassa 

D&O-vakuutuksen fundamentaalisen tarpeen kanssa. Teoriassa olisi nimittäin mahdollista, 

että yhtiölle maksetut korvaukset kuluttavat loppuun vakuutuksen kokonaiskorvaussumman 

jättäen johtajan henkilökohtaisen vastuun vakuuttamatta. Todellisuudessa tällainen tilanne on 

äärimmäisen harvinainen. (Paoloni & Nambisan 2008, 11) Paolinin ja Nambisanin (2008, 11) 

jaottelusta voidaan nostaa esille D&O-vakuutuksen kaksi tärkeintä osaa: johdon henkilökoh-

tainen vastuu sekä yritykselle hyvitetyt korvaukset johdolle maksetuista korvauksista. Näiden 

kahden osan lisäksi entity cover on yhä yleisempi osa uusissa D&O-vakuutuksissa. 

 

Kuviossa 6 on tarkennettu kansainvälisin ehdoin kirjoitetun D&O-vakuutuksen yleistä raken-

netta. Vakuutustarve kumpuaa kahdesta eri lähteestä: yritysjohtoon ja yritykseen kohdistuvis-

ta riskeistä. Kuviossa hyvitettävyydellä tarkoitetaan yrityksen oikeutta maksaa vahingosta 

aiheutuvia kustannuksia suoraan johtajalle taikka hänen puolestaan. Tämä on niin sanottu 

reimbursment-lauseke. D&O-vakuutuksen perusrakenne on jaettu kolmeen osaan, joissa A-

osa ja B-osa kattaa suoraan tai välillisesti yritysjohdon vahingonkorvausvelvollisuudesta ai-

heutuvia kustannuksia. C-osassa katetaan suoraan yritykselle aiheutuvia kustannuksia tietyis-

sä tapauksissa. (Monteleone & Cope 2008, 3; 202) 

 

D&O-vakuutus sisältää aina A-osan. Tämä on johdon vastuuvakuutuksen oleellisin osa, jonka 

on suunniteltu antamaan turvaa nimenomaan johtajien henkilökohtaista vahingonkorvausvas-

tuuta varten. A-osan turva antaa vakuutussuojan henkilökohtaisella tasolla nimetyille henki-

löille. A-osavakuutus korvaa taloudelliset vahingot mukaan lukien oikeudenkäyntikulut suo-

raan johtajalle, ei yritykselle. D&O-vakuutuksen kyseisessä osassa ei yleensä ole omavastuu-

ta. (Allianz Global Corporate & Specialty 2010; Monteleone & Cope 2008, 2, 93) 
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KUVIO 6 D&O-vakuutuksen rakenne (Allianz Global Corporate & Specialty 2010) 

 

Kuvion 6 mukaisessa vakuutuksen B-osassa on huomioitu se, että vakuutuksenottajana toimi-

va yritys maksaa useissa tapauksissa vahingonkorvauksen ja oikeudenkäyntikulut vakuutetun 

puolesta. Järjestely voi tapahtua oma-aloitteisesti tai se voi perustua sopimuksiin kuten yhtiö-

järjestykseen tai johtajasopimuksiin. Vakuutuksenottajan suorittamat korvaukset on lisätty 

vakuutuksen ehtoihin reimbursment-lausekkeella. B-osan turva ei kuitenkaan kata yhtiön 

omaa vastuuta, vaan nimenomaan johtajien vastuusta aiheutuvia vahinkoja, jotka vakuutuk-

senottajayritys korvaa johtajien puolesta. Reimbursment-lausekkeen alaisista korvauksista 

peritään omavastuu vakuutuksenottajayritykseltä. (af Hällström & Ijäs 2003, 166; Allianz 

Global Corporate & Specialty 2010) Vaheravaaran (2012) mukaan B-osan turva istuu huonos-

ti suomalaiseen yritysmaailmaan suuren omapidätyksensä vuoksi. Vahervaara (2012) painot-

taakin, että vahinkotilanteessa olisi suositeltavaa tarkkaan miettiä, haetaanko vakuutuskorva-

usta D&O-vakuutuksen A-osan vai B-osan turvasta. 

 

Lainsäädännössä määritellään, missä tapauksissa yhtiö saa suorittaa korvauksia johtajan puo-

lesta. Reimbursement-lausekkeen käytön salliminen vaihtelee eri maiden lainsäädännöissä. 

yritysjohdon vakuutus-
turva 

hyvitettävyys 

yrityksen va-
kuutusturva 

EI KYLLÄ  
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Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa esimerkiksi korvausten maksaminen johtajan puolesta 

on sallittua niin siviili- kuin rikosasioiden oikeuskäsittelyissä. Rikosasioissa hyvittäminen 

kohdistuu vain sellaisiin puolustuskuluihin, jotka ovat seurausta johtajan syyttömyyden todis-

tamisesta. Johtajan olisi hyvä huomioida, että hyvittämisen salliminen ja todellinen kulujen 

hyvittäminen johtajan puolesta, ovat täysin eri asia, varsinkin tilanteessa, jossa D&O-

vakuutusta ei ole hankittu. Johtajat usein luulevat yrityksen automaattisesti hyvittävän kulut 

johtajan puolesta, mikäli se lainsäädännön puitteissa on mahdollista. Mikäli kulujen hyvittä-

misestä vahingonkorvaustilanteessa ei ole kirjattu sopimuksin, johtajat saattavat joutua tilan-

teeseen, jossa yhtiö pesee kätensä tilanteesta ja syytöksiin vastaamisen kulut jäävät täysin 

johtajan vastuulle. (Youngman 1999, 24–25) 

 

Perinteisesti yritysten D&O-vakuutukset ovat koostuneet A- ja B-osan turvasta. Kuitenkin 

1990-luvun puolivälissä näiden kahden vakuutettavan osan rinnalle syntyi kolmas osa. Tämä 

on D&O-vakuutuksen C-osa eli yhtiöturva, joka on tarpeellinen julkisen vaihdannan kohteena 

oleville yrityksille. Tarve C-osan lisäämiselle D&O-vakuutukseen nähtiin tarpeellisena, koska 

monissa tapauksissa korvausten allokaatiosta ei ollut sovittu mitään yhtiön ja johtajien kes-

ken. Korvaustilanteessa syntyikin usein kiistaa korvauksien jakamisesta. C-osan turva, toisin 

sanottuna entity cover, kattaa yritykselle syntyvää vahingonkorvausvastuuta tietyissä arvopa-

perien vaihdannassa syntyvissä tilanteissa, kuten esimerkiksi osakeanneissa ja yrityskaupois-

sa. Yhtiöturva antaa suojaa yhtiölle itselleen tilanteissa, jossa kolmas osapuoli vaatii vahin-

gonkorvausta tapahtumasta, jonka yrityksen johtaja on teoillaan aiheuttanut. On huomioitava, 

että syyte yhtiötä vastaan voidaan nostaa vain yhtiön ollessa toimintakelpoinen. Konkurssiin 

ajautunutta yhtiötä vastaan syytettä ei siis voi nostaa. Yhtiötä vastaan nostettu syyte tulee aina 

todistettavasti linkittyä johtajan tekoihin jollain tapaa (Vahervaara 2012).  D&O-vakuutuksen 

C-osassa peritään vakuutetulta aina omapidätys, joka on erikseen määritelty ja voi olla hyvin-

kin korkea. (Monteleone & Cope 2008, 3; Paolini 2008, 62– 64)  

 

3.2.3 Vakuutuksen kattavuus 
 

D&O-vakuutuksen ydintehtävänä on tukea johtajia taloudellisesti vahingonkorvaustilanteessa. 

D&O-vakuutus korvaa vahingosta aiheutuvat oikeudenkäyntikustannukset sekä taloudelliset 

menetykset. Suurin osa D&O-vakuutuksista kirjoitetaan vakuutusmäärällä, jossa on luettu 

mukaan kaikki kustannukset. Käytännössä tämä ilmenee vahinkotilanteessa siten, että yhdestä 
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vakuutusmäärästä korvataan sekä oikeudenkäyntikustannukset että taloudelliset kustannukset. 

Mikäli D&O-vakuutuksen korvausmäärä olisi esimerkiksi 10 miljoonaa euroa ja oikeuden-

käyntikustannukset olisivat 5 miljoonaa euroa, vain 5 miljoonaa euroa jäisi korvattavaksi 

muihin taloudellisiin menetyksiin. Monelle tulee yllätyksenä, että oikeudenkäyntikustannuk-

set saattavat nousta hyvinkin suuriksi, kun mukaan lasketaan lakimiesten ja muiden asiantun-

tijoiden valmistelutyö, joka saattaa kestää kuukausia tai jopa vuosia.  Muita vakuutuksesta 

korvattavia taloudellisia menetyksiä voivat olla esimerkiksi tuomioistuimen määräämät kor-

vaukset taikka sopimusratkaisujen perusteella maksettavat korvaukset. (Youngman 1999, 18–

36) 

 

D&O-vakuutuksesta korvataan vain vahingot, joista vakuutettu tai vakuutuksenottaja ovat 

voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvausten maksamisen perusteena on 

aina voimassa olevaan oikeuteen perustuva vahingonkorvausvastuu. D&O-vakuutuksesta ei 

koskaan korvata vahinkoa laajemmin, kuin mikä on vahingonaiheuttajan todellinen vahingon-

korvausvastuu. Todellinen vahingonkorvausvastuu muodostuu varsinaisesta taloudellisesta 

vahingosta, eli vahingonkorvauksesta, välittömistä vahingon selvitys- ja torjuntakustannuksis-

ta sekä vahingonkorvausta koskevan oikeudenkäynnin kustannuksista. (af Hällström & Ijäs 

2003, 85) Vahervaara (2012) painottaa, että kansainvälisen D&O-vakuutuksen korvauksen 

saamiseksi vahingon ei välttämättä tarvitse olla tuomioistuimen määräämä. Tietyin ehtolaa-

jennuksin vakuutus voi korvata myös syytteestä johtuvat tutkimuskulut ja viranomaistutki-

muksen aiheuttamat kulut. 

 

Tyypillinen D&O-vakuutuksen ehtolauseke voidaan kirjoittaa seuraavasti: 

 

”Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka vakuutettu on aiheuttanut toimiessaan 

vakuutuksenottajan hallintoelimen jäsenenä. Vakuutuksesta korvataan vahinko, 

joka on ilmoitettu vakuuttajalle vakuutuskauden aikana kohtuullisessa ajassa. 

Vakuutuksesta hyvitetään yritykselle sen johdolle maksamat korvaukset, taikka 

korvaukset suoraan yrityksen johdolle tilanteessa, joissa yritys ei ole maksanut 

korvauksia johtajan puolesta.” (Paolini & Nambisan 2008, 14) 

 

Vahingolla tarkoitetaan Lloyd’sin LSW 736 –ehtomuodon (Paolini & Nambisan 2008, 16) 

mukaan niitä kuluja, jotka ovat lainvoimaisella päätöksellä vahvistettu. Näitä kuluja ovat: 

1) vahingonkorvaus, jonka johtaja on tuomittu maksamaan 
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2) sopimusratkaisut, jotka vakuuttaja on hyväksynyt 

3) kaikki tarvittavat ja kohtuulliset kustannukset, jotka ovat seurausta vahingon tutkin-

nasta, valvonnasta ja sovittelusta 

 

D&O-vakuutuksen yleisen ehtomuodon tulkinnan mukaan vakuutuksesta korvataan tuomiois-

tuimen ratkaisun tai muun lainvoimaisen päätöksen mukainen korvaus. Lisäksi korvattavaksi 

voi tulla yksityisesti kolmannen osapuolen kanssa soviteltu ratkaisu, joka on ennakkoon hy-

väksytetty vakuuttajalla. Muut tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset muodostuvat lähinnä 

oikeudenkäyntikustannuksista. Oikeudenkäyntikustannusten sekä taloudellisten menetysten 

lisäksi D&O-vakuutukseen on mahdollista liittää laajennuksia, joiden avulla voidaan kattaa 

kustannuksia, jotka syntyvät hallinnollisista tai rikosoikeudellisista oikeusprosesseista taikka 

valvojien ja syyttäjien tutkinnasta. Kyseiset D&O-vakuutuksen laajennukset ovat nostaneet 

viime aikoina suosiotaan ja ovat tärkeä osa johtajille hankitusta vakuutusturvasta. Laajennus-

ten avulla johtajille voidaan taata kokonaisvaltainen, integroitu vakuutusturva, jolla saavute-

taan luotettava sekä johdonmukainen puolustus oikeudessa. (Allianz Global Corporate & 

Specialty 2010)  

 

D&O-vakuutusmarkkinatilanteesta riippuen yritys voi lisätä D&O-vakuutuksen perusturvan 

jatkeeksi ehtolaajennuksia. Ehtolaajennuksia tulisi harkita riskilähtöisesti, koska niiden lisää-

minen perusturvan päälle nostaa vakuutuskustannuksia (Terzih, 2004, 6). Yleisimmät ehtolaa-

jennukset on listattu Taulukkoon 4. Vaheravaaran (2012) mukaan D&O-vakuutusmarkkinat 

ovat olleet pehmeät jo pidemmän aikaa, joten kaikkia Taulukon 4 laajennuksia on markkinoil-

la saatavilla. Ehtolaajennuksista Vaheravaara (2012) haluaa painottaa ehdon erillisyyden tär-

keyttä D&O-vakuutuksessa kahdesta eri näkökulmasta: ehdon erillisyys vakuutusta solmitta-

essa (severability of application) ja ehdon erillisyys johtajan toiminnassa (severability of con-

duct). Ensinnäkin, ehdon erillisyys sitoo vakuutuksenottajaa vakuutussopimusta solmittaessa, 

jolloin vakuutuksenottajan tulee antaa todenmukaiset tiedot itsestään. Mikäli jälkeenpäin, 

esimerkiksi vahinkotilanteessa, käy ilmi, että vakuutus on myönnetty valheellisiin tietoihin 

perustuen, vakuutus ei korvaa vahinkoa niille johtajille, jotka ovat tienneet valheellisista tie-

doista. Tässä tilanteessa voidaan vedota ehdon erillisyyteen vakuutussopimusta solmittaessa. 

Toiseksi ehdon erillisyys johtajan toiminnassa taas sitoo vakuutuksenantajaa käsittelemään 

johtajia erillisinä henkilöinä toisistaan. Mikäli yksi johtajista syyllistyy esimerkiksi petolli-

seen toimintaan, josta syntyy vahinko, vakuutuksenantaja ei voi evätä korvausta viattomilta 

johtajilta, jotka eivät ole tienneet yhden johtajan petollisesta toiminnasta. (Giller 2005, 23–24) 
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TAULUKKO 4 Yleisimmät D&O-vakuutuksen ehtolaajennukset 

Ehtolaajennus Hyödyt yritykselle 

Ennaltapäätetty allokaatio Määritelty prosentuaalinen vahingonkorvaus johtajien ja 
yhtiön välille.  

DIC–ehto Takaa turvan johtajille tilanteessa, jossa yritykselle on jo 
maksettu vakuutuksen koko korvausmäärä 

Ulkopuoliset johtajat Kattaa ulkopuoliset johtajat 

Automaattinen suoja Kattaa vakuutuskauden aikana hankitut ja perustetut tytär-
yhtiöt vakuutusmääränä 30 % yhtiön varoista 

Viranomaistutkinta Kattaa viranomaistutkinnasta aiheutuvat oikeudenkäyntiku-
lut 

Vakuutetun määritelmä Ehto laajentaa vakuutettujen piiriä (johdon sihteeristö, 
työnjohto ja operationaalinen johto) 

Ehdon erillisyys Antaa suojan viattomia johtajia kohtaan tapauksessa, jossa 
syylliset johtajat ovat rikkoneet vakuutussopimuksen ehtoja 

Yritys vs. vakuutettu Antaa suojaa johtajalle yhtiön syytöksiä vastaan 

Vakuutuksen irtisanominen Vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta irtisanoa vakuutusta kes-
ken kauden kuin ehtojen määräämissä tilanteissa 

 (Terzih 2004, 6; Orza & Quentin 2004, 14; Vahervaara 2012) 

 

Orzan ja Quentinin (2004) mukaan C-osan yleistyminen on johtanut tilanteisiin, jossa valtavat 

sovitteluratkaisut ovat kuluttaneet koko vakuutusmäärän jättäen yksittäiset johtajat kokonaan 

ilman turvaa. Ennaltapäätetyn allokaation ja DIC-ehdon myötä yritys voi varmistaa, ettei ky-

seinen tilanne realisoidu. Vahervaaran (2012) mukaan ennaltapäätetty allokaatioehto on jon-

kinasteinen vaihtoehto perinteiselle C-osan turvalle. Vahervaara (2012) nostaa esille myös 

ehdon vakuutuksen irtisanomisesta. Ehto kirjoitetaan vakuutuksenottajan suojaksi lähinnä 

konkurssitilanteita varten. Tällöin vakuutusyhtiö ei pysty irtisanomaan vakuutusta kesken 

kauden konkurssiin vedoten. Irtisanomisehtolisäys on äärimmäisen tärkeä, koska D&O-

vakuutuksen primäärinen tehtävä on antaa suojaa henkilökohtaisella tasolla johtajien omia 

varoja varten.  
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3.2.4 Vakuutuksen ottaja, vakuutettu ja vahingonkärsinyt 
 

D&O-vakuutus kuten myös muut vastuuvakuutukset poikkeavat toiminnaltaan muista vahin-

kovakuutuksista. Vahinkovakuutuksissa pystytään ennalta määrittelemään, minkä riskin va-

ralle vakuutusturvaa halutaan. Vastuuvakuutuksessa sovittu riski on joutua korvausvelvolli-

seksi jollekin toiselle, joten vakuutussopimusta solmittaessa tiedetään vain vahingon mahdol-

linen aiheuttaja eli vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu. Vastuuvakuutuksessa vakuutuk-

senottajalla tarkoitetaan sitä, joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen 

ja vakuutetulla sitä, jonka vahingonkorvausvelvollisuuden varalta vakuutus on otettu. D&O-

vakuutuksessa vakuutetut henkilöt ovat aina erikseen määritelty vakuutuskirjassa tai vakuu-

tusehdoissa. (af Hällström & Ijäs 2003, 89) 

 

D&O-vakuutuksessa vahingonkärsinyt määräytyy vahingonkorvausoikeudellisten säännösten 

perusteella. Vahingonkärsinyt sekoitetaan usein vakuutettuun. On kuitenkin hyvä huomioida, 

että vaikka vahingonkärsineellä on usein oikeus vaatia vakuutuskorvaus suoraan vakuutusyh-

tiöiltä, tämä ei tee hänestä vakuutettua. Kuten edellä mainittiin, D&O-vakuutuksen ensisijai-

sena tavoitteena on suojata vahingonaiheuttajaa eli vakuutettua, tai joissain tapauksissa yhtiö-

tä eli vakuutuksenottajaa.  D&O-vakuutus antaa kuitenkin suojaa myös vahinkoa kärsineelle, 

koska vastuuvakuutuksen kautta hänen oikeutensa korvaukseen ei ole riippuvainen pelkästään 

vahingonaiheuttajan maksukyvystä. D&O-vakuutuksen osapuolet on kuvattu Kuviossa 7. Ku-

vion perusteella voidaan huomata, että vakuutuksenottaja ja vakuutettu voivat kumpikin olla 

vahingonaiheuttajia. (af Hällström & Ijäs 2003, 84–85) 

 

 

     

 

       D&O-vakuutus 

              korvaus       korvaus- 
           velvollisuus 
 

 

 

 

KUVIO 7  D&O-vakuutuksen osapuolet  

 
vakuutusyhtiö 

vakuutuksenottaja 
& 

vakuutettu 

 
vahingonkärsinyt 
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Kansainvälisin ehdoin kirjoitetussa D&O-vakuutuksessa vakuutettujen henkilöiden piiri on 

laajempi kuin kotimaisessa johdon vastuuvakuutuksessa, jossa vakuutettavien henkilöiden 

piiri on määritelty osakeyhtiölain mukaan. Vakuutus kattaa niin hallituksen jäsenet (directors) 

kuin ylimmät johtajat (officers). Ylimmästä johdosta voidaan mainita toimitusjohtaja (chief 

executive officer) tai talousjohtaja (chief financial officer), joiden vastuusta on omat säännök-

sensä joidenkin maiden yhtiöoikeudessa, mutta ei esimerkiksi suoranaisesti Suomen osakeyh-

tiölaissa. Kansainvälisen D&O-vakuutuksen henkilöpiirin laajuus riippuu siitä, missä maissa 

vakuutetulla yhtiöllä on toimintaa ja ketkä kyseisen maan yhtiölainsäädännön mukaan ovat 

henkilökohtaisesti korvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta. (af Hällström & Ijäs 2003, 

166) Syytteen alaisiksi voivat joutua myös henkilöitä, jotka eivät tietyn maan lainsäädännön 

mukaan ole korvausvastuussa. Mikäli D&O-vakuutuksen vakuutettujen henkilöiden piiri on 

riittävän kattava, korvaa vakuutus näistä syytteistä johtuvia kustannuksia. (Vahervaara 2012) 

 

Kansainvälisesti toimivalla yrityksellä on lukuisia johtavassa asemassa olevia henkilöitä. Llo-

yd’s:in (Paolini 2008, 44) antaman määritelmän mukaan johtajana voidaan pitää luonnollista 

henkilöä, joka oli, on tai voi olla yrityksen johtaja. On hankalampi määrittää, kuka katsotaan 

olevan johtavassa asemassa. Yrityksen johtaja voi olla joko de jure –johtaja, juridinen johtaja 

tai de facto –johtaja, tosiasiallinen johtaja. Juridinen johtaja on muodollisesti nimitetty tehtä-

väänsä. Tosiasiallinen johtaja taasen toimii johtavassa tehtävässään ilman muodollista nimi-

tystä tai häntä pidetään johtajana, koska hän hoitaa johtajan tehtäviä. Määriteltäessä vakuutet-

tua ei ole olemassa periaatetta, jonka mukaan tosiasiallinen johtaja ei voisi olla vakuutettu, 

mutta vakuutuskirjan ehdoissa on voitu määritellä, että johtajan tulee olla muodollisesti nimi-

tetty. (Paolini 2008, 44) 

 

Yrityksen johtaja voi toimia myös niin sanottuna shadow-johtajana eli varjojohtajana, jolloin 

hän säännöllisesti käyttää valtaa yrityksen johtamisessa ja määrittelee yrityksen johtamisen 

suuntaviivat, vaikka henkilöä ei olisi virallisesti nimitetty. Varjojohtaja on yleensä yhtiön 

taustalla toimiva henkilö, joka teknisesti ei ole yrityksen johtaja, mutta joka konkreettisesti 

ohjaa yrityksen toimintaa. Tällaisia henkilöitä voivat olla entiset johtajat, enemmistöosakkaat 

ja neuvonantajat. Varjojohtajat voidaan rinnastaa yrityksen juridisiin ja tosiasiallisiin johtajiin 

ja siten he ovat yhtälailla vastuussa käyttäessään valtaa yhtiön johtamisessa. Johtajat voidaan 

erotella myös toimeenpanevaan eli sisäiseen (executive) johtoon ja kontrolloivaan eli ulkoi-

seen (non-executive) johtoon. Executive-johtaja käyttää valtaa päivittäisessä yrityksen toimin-
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tojen johtamisessa, kun taas non-executive-johtaja toimii usein hallituksen ulkopuolisena jä-

senenä, joka tarkkailee toimivan johdon toimintaa ja osallistuu yrityksen toiminnan suunnitte-

luun ja strategian luomiseen.  

 

Yrityksen johtajaksi voidaan suurissa yrityksissä määritellä myös valtuutetut johtajat (nomi-

nee director), jotka edustavat yrityksen suursijoittajia tai velkojia. Valtuutettujen johtajien 

asema on usein eturistiriidassa yrityksen toiminnan kanssa, koska valtuutetut ajavat useimmin 

omaa kuin yrityksen etua. (Paolini 2008, 43–50) Suurella, julkisesti noteeratulla yhtiöllä voi 

esiintyä kaikkia johtajuuden eri tyyppejä. Tärkeintä on tunnistaa nämä eri johtajat ja kartoittaa 

heidän velvollisuutensa. D&O-vakuutuksen ehtoihin tulisi määritellä laajasti vakuutettujen 

johtajien rinki. Tällöin voidaan välttyä tilanteilta, joissa vakuutusyhtiö epää korvauksen liian 

suppeaan johtajuuden määritelmään vedoten.  

 

3.2.5 Vakuutuksen ajallinen ulottuvuus 
 

Vastuuvahingot voivat olla syntymekanismiltaan erilaisia, minkä vuoksi on tärkeää sopia etu-

käteen, millä perusteella ne kohdistuvat eri vakuutuskausiin ja vakuutuksenantajiin. D&O-

vakuutuksen ajallisella ulottuvuudella tarkoitetaan vakuutussopimuksessa sovittuja ehtoja, 

joiden perusteella vakuutustapahtuman sattumisajankohta määritetään, ja joiden perusteella 

vahinko kohdistetaan tiettyyn vakuutuskauteen. (af Hällström & Ijäs 2003, 92) Kansainväliset 

hallintoelinten vastuuvakuutukset perustuvat aina ns. ilmoitusperiaatteelle eli claims made –

periaatteelle. Ilmoitusperiaatteen mukaan laadittu D&O-vakuutus kattaa vakuutuskauden ai-

kana vakuutuksenottajalle tai vakuutusyhtiölle ilmoitetut vahingot. Vahingon aiheuttava toi-

minta on voinut tapahtua vakuutuskauden aikana tai ennen vakuutuskautta. (Youngman 1999, 

41) 

 

Otettaessa uutta vakuutusta tai vakuutuksenantajaa vaihdettaessa on hyvä kiinnittää huomiota 

ehtojen laajuuteen ja vakuutusturvan käyttäytymiseen turvan loppuessa. Ehdoissa tulisi olla 

maininta, että vakuutuksenottaja voi ilmoittaa kauden aikana olosuhteesta, joka voi johtaa 

vahinkoon myöhemmin. Tällöin vakuutuksenottaja saa vakuutussuojan myös vahingonuhkati-

lanteessa, vaikka varsinainen vahinko ilmoitetaan vasta vakuutuskauden jälkeen. Uutta va-

kuutusta hankittaessa on huomioitava, että tuleva vakuutuksenantaja ei luultavasti halua kat-

taa vahinkoja, jotka ovat tapahtuneet kauan aikaisemmin. Tämän vuoksi vakuutuksen ehtoihin 
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otetaan määritelmä, ns. retroaktiivinen päivämäärä, jossa todetaan, että vakuutus kattaa aino-

astaan tietyn ajankohdan jälkeen tapahtuneet vahingot. Vakuutuksen päättämisen tai vakuu-

tusyhtiön vaihtumisen takautuvia vaikutuksia voidaan välttää liittämällä vakuutukseen lisä-

maksusta ehtolaajennus, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan vahingot, jotka ovat sattuneet 

vakuutuksen voimassa ollessa, mutta joista korvausvaatimus esitetään vakuutuksen päättymi-

sen jälkeen. Tämä ns. häntävakuuutus voi olla voimassa muutamasta kuukaudesta muutamaan 

vuoteen. (af Hällström & Ijäs 2003, 95) Vahervaaran (2012) mukaan häntävakuutus on ehdot-

toman tärkeä varsinkin yrityskauppatilanteissa, jolloin se antaa suojan myydyn yhtiön johtajil-

le. 

 

3.2.6 Vakuutusmäärä ja omavastuu 
 

Jokaisen D&O-vakuutuksen korvausmäärä on rajoitettu tiettyyn, vakuutussopimukseen kirjat-

tuun summaan asti. Koska vakuutus tuotteena perustuu näkymättömän vahingon uhan vakuut-

tamiseen, on vakuutusmäärän ennalta arvioiminen hankalaa. Oikean vakuutusmäärän löytämi-

seksi yrityksen tulisi D&O-riskejä arvioitaessa pyrkiä määrittelemään suurin mahdollinen 

vahinko ja sitä kautta arvioida vakuutettavan riskin määrää. Yrityksen tulisi ottaa huomioon 

kansainvälisen toiminnan tuomat riskit. Mikäli yrityksellä on toimintaa Pohjois-Amerikassa, 

riskit D&O-vahingoille kasvavat huomattavasti. (Youngman 1999, 28) 

 

Sopivan vakuutusmäärän löytämiseksi on hyvä pitää mielessä, että D&O-vahingot ovat lähes 

aina kalleimpia vahinkoja hoitaa, koska vahingon selvittämiseksi tarvitaan usein lakimiesten, 

asiantuntijoiden, tilintarkastajien ja veroasiantuntijoiden apua. Alhaisemman vakuutusmäärän 

valitseminen on jopa usein marginaalisesti kalliimpaa kuin korkeamman turvan valitseminen, 

koska pienikin vahinko aiheuttaa usein oikeudenkäynti- ja tutkintakuluja lähestulkoon samas-

sa suhteessa isomman vahingon kanssa. Korvauskattoa määriteltäessä tulisi varmistaa riittävä 

korvausmäärä oikeudenkäyntikustannusten, tuomioiden sekä inflaation varalle. (Youngman 

1999, 28–29) 

 

Vakuutusmäärät vaihtelevat suuresti yrityksen koon ja liiketoimintaympäristön mukaan. Mo-

nille pienemmille noin 10 miljoonan euron liikevaihdon yrityksille riittää usein 2 miljoonan 

euron vakuutusmäärä. Suuremmille kansainvälisesti toimiville yrityksille jopa 300 miljoonan 

korvausmäärät eivät ole harvinaisia. Joillakin yhdysvaltalaisen Fortune 500 –lehden listauk-
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sen yrityksistä tiedetään olevan jopa 500 miljoonan dollarin korvausmääriä. D&O-

vakuutuksen vakuutusmäärä on vuosittainen aggregaatti, joka tarkoittaa, että vakuutuksessa 

on vain yksi korvausmäärä kaikille vakuutuskauden aikana sattuneille vahingoille. (Allianz 

Global Corporate & Specialty 2010) Oikean korvauskaton määrittelyn lisäksi yrityksen tulisi 

ennalta sopia allokaatio johtajille annettavan henkilökohtaisen suojan sekä yritykselle annet-

tavan suojan välillä. Epäedullinen korvausten allokaatio on aiheuttaa tilanteita, joissa tarvitta-

via korvauksia ei riitä johtajan henkilökohtaisen vastuun kattamiseen. Vakuutusyhtiöt tarjoa-

vatkin nykyisin ennalta määriteltyä allokaatiota taikka vakuutukseen liitettävää entity coveria. 

(Youngman 1999 27–28; Paolini & Nambisan 2008, 151) 

 

Vakuutusmäärän ja allokaation määrittelemisen lisäksi yrityksen tulisi löytää oikea omavas-

tuutaso vastaamaan yrityksen vahingonsietokykyä. D&O-vakuutuksessa on yleistä käyttää 

omapidätystä puhtaan omavastuun sijasta. Vahingon realisoituessa yrityksen tulee ensin suo-

rittaa omapidätysosuutensa ennen kuin vakuutusyhtiön vastuu alkaa. D&O-vakuutuksen oma-

vastuu peritään per vahinko. B- ja C-osassa sovitaan usein korkea omapidätysosuus, tuhansis-

ta dollareista moniin miljooniin dollareihin. Johtajan henkilökohtaisen vastuun kattava A-osa 

sovitaan toimivaksi ilman omavastuuta. (Monteleone & Cope 2008, 103) 

 

3.2.7 Vakuutuksen rajoitusehdot 
 

D&O-vakuutuksen rajoitusehdoilla tarkoitetaan sellaisia vakuutusehdoissa mainittavia määrä-

yksiä, jotka kertovat millaisia vahinkoja vakuutuksesta ei korvata. Yleisimmät D&O-

vakuutuksen rajoitusehdot ovat samankaltaisia maasta ja vakuuttajasta riippumatta. Osan ra-

joitusehdoista voi poistaa lisämaksua vastaan, kun taas osa rajoitusehdoista on pysyviä 

(Youngman 1999, 36–37). Paolinin (2008, 68) mukaan D&O-vakuutuksen rajoitusehdot voi-

daan jakaa karkeasti kolmeen eri ryhmään: laittoman toiminnan rajoituksiin, sopimuksellisiin 

rajoituksiin ja neuvoteltaviin rajoituksiin  

 

Laitonta toimintaa rajoittavien ehtojen mukaan D&O-vakuutuksesta ei makseta korvauksia 

tilanteissa, joissa korvaus johtuu vakuutetun laittomasta toiminnasta. Tällaiset ehdot ovat yh-

denmukaisia yleisesti tunnettujen vakuutuksen korvausperiaatteiden kanssa. D&O-vakuutus 

on osa ammatillista vastuuvakuutusta, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan vain niitä va-

hinkoja, jotka tapahtuvat vakuutetun kontrollin ulkopuolella. Toisin sanoen johtajan väärin-
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käyttäessä asemaansa johtajana tai hoitaessaan tehtäväänsä riittämättömällä huolella, toiminta 

voidaan katsoa olevan johtajan kontrollissa, ja siten yleisten ammatillisen vastuuvakuuttami-

sen periaatteiden mukaan olevan vakuutuksesta poissuljettu. D&O-vakuutuksesta ei korvata 

petollista, rikollista tai tahallista hyvän hallintotavan vastaista toimintaa. D&O-vakuutus ei 

myöskään korvaa johtajien laittomasta voitontavoittelusta aiheutuvia vahinkoja. Vakuutukses-

ta on rajattu pois sakot ja rangaistukset, jotka ovat seurausta lain rikkomisesta. Laittoman 

toiminnan rajoitusehdot kohdistuvat syyllisiin johtajiin. Syyttömät johtajat säilyttävät vakuu-

tusturvan myös tilanteessa, jossa he ovat yhteisvastuussa syyllisen johtajan kanssa. (Paolini 

2008, 68; Youngman 1999, 36–39) 

 

Jossain tilanteissa rajanveto huolimattomuuden ja petoksen välillä on todella ohut. Johtaja ei 

voi vahingonkorvaustilanteessa paeta omaa vastuutaan vetoamalla siihen, että olisi toiminut 

petollisesti yrityksen tahdosta. Mikäli johtaja on tosiasiallisesti aiheuttanut vahingon omilla 

toimillaan, on hän siitä myös vastuussa ja siinä tapauksessa vahinko on D&O-vakuutuksesta 

poissuljettu. (Paolini & Nambisan 2008, 131) Myös vakuutuksen korvaavuus tilanteissa, jois-

sa johtajan syyllisyyttä ei ole vielä todistettu, voi olla hankala määrittää. Johtaja saattaa tarvita 

vakuutuksesta korvausta sellaisten oikeudenkäyntikulujen kattamiseksi, missä hän yrittää to-

distaa kolmannelle osapuolelle oman syyttömyytensä. Pääasiallisesti D&O-vakuutuksesta 

korvataan vain niitä oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat seurausta vahingosta, joka on vakuutus-

sopimuksen ehtojen mukaan korvattavissa. Muut oikeudenkäyntikustannukset olisivat näin 

poissuljettu.  

 

Johtajan tai yhtiön syyllistyessä rikokseen herää kysymys jo korvattujen vakuutuskorvausten 

kohtalosta. Aonin vastuuvakuutusasiantuntijan Marjaana Järvisen (2012) mukaan kyseiset 

tilanteet ovat Suomen markkinoilla vielä harvinaisia, mutta maailmalla esimerkkitapauksia on 

ollut. Mikäli johtaja tai yhtiö tuomitaan syyllisiksi rikoksesta jälkikäteen, on vakuutusyhtiöllä 

olemassa takaisinsaantioikeus eli regressioikeus jo korvattujen kulujen osalta. Regressioikeus 

määritellään vakuutusehdoissa. Se voidaan vakuutusehdoista riippuen osoittaa tuomitulle yh-

tiölle tai tuomitulle johtajalle itselleen. Vakuutusyhtiön regressioikeus syntyy vasta siinä ti-

lanteessa, kun rikos todetaan tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä. Pelkkä epäily ei siis 

oikeuta vakuutusyhtiötä vakuutuskorvauksen takaisinperintään. (Järvinen 2012) 
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Sopimuksellisilla rajoituksilla D&O-vakuutuksesta on rajattu pois vakuutusyhtiönkorvausvas-

tuu vahinkotapahtumissa, jotka perustuvat puhtaasti sopimukseen. Sopimuksellisiin rajoituk-

siin kuuluu vahingot, jotka korvataan suoraan jostain toisesta vakuutuksesta kuten toiminnan 

tai ammatillisen vastuun vakuutuksesta. Suurille yrityksille tehtävät D&O-vakuutukset ovat 

usein räätälöityjä ratkaisuja, jotka syntyvät pitkän neuvottelun tuloksena. Viimeisenä rajoi-

tusehtojen ryhmänä Paolini (2008, 77) nostaa esille neuvoteltavat rajoitukset, jotka koostuvat 

vakuutuskauteen ja sen pituuteen liittyvistä rajoituksista. D&O-vakuutukset ovat ilmoituspe-

rusteisia, jolloin vakuuttajan ja vakuutuksenottajan välille jää sovittavaksi, rajataanko vakuu-

tuksesta pois muun muassa seuraavat asiat: vakuutuskautta edeltävät vahingot, retroaktiivinen 

turva, häntävakuutus, raportointiperiodi ja saastevahingot. (Paolini 2008, 77–80) 

 

Myös Youngman (1999, 36–39) on luetellut D&O-vakuutuksen yleisimpiä rajoitusehtoja. 

Hän on tuonut esille yllä mainittujen rajoitusten lisäksi ehdon, joka sulkee pois vakuutuksesta 

vahingot omaisuudelle, koska pääsääntöisesti yrityksen omaisuuden tulisi olla vakuutettuna 

omaisuusvakuutuksin. D&O-vakuutus ei myöskään korvaa henkilövahinkoja, jotka ovat seu-

rausta tapaturmasta, sairaudesta tai kuolemasta. Vakuutus ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat 

patenttien, tuote- tai palvelumerkkien väärinkäytöksestä. D&O-vakuutuksen rajoitusehdot 

muodostavat laajan kirjon erilaisia skenaarioita, jotka vakuutuksenottajan olisi hyvä tiedostaa 

ennen vakuutussopimuksen tekemistä. D&O-vakuutus tulisi rakentaa aina vakuutuksenottajan 

tarpeita silmällä pitäen. D&O-vakuutuksen tulisikin kattaa ne riskit, jotka nähdään yritykselle 

tarpeelliseksi. 
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4 D&O-VAKUUTUSOHJELMA 
 

 

Yritykset, jotka toimivat useassa paikassa eri puolilla maailmaa, ja joiden emoyhtiö on Suo-

messa, on usein vakuutettu kansainvälisellä vakuutusohjelmalla. D&O-vakuutusohjelman 

tarve syntyy siitä, että vakuutuksenottajana oleva emoyhtiö haluaa varmistua, että konserniin 

kuuluvat johtajat saavat kaikkialla maailmassa kattavan vakuutusturvan. Lisäksi ohjelmalla 

haetaan suuruuden ekonomian hyötyjä eli edullisempaa vakuutusratkaisua yritykselle. (af 

Hällstöm & Ijäs 2003, 148).  Liiketoiminnan kansainvälistymisen myötä yhä useammat yri-

tykset rahoittavat riskejään koko konsernin kattavilla vakuutusohjelmilla. Tästä huolimatta, 

kansainvälisen vakuutusohjelman hallinnoinnin osaaminen ja tutkimus on hyvin rajallista. 

Tämän luvun tarkoitus on esitellä kansainvälisen vakuutusohjelman eri rakennevaihtoehdot ja 

niiden valintaa määrittävät osatekijät sekä tarkastella D&O-vakuutuksen implementointia 

koko konsernin kattavaksi ohjelmaksi. 

 

4.1 D&O-vakuutusohjelman osatekijät 
 

Maailmanlaajuisen D&O-vakuutusohjelman luominen ja ylläpito ovat vaativia tehtäviä niin 

yritykselle itselleen kuin vakuutuksen myöntävälle vakuutusyhtiölle. Ohjelman luominen vaa-

tii päävakuuttajalta kansainvälisen vakuutustoiminnan tuntemusta, laajaa omaa verkostoa ul-

komailla ja toimivia suhteita paikallisiin vakuutusyhtiöihin. Useimmiten yritys hyödyntääkin 

vakuutusohjelman luomisessa kansainvälisen meklarin asiantuntemusta sekä verkostoa. Kan-

sainväliseen vakuuttamiseen erikoistuneet meklarit toimivat linkkinä yrityksen ja vakuutusyh-

tiöiden välillä. (af Hällström & Ijäs 2003, 149–150) Jokaisen yrityksen liiketoiminta ja orga-

nisaatio ovat erilaisia, joten yhtä oikeaa D&O-vakuutusohjelman rakennetta ei ole olemassa. 

D&O-ohjelman rakenteen valinta riippuu vakuutuksenottajan tarpeista ja erikoispiirteistä, 

jotka tulee selvittää. Vakuutusohjelmaa varten tehtävä riskianalyysi muistuttaakin underwri-

ting-prosessia, jossa vakuutusyhtiö arvio vakuutettavaa riskiä ja sen hintaa. (Wineman 2007, 

3) 

 

Winemanin (2007, 3–4) mukaan vakuutusohjelman rakenteen valinnan määrittää osatekijät, 

jotka yrityksen tulisi yhteistyössä meklarin ja vakuuttajan kanssa käydä syvällisesti läpi. Va-

kuutusohjelman osatekijät eivät ole vakuutuslajikohtaisia, vaan niitä voidaan käyttää yleisesti 
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vakuutusohjelmaa rakentaessa. Kaikki seuraavaksi mainitut tekijät tulisi kartoittaa myös 

D&O-vakuutusohjelmaa rakentaessa. Ensimmäinen määrittävä tekijä on yrityksen ulkomailla 

suoritettavien liiketoimien laajuus. On selvää, että yritykselle joiden ulkomaantoiminta rajoit-

tuu satunnaiseen vientiin tai varastointiin, vakuutusohjelma rakennetaan eri lähtökohdista kun 

yritykselle, jonka liiketoiminta koostuu kompleksisista kansainvälisistä toiminnoista kuten 

jakelusta ja valmistustoiminnoista. Kansainvälisten vakuutusohjelmien rakentamiseen erikois-

tuneen vakuutusmeklariyrityksen Aonin julkaiseman International Insurance julkaisun (2011) 

mukaan kansainvälisen vakuutusohjelman tarvetta voidaan kuvastaa luokittelemalla yrityksen 

kansainvälisten liiketoimintojen tasoa. Mitä monimutkaisempaa ja maantieteellisesti levittäy-

tynyttä yrityksen toiminta on, sitä monimutkaisempaa on oikean vakuutusratkaisun kehittämi-

nen. Ulkomaan liiketoimintojen laajuus suhteessa globaaliin vakuutusohjelmaan on esitetty 

Kuviossa 8. 

 

Yrityksen liiketoiminta 

            Kansainvälinen            Multikansallinen                     Globaali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KUVIO 8  Riskin laajuus – kuka tarvitsee globaalin vakuutusohjelman? (Aon International 
Insurance Training 2011 –materiaalia mukaillen) 
 
 
Kuvion 8 mukaan kansainväliset vakuutusohjelmat voidaan jakaa karkeasti kolmeen luok-

kaan: kansainväliseen, multikansalliseen ja globaaliin vakuutusohjelmaan. Yrityksen kansain-

Selkeä                    Monimutkainen 

Rajallista toimintaa 
ulkomailla 

• pienimuotoista 
vientiä ulkomaille 

• ulkomaan työmat-
koja 

•  ulkomaisia toimitta-
jia 

•  toimii maantieteel-
lisesti suppealla alu-
eella 

•  esim. Tulikivi, Ilk-
ka-Yhtymä 

Varoja ja toimintoja 
ulkomailla 

• vientiä ulkomaille 
• henkilökuntaa ulko-

mailla 
• taseessa ulkomaisia 

varoja 
• ei suuria riippuvuus-

suhteita ulkomaan 
toiminnoista 

• esim. Kesko, 
Stockmann, Atria 

 

Toimipaikkoja ja val-
mistusta ulkomailla 

• tunnistettava brändi 
• toimii maantieteelli-

sesti laajalla alueella 
• liiketoiminnot hyvin 

riippuvaisia 
• mahdollinen kohde 

oikeustoimille 
• esim. Nokia, Kone, 

Huhtamäki 
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välisen liiketoiminnan taso määrittelee, millaiselle vakuutusohjelmalle heillä on tarvetta. (Aon 

International Insurance Training 2011) Kuvioon on lisätty esimerkkejä tunnetuista suomalai-

sista pörssiyhtiöistä niiden kansainvälisen liiketoiminnan tason mukaan.  

 

Toinen huomioonotettava seikka vakuutusohjelmaa suunniteltaessa on vakuuttamiseen liitty-

vät oikeudelliset vaatimukset jokaisessa mukana olevassa maassa. Vakuutuksia koskevat lain-

säädäntöongelmat jakautuvat karkeasti kahteen kategoriaan: pakollisiin vakuutuksiin ja Non-

Admitted-vakuutuksiin. Pakollisilla vakuutuksilla tarkoitetaan lakisääteisiä vakuutuksia, jotka 

yrityksen on hankittava. Lakisääteiset vakuutukset perinteisesti liittyvät työtapaturmiin ja ajo-

neuvon omistajan vastuuseen. Jokaisella maalla on oma vakuutuslainsäädäntö ja siten erilaisia 

lakisääteisiä vakuutuksia niin määrällisesti kuin sisällöllisesti. (Wineman 2007, 3–4) D&O-

vakuutus ei ole pakollinen missään muussa maassa kuin Romaniassa, joka vuonna 2006 hy-

väksytyn lakiuudistuksen myötä sääti vakuutuksen pakolliseksi kaikille pörssiyritysten johta-

jille. Miller (2007, 17) ei kuitenkaan näe kyseisen trendin leviävän muualle Eurooppaan.  

 

Eri maiden lainsäädännöissä suhtaudutaan erilailla Non-Admitted-vakuutuksiin. Non-

Admitted-vakuutuksessa vakuuttajana toimii vakuutusyhtiö, joka ei ole lisensioitu kyseisessä 

maassa. Arvion mukaan Non-Admitted-vakuuttaminen on kiellettyä 85 % maailman maista. 

(Wineman 2007, 3–4; Aon AGCN International Insurance Training Material 2011) Lainsää-

dännölliset määräykset tulee ottaa huomioon myös D&O-vakuutusohjelmaa suunnitellessa. 

Eri maiden lainsäädännöllä on taasen suuri merkitys D&O-ohjelman rakentamisen kannalta, 

koska perinteisesti Non-Admitted-rakenteella vakuutetut D&O-vakuutukset ovat laittomia 

monissa maailman maissa. Non-Admitted-vakuutuksen rakenteeseen perehdytään tarkemmin 

vielä tässä luvussa. 

 

Winemanin (2007, 4) mukaan kolmantena globaalin ohjelman rakenteen ja laajuuden määrit-

tävänä tekijänä on yrityksen operatiivinen rakenne ja filosofia. Vakuutusohjelma palvelee 

yritystä parhaiten silloin, kun se aidosti peilaa yrityksen perustana olevaa operatiivista raken-

netta sekä päätöksenteon kulttuuria. Neljänneksi vakuutusohjelman tulisi palvella yrityksen 

riskienhallinnan tavoitteita. Riskienhallinnan päämäärät omalla riskillä pitämisen, riskin ra-

hoittamisen ja riskien torjunnan suhteen vaihtelevat suuresti eri yhtiöillä. Viidenneksi vakuu-

tusohjelmaa rakentaessa tulisi kiinnittää huomiota sujuvan kommunikaation mahdollistami-

seen. Vakuutusasiat eivät koske vain yrityksen riskienhallintayksikköä, vaan kommunikaation 

virta kulkee laki-, henkilöstö-, ja kassanhallintaosaston välillä. Tämän kommunikaation ym-
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märtäminen on tärkeää, jotta vakuutusohjelma voidaan rakentaa siten, että se mahdollistaa 

yrityksen sujuvan sisäisen kommunikaation. Viimeisenä osatekijänä vakuutusohjelman raken-

tumisessa on yrityksen compliance-säännösten taso. Vakuutusohjelman osalta compliance-

säännökset koskevat lähinnä yrityksen tahtoa noudattaa vakuutuslainsäädäntöä sekä vakuu-

tusmaksujen ja niihin liittyvien verojen maksamista. (Wineman 2007, 3–4; Aon AGCN Inter-

national Insurance Training Material 2011) 

 

Ohjelman rakennetta määrittävien osatekijöiden lisäksi yrityksen tulisi vakuuttamisen sidos-

ryhmien, kuten meklarin ja päävakuuttajan, kanssa miettiä kansainvälisen vakuuttamisen 

luomia erikoispiirteitä. Näin voidaan välttyä ikäviltä tilanteilta, joissa huolella rakennettu oh-

jelma osoittautuukin toimimattomaksi tai jopa laittomaksi jossain maissa. Kansainväliseen 

vakuuttamiseen liittyviä erikoispiirteitä on jossain maissa toimiva cash before cover  

–periaate, jossa vakuutusturva ei astu voimaan ennen kuin maahan allokoitu vakuutusmaksu 

on maksettu. Näiden maiden tunnistaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan estää tilan-

ne, jossa vahingon sattuessa vakuutus ei olekaan voimassa. (Aon AGCN International Insu-

rance Training Material 2011)  

 

Vakuutuksien ja vakuutuskorvauksien verottaminen luovat toisen ongelma-alueen kansainvä-

lisen vakuuttamisen saralla. Verotukseen liittyvät aspektit määrittävät osaltaan kannattavan 

vakuutusmaksujen allokaation eri maiden välillä. Verotukselliset näkökulmat nousevat usein 

esiin myös vahingonkorvaustilanteissa ja maakohtaisissa vakuutuspoolimaksuissa.  Dentonin 

mukaan (2011) vuosi 2011 on muuttanut vakuutusmaksuveroa monissa Euroopan maissa ja 

siten vaikuttanut globaalin vakuutusohjelman kannattavuuteen ja maksuallokaatioihin. Yksi 

tunnetuimmista vakuutusalaa koskevista verotuspäätöksistä on vuonna 2001 EY:n tuomiois-

tuimen ratkaisu C-191/99 Kvaerner plc (EYT 14.6.2001/C-191/99), joka ensimmäistä kertaa 

otti kantaa vakuutusmaksuverovelvollisuuteen Non-Admitted-vakuutuksissa. Verotuslainsää-

dännössä tapahtuvat muutokset heijastuvat globaalien vakuutusohjelmien toimivuuteen, joten 

vakuuttamisen verotukseen liittyvien tekijöiden tunteminen on ehdotonta. Vakuutusohjelmien 

verottamiseen liittyviä erityiskysymyksiä käsitellään tarkemmin vakuutusohjelmien eri raken-

nevaihtoehtojen yhteydessä.  

 

Kansainvälistä vakuutusohjelmaa suunniteltaessa, yrityksen tulisi ennalta tunnistaa ne tytär-

yhtiöt, jotka harjoittavat toimintaa tariffimaissa. Tariffimailla tarkoitetaan niitä maita, jossa 

lainsäädäntö määrää tietyn vakuutusmaksun eli tariffin tiettyä riskiä varten. Vapaa hinnoittelu 
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ja allokaatio eivät ole mahdollista kyseisissä maissa. Tariffijärjestelmä on edelleen käytössä 

esimerkiksi Intiassa, Brasiliassa, Kiinassa, Japanissa, Meksikossa ja Venäjällä. D&O-

vakuutusohjelman näkökulmasta tämä tarkoittaa myös, että kyseisten maiden lainsäädäntö 

vaatii paikallisen D&O-vakuutuksen hankintaa, jolloin maiden liittäminen osaksi konsernin 

vakuutusohjelmaa ei ole mahdollista. Vahervaaran (2012) mukaan tariffimaiden vakuuttami-

nen vaikuttaa ensinnäkin ohjelman kustannuksiin, mutta myös riittävän kattavan vakuutustur-

van hankintaan. Tariffimaiden vakuutusmarkkinat eivät useimmissa tapauksissa pysty tarjoa-

maan samantasoista turvaa, mitä D&O-ohjelma voisi tarjota. (Graham 2007, 1–4; Willgren 

2012) 

 

4.2 D&O-vakuutusohjelman rakennevaihtoehdot 
 

Globaali D&O-ohjelman rakentaminen vaatii paljon taustatyötä sekä taitoa hallita suuria ko-

konaisuuksia. Edellä esitellyt vakuutusohjelman rakennetta määrittävät osatekijät muodosta-

vat palapelin, joka vakuutusohjelmaa rakentaessa tulee koota järkeväksi kokonaisuudeksi. 

Vakuutusohjelman rakenne nivoutuu tiiviisti yrityksen valitsemaan riskienhallintastrategiaan. 

Mikäli yritys on päättänyt suojata koko konsernia D&O-riskeiltä rahoittamalla niitä johdon 

vastuuvakuutuksella, kansainvälinen vakuutusohjelma antaa siihen parhaan mahdollisuuden.  

 

Globaalin vakuutusohjelman eri rakenteet ovat syntyneet käytännön työn kautta lainsäädän-

nön määrittäminä. Vakuutusohjelmien rakennevaihtoehdot eivät ole vakuutuslajikohtaisia, 

joten kaikkia eri ohjelmarakenteita voidaan käyttää myös harkiten D&O-riskien rahoittami-

sessa. (Vahervaara 2012) Markkinoiden suurimman vakuutusmeklariyrityksen Aonin mukaan 

vakuutusohjelmat voidaan jaotella seitsemään eri rakennemalliin (Aon AGCN International 

Insurance Training Material 2011). W. Jean Kwonin ja Hemant K. Sharman (2004, 1) ovat 

jakaneet kansainväliset vakuutusohjelmat kahteen pääluokkaan sen perusteella, onko niiden 

hallinta keskitettyä vai hajautettua.  Seuraavassa perehdytään tarkemmin globaalin vakuutus-

ohjelman eri rakennevaihtoehtoihin D&O-vakuutusnäkökulmasta. 
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4.2.1 Non-Admitted-ohjelma 
 

Non-Admitted-vakuutusohjelmalla on kaksi määritettä. Mummeryn (2004) mukaan Non-

Admitted-ohjelma muodostuu vakuutuksista, jotka kirjoittaa vakuutusyhtiö, joka ei ole rekis-

teröitynyt niissä maissa, joissa riski sijaitsee. Toisena määritteenä Pfluger-Murrayn & Taylo-

rin (2005, 54) mukaan on se, että vakuutuksen kirjoittaa vakuutusyhtiö, joka sijaitsee eri 

maassa, jossa vakuutettu riski on. Non-Admitted-vakuutusohjelma perustuu konsernin emo-

yhtiön ja päävakuuttajan kanssa tehtyyn vakuutussopimukseen. Kaikki konsernin omistamat 

yhtiöt ja toiminnot ovat katettuna yhden vakuutuksen alla. Non-Admitted-vakuutusohjelmassa 

paikallisia vakuutuksia ei kirjoiteta eri maissa toimiville tytäryhtiöille, vaan ollessaan osa va-

kuutettua konsernia, kuuluvat ne automaattisesti vakuutussopimuksen alle. Konsernin koko-

naisriskiä arvioidaan underwriting-prosessissa, jossa päävakuuttaja arvioi konsernin kokonais-

riskiä. (Pfluger-Murray & Taylor 2005, 54) 

 

Vakuutusohjelman rakentamista Non-Admitted-perustein voidaan suositella konserneille, 

joilla ei ole tytäryhtiöitä, verotettavaa toimintaa tai muuta pysyvää toimintaa niissä maissa, 

joissa Non-Admitted-vakuuttaminen on paikallisen lainsäädännön mukaan kiellettyä. Liike-

toiminta ei myöskään saa sisällä ajoneuvoja tai palkattua henkilökuntaa kyseisissä maissa. 

Non-Admitted-ohjelma on toimiva vakuuttamisen ratkaisu, jos vahinkotilanteissa vahingon-

korvausta ei ole tarvetta siirtää tytäryhtiöille, vaan korvaukset voidaan sopia konsernin sisäi-

sesti. Tällöin voidaan välttyä ylimääräisiltä veroseuraamuksilta. Non-Admitted-

vakuuttaminen on suositeltava ratkaisu myös silloin, kun konsernin liiketoiminta ei toistuvasti 

vaadi todisteita, kuten vakuutussertifikaatteja, vakuutuksen voimassaolosta. (Aon AGCN In-

ternational Insurance Training Material 2011) 

 

Non-Admitted-vakuutusohjelmilla on selkeitä etuja yrityksen vakuutusturvan yhtenäistämisen 

kannalta, mutta myös epäkohtia löytyy. Non-Admitted-vakuutusohjelman hyötyjä ja haittoja 

on nostettu esiin Kuviossa 9. Vakuutusohjelman ehdoton hyöty syntyy konsernin vakuutus-

turvan johdonmukaisesta ja yhtenäistetystä vakuutusturvasta, jota voidaan hallinnoida keski-

tetysti emoyhtiön toimesta. Tällä tavoin paikallinen, joskus kovin leväperäinen ja rönsyilevä, 

vakuuttaminen poistuu. Tuloksena ovat usein konsernin kannalta mittavat kustannussäästöt 

vakuutusmaksuissa ja vakuutusten hallinnointiin käytettyjen työtuntien määrässä. Vähempien 

underwriterien käyttö mahdollistaa myös riskien poolauksen ja henkilökohtaisemman, asia-



 

kaskohtaisen underwriting-prosessin

2011; Mummery 2004) 

 

Non-Admitted-vakuutusohjelmassa on myös haittoja. 

let realisoituvat varsinkin konserneilla, joilla on 

Merkittävämpänä haittatekijänä voidaan pitää ohjelman laittomuutta monissa maissa

man 2007, 3–4). Varsinkin pakollisten vakuutusten

tajan vastuuvakuutusten, osalta 

rauksena vakuutusohjelman implementoinnista päävakuuttaja tai paikallinen tytäryhtiö saatt

vat kärsiä mittavista sakoista tai rikosoikeudellisista se

 

KUVIO 9 Non-Admitted-vakuutusohjelman hyödyt ja haitat.

 

Verotukselliset aspektit luovat toisen ongelma

Pfluger-Murrayn ja Taylorin (2005

nittävät yhä enemmän huomiota 

vakuutusten veronmaksu tapahtuisi siinä maassa, jossa riski sijaitsee

viime aikoina tehty muutoksia verolainsäädänn

merkiksi Kanadan Excise Tax Act

jossa vakuutettava riski sijaitsee. Kanadassa toimivan tytäryhtiön tulee maksaa vakuutusma

•Yhdenmukainen konsernin 
kattava turva

•Vakuutusten hallinta ja 
valvonta keskitetty

•Mahdollistaa riskin 
poolauksen 

•Kustannussäästöt 
vakuutusmaksuissa

•Minimoi hallinnolliset 
kustannkset

Hyödyt

69 

prosessin. (Aon AGCN International Insurance Training Material 
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suveroa paikalliselle veroviranomaiselle kyseisessä maassa sijaitseva riskin vuoksi myös sil-

loin, kun vakuuttajana toimii ulkomainen vakuutusyhtiö, joka ei ole kyseisessä maassa lisen-

sioitu. Vakuutusmaksuvero on maksettava myös tilanteessa, jossa tytäryhtiö on maksanut va-

kuutusmaksun sisäisesti emoyhtiölle tai konsernin captive-yhtiölle. Non-Admitted-

vakuutusohjelmat ovat ongelmallisia myös verovähennyskelpoisuuden ja sisäisten rahansiirto-

jen suhteen. Monissa maissa emoyhtiölle maksettuja vakuutusmaksuja ei ole mahdollistaa 

vähentää verotuksessa. Vahingonkorvaustilanteessa emoyhtiöltä vastaanotetut vahingonkor-

vaukset voidaan tulkita osingonjakona tai muuna tulovirtana ja siten yrityksen verotettavana 

tulona. (Pfluger-Murray & Taylor 2005, 55) 

 

Pohjois-Amerikan vakuutusmaksuverotuksen kehitys loi suuntaa myös kehitykselle Euroo-

passa. Thomasin ja Sharman (2008) mukaan EY-tuomioistuimen tapaus C-191/99 Kvaerner 

plc oli merkittävä kansainvälisen vakuuttamisen saralla, koska päätös pakotti vakuutusalaa 

ensi kertaa miettimään Non-Admitted- ja FoS-vakuutusten laillisuutta ja vakuutusturvan ra-

kennetta compliance-näkökulmasta. Ratkaisulla oli merkitystä varsinkin vakuutuslajeihin, 

joiden vakuuttaminen on historiallisesti hoidettu Non-Admitted-vakuutuksilla. Yksi tällaisista 

vakuutuksista on ollut D&O-vakuutus (Wineman 2007, 5).  Käytännössä Non-Admitted-

D&O-vakuutuksen rakenne on perinteisesti muodostunut siten, että koko konsernin riskit on 

katettu emoyhtiön sopimalla vakuutussopimuksella, jossa tytäryhtiöistä ei ole kirjoitettu pai-

kallisia vakuutuskirjoja. Tytäryhtiöt ovat tällöin suorittaneet maksun suoraan päävakuuttajalle 

tai emoyhtiölle sovitun allokaation mukaisesti ilman verovelvollisuutta kyseiseen maahan. 

Tämä kuitenkin muuttui Kvaerner C-191/99:n ja muiden maiden vastaavien verotuskäytäntö-

uudistusten myötä, kun tytäryhtiöt tulivat velvollisiksi maksamaan veroa kyseisen maan vi-

ranomaisille. Kyseisillä päätöksillä oli verotusta laajempia seurauksia D&O-

vakuutusohjelmien kannalta Euroopan tasolla. Mikäli vakuutusohjelma on toteutettu vastoin 

verolainsäädäntöä, paikallinen tuomioistuin voi vahinkotilanteessa todeta vakuutuksen mität-

tömäksi. Tässä tapauksessa vakuutus ei voi oikeudellisesti korvata vahinkoja vakuutetun puo-

lesta, vaan johtaja voi joutua vastaamaan vahingosta henkilökohtaisilla varoillaan. (Fahey & 

Lee 2008)  

 

Verotuksen luomien ongelmien lisäksi D&O-vakuutuksen järjestäminen Non-Admitted-

ohjelmana synnyttää ongelmia vahinkotilanteessa eri maiden lainsäädännön vuoksi. Vakuutus 

on saatettu järjestää hankkimalla tietyn maan lainmukainen paikallinen vakuutus ja täydentä-

mällä vakuutuksen kattavuutta konsernin Non-Admitted-DIC/DIL-vakuutuksella. Vahinkoti-
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lanteessa saattaa kuitenkin käydä niin, että tietty vahinkoon johtava teko, joka kuuluisi vakuu-

tuksen piiriin tietyssä maassa, luetaankin rikokseksi jossain muualla ja siten se ei kuulu va-

kuutuksen korvattavuuden piiriin paikallisessa vakuutuksessa eikä DIC/DIL-vakuutuksessa. 

Tilanne on ongelmallinen, koska konsernin johto on siinä uskossa, että konsernilla on kattava 

D&O-vakuutus, mutta vahingon tapahduttua vakuutus ei korvaakaan. (Philips 2010, 9) 

 

D&O-vakuutusohjelmat ovat historiallisesti tehty Non-Admitted-ratkaisuina, koska se koettiin 

helpoimmaksi keinoksi ei-fyysisten riskien vakuuttamiseen. Vaikka Non-Admitted-

vakuutusohjelmien ongelmat olivat hyvin tiedossa, useimmat yritykset halusivat säästää kus-

tannuksia ja aikaa ja siten ottivat tietoisen riskin Non-Admitted-vakuuttamisella. Tilanne on 

kuitenkin Vahervaaran (2012) mielestä muuttumassa monen eri tekijän vaikutuksesta. Euroo-

pan tasolla Kvaerner-päätös avasi keskustelun Non-Admitted-vakuuttamisesta verotuksen 

näkökulmasta. Tämä oli tärkeä avaus, koska se johti miettimään Non-Admitted-vakuuttamista 

myös laajemmalta näkökannalta. Varsinkin D&O-vakuuttamisen kannalta on äärimmäisen 

tärkeää, että vakuutus antaa suojaa johtajille henkilökohtaisella tasolla. Vastuullisena työnan-

tajana yritykset eivät halua asettaa johtajia tilanteeseen, jossa yrityksen ottama vakuutus ei 

korvaakaan vahinkoja sen takia, että se on rakennettu väärin. (Vahervaara 2012) Yhtenä teki-

jänä voidaan nähdä nykyinen compliance-suuntaus, jossa yritystä johdetaan avoimesti ja kir-

jattujen sääntöjen mukaan. Vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen ovat monen yrityksen 

julkisesti esittämiä arvoja. Vahervaaran (2012) mukaan on selkeästi havaittavissa trendi, jossa 

Non-Admitted-vakuutuksista luovutaan varsinkin niissä maissa, joissa yrityksellä on paikal-

lista henkilökuntaa ja operatiivista toimintaa.  

 

Myös Pfluger-Murrayn & Taylorin (2005, 55–56) mukaan tilanne on muuttumassa. Hyvänä 

esimerkkinä tästä voidaan pitää vakuutusalalla tunnettu Lloyd’sia, joka vaati Kvaerner plc  

–päätöksen noudattamista kaikissa sen kautta välitetyissä vakuutuksissa. Lloyd’s ilmoitti pe-

ruuttavansa vakuutusohjelman voimassaolon, mikäli se havaitsee Kvaerner plc –päätöksen 

vastaista toimintaa. Lloyd’s on toiminut suunnannäyttäjänä compliance-säännösten noudatta-

misen suhteen vakuutusohjelmia implementoidessa. Monet muut vakuuttajat ja jälleenvakuut-

tajat kuten Swiss Re ja RSA ovat Lloyd’sin päätöksen jälkeen kehittäneet omat säännökset 

Non-Admitted-vakuuttamisen suhteen. (Mummery 2004) 
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4.2.2 Paikallinen placing 
 

Paikallisesti järjestetyssä ohjelmassa jokainen tytäryhtiö hankkii vakuutusturvan itsenäisesti 

paikallisilta vakuutusmarkkinoilta. Vakuutus voidaan hankkia joko yksittäisen riskin varalle 

taikka multi-line-turvana. Konsernin harjoittama kontrolli rajoittuu ohjeistuksiin ja tuen anta-

miseen ongelmatilanteissa. Paikallisesti hankituilla vakuutusratkaisulla voidaan taata paikalli-

sen lainsäädännön vaatimusten mukainen vakuutus ja räätälöidä turva paikallisen riskin mu-

kaan. Paikallisesti hankituissa vakuutuksissa on usein alhainen omavastuutaso. Vakuutusmak-

suihin ei kohdistu valuuttakurssiheilahteluja ja yritys pystyy vähentämään vakuutusmaksut 

verotuksessa. (Aon AGCN International Insurance Training Material 2011; Kwon & Sharma 

2004, 2) 

 

Paikallisesti hankitut vakuutukset voivat toimia konserneissa, joiden organisaatiorakenne on 

hyvin hajautettu ja tytäryhtiöille on historiallisesti annettu paljon päätösvaltaa. Paikallinen 

vakuuttaminen voi olla kannattavaa myös silloin, kun vakuutettava riski on pieni, tai jos kon-

sernin vakuutuksen omavastuu on tytäryhtiölle liian suuri. Paikallinen plaseeraus on konser-

nin näkökulmasta kallis ratkaisu, koska yhtiö ei pääse hyödyntämään keskittämishyötyä. (Aon 

AGCN International Insurance Training Material 2011) Tytäryhtiöiden turvataso muodostuu 

hyvin vaihtelevaksi, ja varsinkin vähemmin kehittyneiden vakuutusmarkkinoiden maissa liian 

alhaiseksi (Kwon & Sharma 2004, 2). Vahervaaran (2012) mukaan täysin paikallisten vakuu-

tusten varaan rakennetut D&O-vakuutusohjelmat ovat todella harvinaisia. Täysin paikallinen 

placing voisi esimerkiksi tulla kyseeseen silloin, jos konsernin tytäryhtiöt sijaitsevat vain ta-

riffimaissa. 

 

4.2.3 DIC/DIL-ohjelma 
 

Monet kansainväliset vakuutusohjelmat muodostetaan yhdistämällä Non-Admitted-

vakuutuksen ja paikallisesti hankitun vakuutuksen hyödyt. Tästä esimerkkinä on DIC/DIL-

ohjelma (Difference in Conditions / Difference in Limits), jossa tytäryhtiöt hankkivat paikalli-

sesti oman vakuutusturvan, joka sidotaan osaksi emoyhtiön hankkimaa Master-vakuutusta 

DIC/DIL-ehtolausekkeella. Järjestelyllä voidaan turvata paikallisiin vakuutuksiin jääneitä 

aukkoja sekä korottaa vakuutusten ehtolaajuus yhtiön luomien standardien mukaisiksi. (Pflu-
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ger-Murray & Taylor 2005, 54) Emoyhtiö voi joko allokoida DIC/DIL-vakuutuksen maksua 

tytäryhtiöilleen sisäisesti, tai laskuttaa DIC/DIL-maksun suoraan tytäryhtiöiltä. 

 

DIC/DIL-ohjelman rakenne luo haasteita sujuvan kommunikaation kanssa. Konsernin sisäisen 

viestinnän tulee olla riittävän selkeää, jotta tytäryhtiöt ymmärtävät lisäturvan tarpeen eivätkä 

näe vakuutusta vain duplikaattina. Vahingonhoitomalli tulee olla suunniteltu, jotta vältytään 

vahinkoprosessin pitkittymiseltä. DIC/DIL-ehtolausekkeen avulla päävakuutuksesta voidaan 

hakea korvausta siinä tilanteessa, kun paikallisesti hankitun vakuutuksen ehtojen laajuus taik-

ka vakuutusmäärä ei riitä korvauksen saamiseen. (Aon AGCN International Insurance Trai-

ning Material 2011) DIC/DIL-rakenteella muodostetun vakuutusohjelman voidaan sanoa ole-

van Admitted-ohjelma, koska se muodostuu paikallisista vakuutuksista, joita myöntävät niissä 

maissa lisensioidut vakuutusyhtiöt, joissa vakuutettu riski sijaitsee. DIC/DIL-vakuutus toimii 

konsernin kattavana lisäturvana, jonka avulla voidaan varmistaa vakuutusturvan yhdenmukai-

suus. (Pfluger-Murray & Taylor 2005) DIC/DIL-ohjelmaa suositellaan D&O-ohjelman raken-

teeksi silloin, kun konsernin organisaatio on hyvin hajautettu ja tytäryhtiöillä on suuri itsehal-

linto-oikeus. Ohjelma on suositeltava vaihtoehto myös silloin, kun D&O-riskit ovat tytäryh-

tiötasolla rajallisia. (Vahervaara 2012) 

 

Paikallisten Admitted-vakuutusten ja DIC/DIL-vakuutuksen suhde on havainnollistettu Kuvi-

ossa 10. Kuvion mukaan DIC/DIL-ehto täyttää sekä paikallisen ja Master-vakuutuksen väliin 

jäävän vakuutusmäärä- että ehtoaukon. Kansainvälisesti D&O-vakuutuksen turvataso on hy-

vin vaihtelevaa ja varsinkin kehittymättömillä vakuutusmarkkinoilla konsernin määrittelemän 

turvatason täyttäminen on mahdotonta. Siten paikallisten vakuutusten päälle rakennettavalla 

DIC/DIL-ohjelmalla voidaan tuoda vakuutusturva halutulle tasolle. 
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KUVIO 10 DIC/DIL-ohjelman rakenne (Wineman 2007, 12) 
 

Puhtaan DIC/DIL-ohjelman käyttö D&O-vakuutusohjelman rakenteena on harvinaisempaa. 

Rakenteen käyttöä ei suosita, koska vahingonkorvauksen maksaminen tytäryhtiöön voi muo-

dostua haasteelliseksi sellaisessa tapauksessa, jossa tytäryhtiön oma paikallinen vakuutus ei 

korvaa vahinkoa. Paikallisesti hankitut vakuutukset eivät välttämättä myöskään täytä emoyh-

tiön riskienhallinnan luomia standardeja vakuutuksen kattavuudesta. (Vahervaara 2012) 

 

4.2.4 Kontrolloitu Master-vakuutusohjelma 
 

Kontrolloitu Master-vakuutusohjelma eli Controlled Master Program (CMP) on yrityksen 

kannalta laajin ja jäsentynein keino rakentaa kansainvälinen vakuutusohjelma. Ohjelman ni-

men mukaisesti vakuutusohjelma perustuu konsernin emoyhtiölle kirjoitettuun Master-

vakuutukseen, joka määrittää kaikkiin paikallisiin vakuutuksiin käytettävät vakuutusehdot. 

Päävakuuttajan verkosto tai yhteistyökumppani kirjoittaa paikalliset vakuutuskirjat, eli under-

layersit, mukaillen päävakuutuksen underwriterin ohjeita. Paikalliset Admitted-vakuutukset 

tehdään paikallisen lainsäädännön mukaisiksi. Ratkaisulla voidaan varmistaa pääsy erinäisiin 

valtioiden ylläpitämiin vahinkopooleihin tai katastrofirahastoihin, mahdollistaa vakuutusmak-

sujen- ja vahinkojen verotuksen lainmukaisuus sekä luoda aidosti kansainvälinen, kontrolloitu 

vakuutusohjelma. CMP:ssä paikalliset Admitted-vakuutukset ovat sidottuna Master-

vakuutukseen joko suoraan jälleenvakuutuksen muodossa tai kirjanpidollisilla siirtokirjauksil-

la. (Wineman 2007, 9) 

 

    

           DIC/DIL-ehto  

Paikallinen 
vakuutus 
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Järjestelyn avulla kaikki maksu- ja vahinkotiedot ovat Master-vakuuttajan tiedossa. Normaa-

listi kontrolloidun Master-vakuutusohjelman kokonaiskustannus jakautuu kahteen osaan: ris-

kin siirtokustannukseen sekä fronting-kustannuksiin. Emoyhtiön sopima Non-Admitted-

Master-vakuutus ja paikallisesti frontatut Admitted-vakuutukset luovat yhtenäisen vakuutus-

ohjelman, joka on sekä laaja-alainen että joustava. (Wineman 2007, 9)  

 

Kontrolloidulla Master-ohjelmalla saavutetaan lukuisa määrä hyötyjä. Yhden vakuuttajan 

verkoston käyttäminen vähentää huomattavasti konsernitason vakuutuskustannuksia. Paikalli-

sella tasolla vakuutusmaksuja kohdellaan veroneutraalisti. Master-vakuutuksen johdosta myös 

paikallisten vakuutusten ehdot ja korvausmäärät ovat johdonmukaisia koko konsernin tasolla. 

Suuria maakohtaisia turva-aukkoja ei myöskään synny. (Aon AGCN International Insurance 

Training Material 2011) Master-vakuutusohjelman kontrollointi on joko konsernitason Risk 

Managerin, päämeklarin tai päävakuutuksen underwriterin tehtävä. Useimmiten CMP toteute-

taan näiden kolmen edustajan yhteistyönä, jolloin jokaisella on oma selkeä roolinsa. Paikalli-

sella tasolla tytäryhtiön Risk Manager saa myös näkyvän todisteen vakuutuksen olemassa-

olosta ─ paikallisella kielellä kirjoitetun vakuutuskirjan. Tämän lisäksi suurimmilla kansain-

välisillä vakuuttajilla on paikallinen vahinkopalvelu saatavilla. (Wineman 2007, 10)  

 

Kontrolloitu Master-vakuutusohjelma mahdollistaa myös riskien poolauksen. Yhtiökohtaisen 

vahinkohistorian seuraamisen myötä vakuutus voidaan hinnoitella täysin yhtiön riskin mukai-

sesti. Poolauksessa yhdelle maalle sattunut hyvin harvinainen katastrofiriski ei rankaise ky-

seistä maata kohtuuttomasti, vaan vahinkoa voidaan peilata yrityksen keskimääräiseen vahin-

kotilastoon ja siten vyöryttää vahingon vaikutus koko yrityksen kannettavaksi. (Wineman 

2007, 10) Myös päävakuuttaja hyötyy kontrolloidun vakuutusohjelman hallinnoinnista. Kan-

sainvälisen yrityksen D&O-riskit ovat usein maantieteellisesti hyvin hajautuneita, mikä pie-

nentää riskin kasaantumista. Suuren konsernin omavastuutasot D&O-ohjelman yhtiösuojassa 

ovat usein todella korkeita, joten vakuutusyhtiön korvattavaksi ei jää pieniä korkean frekvens-

sin vahinkoja. Päävakuuttajana vakuutusyhtiöllä on etulyöntiasema jälleenvakuutusmarkki-

noilla. (Kwon & Sharma 2004, 3) 
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 KUVIO 11 Kontrolloitu D&O

 

Kontrolloidun Master D&O-vakuutusohjelman rakennetta

Yrityksen D&O-vakuutusturva muodostuu emoyhtiön sopimasta Master

underlayers-vakuutuksista eli paikallisesti frontatuista D&O

tukset kirjoitetaan usein good local standard

levat paikallisen käytännön mukaan. Tilanteessa, jossa paikallinen vakuutus ei korvaisi v

hinkoa rajoitusehtojen tai vakuutusmäärän riittämättömyyden vuoksi, tytäryhtiön on mahdo

lista hakea korvausta Master-

Material 2011) 

 

Kontrolloidun Master-vakuutusohjelman organisointi ja ylläpito 

man ongelmia. Intressiristiriita tytäryhtiön ja emoyhtiön välille syntyy, kun tytäryhtiö kieltä

tyy liittymästä osaksi konsernin määräämään vakuutusohjelmaa. Paikallisesti tytäryhtiöillä 

saattaa olla pitkä historia ja kiinteät suhteet nykyisen vakuuttajan kanssa ja paikallisen vaku

tuksen irtisanomista vältellään viimeiseen asti. Tytäryhtiöt pelkäävät menettävänsä omaa 

määräysvaltaa riskienhallinnan ja riskien rahoittamisen suhteen. 

luo myös ongelmia. Tytäryhtiö saattaa vääristellä paikallisen riskin vakavuutta tai riskin mä
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Paikalliset Admitted D&O-vakuutukset 

D&O-vakuutusohjelma 

vakuutusohjelman rakennetta on havainnollistettu Kuviossa 1

vakuutusturva muodostuu emoyhtiön sopimasta Master-vakuutuksesta ja sen 

vakuutuksista eli paikallisesti frontatuista D&O-vakuutuksista. Paikalliset vaku

good local standard –ohjetta käyttäen, joten niiden turvatasot vaiht

levat paikallisen käytännön mukaan. Tilanteessa, jossa paikallinen vakuutus ei korvaisi v

hinkoa rajoitusehtojen tai vakuutusmäärän riittämättömyyden vuoksi, tytäryhtiön on mahdo

-vakuutuksesta. (Aon AGCN International Insurance Training 

vakuutusohjelman organisointi ja ylläpito onnistuvat 

. Intressiristiriita tytäryhtiön ja emoyhtiön välille syntyy, kun tytäryhtiö kieltä

konsernin määräämään vakuutusohjelmaa. Paikallisesti tytäryhtiöillä 

saattaa olla pitkä historia ja kiinteät suhteet nykyisen vakuuttajan kanssa ja paikallisen vaku

tuksen irtisanomista vältellään viimeiseen asti. Tytäryhtiöt pelkäävät menettävänsä omaa 

räysvaltaa riskienhallinnan ja riskien rahoittamisen suhteen. Asymmetrinen informaatio 

luo myös ongelmia. Tytäryhtiö saattaa vääristellä paikallisen riskin vakavuutta tai riskin mä

Master D&O-vakuutus 

    Turvan- 
    laajuus 

on havainnollistettu Kuviossa 11. 

vakuutuksesta ja sen 

vakuutuksista. Paikalliset vakuu-

den turvatasot vaihte-

levat paikallisen käytännön mukaan. Tilanteessa, jossa paikallinen vakuutus ei korvaisi va-

hinkoa rajoitusehtojen tai vakuutusmäärän riittämättömyyden vuoksi, tytäryhtiön on mahdol-

ternational Insurance Training 

onnistuvat vain harvoin il-

. Intressiristiriita tytäryhtiön ja emoyhtiön välille syntyy, kun tytäryhtiö kieltäy-

konsernin määräämään vakuutusohjelmaa. Paikallisesti tytäryhtiöillä 

saattaa olla pitkä historia ja kiinteät suhteet nykyisen vakuuttajan kanssa ja paikallisen vakuu-

tuksen irtisanomista vältellään viimeiseen asti. Tytäryhtiöt pelkäävät menettävänsä omaa 

Asymmetrinen informaatio 

luo myös ongelmia. Tytäryhtiö saattaa vääristellä paikallisen riskin vakavuutta tai riskin mää-
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rää emoyhtiölle tavoitteenaan säästää vakuutusmaksuissa. He saattavat myös viivytellä tie-

donkeruuprosessia. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa päävakuuttajalla ei ole ajantasaista tietoa 

riskin määrästä, joka johtaa vääristyneeseen underwriting-prosessiin. (Kwon & Sharma 2004, 

4) Yllä mainitut ongelmat on kuitenkin mahdollista välttää tehostamalla yrityksen sisäistä 

kommunikaatiota ja tiedottamista.  

 

Kontrolloidut Master-vakuutusohjelmat ovat ehdottomasti yleisin tapa rakentaa D&O-

vakutuusohjelma. Se on myös turvallisin keino D&O-riskin vakuuttamiseksi. Kustannuksil-

taan kontrolloitu ohjelma on yleensä Non-Admitted-ohjelmia korkeampi, mutta monet yrityk-

set ovat valmiita maksamaan nykyään yhä enemmän kattavan D&O-vakuutusohjelman saa-

miseksi. (Vahervaara 2012) Myös Esolan (2007, 20) mukaan kontrolloitu Master-

vakuutusohjelma on paras ratkaisu D&O-riskin vakuuttamiselle kansainvälisellä tasolla. CMP 

yhdistää Non-Admitted-ohjelman ja paikallisen vakuuttamisen hyödyt ja poistaa niihin jääviä 

suoja-aukkoja. Ohjelmaa on myös helpompi hallita konsernitasolla, joskin se vaatii aktiivista 

kommunikaatiota emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välillä. (Esola 2007, 20) 

 

Kwonin & Sharman (2004, 5) tutkimuksen mukaan globalisaation ja yritysten kansainvälis-

tymisen myötä tarve kontrolloiduille Master-vakuutusohjelmille on ilmeinen. Markkinoilla on 

kuitenkin vain muutamia tarvittavan laajan verkoston omaavia vakuutusyhtiöitä, jotka voivat 

tarjota aidosti globaaleja vakuutusohjelmia. Vakuuttajilta saattaa puuttua myös riittävä kapasi-

teetti suurien kansainvälisten konsernien vakuuttamiseen. Jälleenvakuutusmarkkinat helpotta-

vat ongelmaa, mutta jossain tilanteessa, riski muodostuu liian suureksi vakuutusyhtiöille kan-

nettavaksi. Keskitettyjen Master-vakuutusohjelmien markkinat ovat yhä myyjän markkinat, 

koska laaja-alaista kilpailua alalla ei ole. Vahervaaran (2012) mielestä ainoastaan vakuutusyh-

tiöistä Zurich, Chartis, ACE, Allianz ja FM Global pystyvät tarjoamaan kontrolloituja D&O-

vakuutusohjelmia verkostonsa ansiosta.  

 

Kun tilannetta mietitään Suomen vakuutusmarkkinoiden näkökulmasta, voidaan todeta, ettei 

yksikään suomalainen vakuutusyhtiö yksinään pysty tarjoamaan D&O-vakuutusohjelmaa suu-

rimmille suomalaisille pörssiyhtiöille. Suomalainen vakuutusyhtiöyhtiö kykenee kapasiteet-

tinsä puolesta vakuuttamaan tietyn prosentuaalisen osuuden riskistä. Suomalaisilla vakuutus-

yhtiöillä ei myöskään ole omaa verkostoa, jota se voisi hyödyntää. Ne voivat kuitenkin toimia 

yhteistyössä jonkun muun suuren vakuuttajan kanssa ja käyttää heidän verkostoaan fronting-

vakuutuksissa. (Vahervaara 2012) 
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4.2.5 FoS-ohjelma 
 

Euroopan yhteisöjen neuvosto hyväksyi 18.6.1992 voimaan kolmannen vahinkovakuutusdi-

rektiivin 92/49/EEC. Direktiivin tavoitteena oli siirtyä EY:n sisällä yhden toimiluvan ja toimi-

luvan myöntäneen valtion harjoittama valvonnan periaatteeseen (HE 235/1992). Muutos 

mahdollisti Freedom of Services (FoS) –vakuuttamisen Euroopan Unionin alueella. FoS-

vakuutuksella on mahdollista vakuuttaa kaikki Euroopan Unioniin alueen riskit yhdellä va-

kuutuskirjalla. Toisin sanoen yhdessä Euroopan Unionin jäsenvaltiossa sijaitsevalla vakuutta-

jalla on oikeus vakuuttaa yhdellä vakuutuskirjalla muissa EU:n valtioissa sijaitsevat riskit. 

FoS-vakuutus katsotaan lainsäädännön näkökulmasta olevan laillinen Admitted-vakuutus 

myös niissä maissa, joissa Non-Admitted-vakuuttaminen on laitonta. Vakuuttajan tulee kui-

tenkin toteuttaa maksuallokaatio tosiasialliseen riskiin perustuen ja huolehtia paikallisen vero-

lainsäädännön noudattamisesta. (Freedom of Services Policies 2004) 

 

FoS-ohjelmalla voidaan saavuttaa mittavia kustannussäästöjä Euroopan alueella, koska va-

kuuttajan hallinnolliset kulut vähenevät merkittävästi, kun vakuuttajan verkoston palveluja ei 

tarvitse käyttää. FoS-ohjelmat ovat olleet erityisen suosittuja yrityksille, joiden ulkomaan 

toiminnot rajoittuvat Euroopan alueelle. Useimmin FoS-ohjelmat kirjoitetaan Iso-Britannian 

tai Ranskan markkinoilla. (Freedom of Services Policies 2004) D&O-vakuutusohjelman kan-

nalta FoS-ohjelma on ongelmallinen turvan yksinkertaistamisen kannalta. FoS-

vakuutussopimuksen ehdot ovat usein yksinkertaisemmat kuin esimerkiksi DIC/DIL-

ohjelman ehdot, joissa paikallisen vakuutuksen ehtojen päälle on rakennettu vielä Master-

ehdot. FoS-ohjelmassa pätevät vain yhdet ehdot, jolloin niiden kattavuuteen voi helposti jäädä 

aukkoja. Vahervaaran (2012) mukaan suomalaisten kansainvälisten yritysten Euroopan D&O-

riskejä on vakuutettu FoS-ohjelmalla. Usein FoS-ohjelman lisäksi tehdään CMP-ohjelma, 

joka antaa vakuutussuojan muualla maailmassa. On myös mahdollista liittää FoS-ohjelma 

osaksi CMP:tä. 

 

4.2.6 Vaihtoehtoiset ratkaisut 
 

Markkinoilla on olemassa myös vaihtoehtoisia ratkaisuja edellä esitellyille D&O-

vakuutusohjelman rakennevaihtoehdoille. Yhtenä vaihtoehtoisena ratkaisuna Vahervaara 

(2012) esittelee Wrap Up –ohjelman, jossa tytäryhtiöiden D&O-vakuutukset ovat CMP:n oh-
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jelman tavoin osana Master-vakuutusta, mutta paikallisille vakuutuksille sovitaan oma vakuu-

tuskausikohtainen vakuutusmäärä. Näin voidaan estää tilanne, jossa erityisen riskiset maat 

kuluttavat Master-vakuutuksen vakuutusmäärän niin, ettei riitä kaikkien vahinkojen kattami-

seen. (Vahervaara 2012) Wrap Up –ohjelmat ovat olleet erityisen suosittuja Yhdysvalloissa 

suurten projektiriskien vakuuttamisessa, mutta niitä on yhä enenevissä määrin rakennettu kat-

tamaan myös vastuuriskejä (Lenkus 2008, 27). 

 

Toisena vaihtoehtoisena ratkaisuna voidaan mainita Twin Tower –ohjelma. Ohjelma koostuu 

emoyhtiölle tehtävästä Master-vakuutuksesta ja sen mahdollisista underlayer-vakuutuksista 

sekä toisesta mittavasta vakuutuksesta, jolla pyritään kattamaan jonkin maan erityisen korke-

aa riskiä. Kyseisiä ratkaisuja on Willgrenin (2012) mukaan rakennettu joillekin suomalaisille 

pörssiyhtiöille, joilla on huomattavan suuri riski Yhdysvaltojen markkinoilla. Tällaisessa ta-

pauksessa Yhdysvaltojen tytäryhtiö neuvottelee oman, mittavan vakuutusturvan, jossa on 

omat ehdot ja vakuutusmäärät. Ratkaisun taustalla on ensisijaisesti kustannussäästöt, koska 

huomattavan suuren riskin vakuuttaminen osana kontrolloitua Master-ohjelmaa tulisi yrityk-

selle kalliiksi.  

 

Kwon & Sharma (2004, 1–7) esittelevät tutkimuksessaan uuden näkökulman D&O-

vakuutusohjelman rakentamiseksi – integroidun vakuutusohjelman (integrated master prog-

ram, IMP). IMP pohjautuu kontrolloituun Master-ohjelmaan, joka koostuu emoyhtiön otta-

masta Master-vakuutuksesta ja siihen tiivisti kuuluvista underlayer-vakuutuksista. Integ-

roidussa vakuutusohjelmassa CMP:n kontrolli aspekti on korvattu integroinnilla, jossa vastuu 

paikallisesta riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta annetaan enemmän paikalliselle tasolle. 

Emoyhtiö edelleen valvoo paikallista vakuuttamista hyväksymällä vain tietyt vakuuttajat sekä 

osallistumalla vakuutusarvojen keruuprosessiin. (Kwon & Sharma 2004, 5–7) IMP-ohjelma 

muistuttaa DIC/DIL-ohjelmaa, mutta erona on tietyn kontrollin säilyminen emoyhtiöllä. Oh-

jelman hyötynä voitaneen pitää paikallisen yrityksen suurempaa roolia riskienhallinta- ja va-

kuutusprosessissa.  

 

4.3 D&O-vakuutusohjelmarakenteiden yhteenveto 
 

Yllä esitetyt rakennevaihtoehdot D&O-vakuutusohjelman rakentamiseksi voidaan karkeasti 

jakaa niiden kontrollin asteen mukaan kahteen kategoriaan: keskitettyyn ja hajautettuun oh-
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jelmaan (Kwon & Sharma 2004, 1). D&O-vakuutusohjelman rakenteen valinta lähtee ensisi-

jaisesti yrityksen liiketoiminnan kansainvälisen laajuuden määrittämästä tarpeesta (Aon Inter-

national Insurance Training 2011). Täten vakuutusohjelmarakenteet voidaan jakaa niiden laa-

juuden mukaan vielä kolmeen luokkaan: kansainväliseen, multikansalliseen ja globaaliin va-

kuutusohjelmaan. Ohjelmarakenteiden sijoittumista näiden luokittelujen mukaan on havain-

nollistettu Taulukossa 5.  

 

TAULUKKO 5 Vakuutusohjelmarakenteiden jaottelu 

Keskitetty Hajautettu 

• CMP 
• IMP 

• IMP 
• Wrap Up 
• Twin Tower 

 
• FoS 
• DIC/DIL 
• Non-Admitted 

 

• Paikallinen Placing 
• DIC/DIL 

• Non-Admitted • Paikallinen Placing 

 

 

Yhtiön täyttäessä globaalin liiketoiminnan kriteerit järkevin ratkaisu D&O-vakuutusohjelman 

rakentamiselle on keskitetyssä organisaatiossa CMP- tai IMP-ohjelma. Mikäli yhtiöllä on 

erityisriskiä esimerkiksi USA:n markkinoilla Twin Tower- tai Wrap Up –ohjelmien rakenta-

minen olisi järkevää. Nämä ratkaisut antavat myös huomattavasti vastuuta paikallisen tytäryh-

tiön riskienhallinnalle, joten yrityksen organisaatiorakenteen tulee mahdollistaa vakuutustoi-

mintojen hajautus. Mikäli yritys toimii multikansallisilla markkinoilla, esimerkiksi ainoastaan 

Euroopan alueella, keskitetty D&O-vakuutusratkaisu on aina mahdollista rakentaa FoS-

vakuutuksella tai DIC/DIL-vakuutuksella. Lisäksi se voidaan rakentaa Non-Admitted-

ratkaisuna niissä maissa, joissa se on laillista. Multikansallisesti toimiva hajautettu organisaa-

tio voi rakentaa D&O-vakuutusohjelman täysin paikallisen placingin varaan, taikka DIC/DIL-

vakuutuksella, joka koostuu paikallisesti hankituista vakuutuksista, joiden turvatasoa emoyh-

tiö ei ole määritellyt.  Järkevin ratkaisu kansainvälisesti, esimerkiksi suomalaiselle vain Balti-

an alueella, toimivalle yritykselle on rakentaa D&O-vakuutusohjelma Non-Admitted-

vakuutuksin, taikka täysin paikallisen placingin varaan. 

 

Globaali                       

    Multikansallinen 

 

 Kansainvälinen 
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Taulukossa 5 IMP- ja DIC/DIL-ohjelmarakenteet ovat sijoitettu sekä keskitetyn että hajaute-

tun vakuutusohjelman kategoriaan. Tämä johtuu siitä, että rakenteissa on havaittavissa omi-

naisuuksia sekä hajautetusta että keskitetystä vakuutusohjelmasta. IMP perustuu emoyhtiön 

Master-vakuutukseen ja sen underlayer-vakuutuksiin, mutta ohjelman ideana on kuitenkin 

kannustaa tytäryhtiöitä itsenäisesti hankkimaan D&O-vakuutus paikallisilta markkinoilta 

emoyhtiön suosituksia noudattaen. Myös DIC/DIL-vakuutus on osittain keskitetty ohjelma, 

koska paikallisten vakuutusten päälle otettava DIC/DIL-vakuutus kattaa paikallisen vakuutuk-

sen jättämiä aukkoja, kuitenkin toisaalta hajauttaen vakuutusasioiden päätöksentekovaltaa 

tytäryhtiöille.  

 

Vakuutusohjelmarakenteita tarkasteltaessa ei voi olla huomaamatta niiden samankaltaisuuk-

sia. On kuitenkin tärkeää huomata, että eroavaisuuksiakin löytyy ja ne on tärkeää tiedostaa. 

Esimerkiksi CMP:n ja DIC/DIL-ohjelman perustavanlaatuinen ero muodostuu niiden struktu-

roinnin näkökulmasta. DIC/DIL-ohjelma rakennetaan alhaalta ylöspäin, jolloin se koostuu 

erinäköisistä ja –tasoisista paikallisista vakuutuksista, kun taas CMP-ohjelma rakennetaan 

kontrolloidusti ylhäältä alaspäin. On myös hyvä tiedostaa, että esitellyt ohjelmarakenteet luo-

vat teoreettista tietoa eri ohjelmien rakenteesta ja muodostumisesta. Käytännössä monet 

D&O-vakuutusohjelmat rakentuvat edellä esiteltyjen rakenteiden yhdistelminä. Tietyt riskit 

voidaan kattaa paikallisesti, kun taas osa riskeistä katetaan keskitetyllä vakuutusohjelmalla. 

Jokainen ohjelma tulisi rakentaa yrityksen riskien näkökulmasta. Koska jokaisen yrityksen 

D&O-riskit ovat erilaisia, tulisi jokainen ohjelma räätälöidä yrityksen riskinäkökulmasta. 

 

4.4 D&O-vakuutusohjelman implementointi 
 

Yritys voi rahoittaa D&O-riskinsä koko konsernin vakuutusohjelmalla. Ohjelman avulla voi-

daan yhdenmukaistaa yrityksen vakuutusturvan sekä samalla saavuttaa mittavia kustannus-

säästöjä. Vakuutusohjelman implementointi on kuitenkin monimutkainen prosessi, joka koos-

tuu monesta tekijästä ja vaiheesta. Huolellisella suunnittelulla ja kommunikaatiolla suurimmat 

esteet voidaan voittaa (Philips 2010, 9; Souter 2001, 23). Kwon ja Sharma (2004, 3) ovat ku-

vanneet kontrolloidun Master-vakuutusohjelman implementoinnin prosessia Kuviossa 12. 

Kuviossa suora nuoli kuvaa vakuutusohjelman ensisijaista implementointia ja katkoviivainen 

nuoli vakuutusohjelmaan kesken kauden tehtävien muutoksien synnyttämää prosessia.  
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KUVIO 12 Kontrolloidun D&O-Mastervakuutusohjelman implementointi  
(Kwon & Sharma 2004, 3) 
 
 

Kaikilla päävakuuttajilla saatikka varsinkaan yrityksillä ei ole resursseja eikä kompetenssia 

kokonaisvaltaisen D&O-riskianalyysin ja siihen perustuvien vakuutusmäärien arvioimiseen. 

Tämä osa prosessia ulkoistetaan usein kansainväliselle meklarille, joka voi omaa verkostoaan 

hyödyntäen kerätä vakuutusarvot tytäryhtiöltä sekä halutessaan välittää vakuutusmaksuja 

päävakuuttajalle, kirjoittaa sertifikaatteja vakuutuksen voimassaolosta sekä toimia apuna 

muutos- ja vahinkotilanteissa. Haluttaessa meklari voi myös toimia tiiviisti mukana vakuutuk-

sen uudistusneuvotteluissa emoyhtiön tukena ja mahdollisesti kilpailuttaa päävakuuttajia.  

 

Sekä Souter (2001, 23) että Veysey (2005, 11) painottavat, että tärkeimpänä tekijänä vakuu-

tusohjelman implementoinnissa on riittävä tytäryhtiöille suunnattu informaation määrä. Kon-

sernin Risk Managerilla tulee olla valtuutus yhtiön johdolta, kun hän ohjeistaa tytäryhtiöitä 

tulevasta konsernin kattavasta vakuutusohjelmasta. Yrityksen käyttäessä meklarin palveluita 

päämeklarin, eli koordinoivan meklarin, rooli on korostuneessa asemassa. Päämeklarin ensisi-

jainen rooli on yrityksen riskienhallinta- ja vakuutusstrategian implementointi ja koordinointi. 

Proaktiivinen kommunikaation hallinta on tärkeässä asemassa vakuutusohjelman kontrolloin-

Emoyhtiö ja päävakuutta-
ja tekevät D&O-
riskianalyysin ja keräävät 
vakuutusarvot 

Tytäryhtiö antaa vakuu-
tusarvot emoyhtiön     
ohjeen mukaan 

Päävakuuttaja suunnitte-
lee ja rakentaa D&O 
CMP-ohjelman 

Päävakuuttajan verkosto 
kirjoittaa paikalliset D&O   
fronting-vakuutukset         
tytäryhtiöille 

Päävakuuttaja kirjoittaa 
Master-vakuutuksen 

Tytäryhtiön vakuutukseen 
tulee tehdä muutoksia 
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nissa, jolloin päämeklarin rooli kommunikaation linkkinä korostuu entisestään. Päämeklarin 

tehtävä on varmistaa, että kommunikaatio on synkronoitua sisällön ja ajoituksen suhteen. 

Globaalissa ohjelmassa esiintyy D’Andren ja Jennerin (2005) mukaan kolme eri kommuni-

kaation tasoa:  

 

1) kommunikaatio emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välillä, 

2) kommunikaatio päämeklarin ja meklariverkoston välillä ja 

3) kommunikaatio päävakuuttajan ja sen verkoston välillä.  

 

Vaikka päämeklarin rooli vakuutusohjelman rakentamisen kapellimestarina on ilmeinen, pai-

kallisesti toimivan meklarin roolia ei myöskään tule väheksyä. Kontrolloidun D&O-

vakuutusohjelman implementointi tapahtuu ylhäältä alaspäin, jolloin viimeisenä realisoituu 

paikallisen tason vakuuttaminen. Koko konsernin laajuisen vakuutusohjelman implementoin-

nin onnistuminen riippuu lopputilanteessa siitä, kuinka kommunikaatio ja yhteistyö akselilla 

tytäryhtiö, paikallinen meklari ja paikallinen vakuuttaja toimivat. (D’Andre, Beschuetz, Wei-

gend & Kemppainen 2005) 
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5 PÄÄTELMÄT 
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen 

kohtaamia D&O-riskejä ja niiden rahoittamista koko konsernin kattavalla D&O-

vakuutuksella. Tavoitteena oli esitellä D&O-vakuutuksen sisältöä sekä lainsäädännöllisestä 

että liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli kuvata kansainvälisille yrityk-

sille tyypillisiä D&O-vakuutusohjelmia ja pohtia niiden hyötyjä ja haittoja keskittyen vero-

tuksellisiin ja compliance-säännösten luomiin haasteisiin.  

 

Tässä luvussa vastataan tutkimukselle annettuihin tutkimuskysymyksiin. Luku jakautuu pää-

tutkimuskysymysten mukaan kahteen alalukuun, joissa tiivistäen nostetaan esille aihealueiden 

keskeisimmät tekijät ja pohditaan niiden merkittävyyttä kansainvälisen yrityksen näkökulmas-

ta. Luvun lopussa pohditaan D&O-vakuutuksen kehitystä ja tulevaisuutta sekä esitellään tut-

kimuksen aikana heränneitä ajatuksia jatkotutkimusaiheista. 

 

5.1 Kansainvälisen yrityksen D&O-riskit 

 

Kansainvälisesti toimivan yrityksen toiminta on nykyään hyvin riippuvainen lukuisista sidos-

ryhmistä. Yrityksen toimintaan vaikuttaa niin asiakkaat, omistajat, viranomaiset kuin kilpaili-

jatkin. Mahdollisuus operationaalisesta toiminnasta kumpuavaan, ihmisen aiheuttamaan va-

hinkoon kasvaa huomattavasti sitä mukaa kuin yritys kansainvälistyy. 2000-luvun aikana 

olemme saaneet todistaa kymmeniä yritysskandaaleja, joissa yksittäiset johtajat ovat syyllis-

tyneet mittavaan, harkittuun petokseen tai kavallukseen. Nämä paljon julkisuutta saaneet yri-

tysskandaalit sekä vuonna 2008 alkanut globaali taloudellinen epävarmuus ovat nostaneet 

johtajan vastuut julkisen tarkastelun kohteeksi. Markkinoiden vaatimuksiin on pikkuhiljaa 

herätty ja lukuisat valtiot ovatkin kiristäneet yrityksen sisäisiä compliance-säännöksiä ja täten 

painostaneet yritykset kehittämään sisäisiä riskin tunnistus- ja hallintakeinoja.  

 

Aina johtajan toiminnasta aiheutunut vahinko ei ole johtunut tahallisesta tai petollisesta toi-

minnasta, vaan inhimillisestä erehdyksestä, jolla voi olla yrityksen toiminnan kannalta vaka-

vat seuraukset. Onkin ensisijaisen tärkeää, että johtajille on hankittu riittävä vakuutussuoja 

tällaisten tilanteiden välttämiseksi. Johdon vastuuvakuutuksen sisällön syvällisempi tuntemi-
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nen takaa sen, että yritys osaa vaatia laajoin ehdoin kirjoitettua vakuutusturvaa – ei vain stan-

dardiehdoin tarjottua vakuutusta. Yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi on tär-

keää, että johtajuudesta kumpuavia riskejä tarkastellaan proaktiivisesti ja niihin on varauduttu 

joko sisäisen kontrollin tai vakuuttamisen keinoin. 

 

Riskien tunnistaminen on yrityksen riskienhallinnan prosessin tärkein osa. Riskin tunnistami-

nen ja määrittely mahdollistaa proaktiivisen lähestymistavan yrityksen johdon toiminnasta 

syntyviin riskeihin. Riskien syvällisemmän tunnistamisen vuoksi niiden määrittely on tarpeen. 

D&O-riskistä ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää, vaan tässä tutkimuksessa D&O-riski 

määriteltiin uhaksi, joka toteutuu johtajan tuottamuksellisesta asemansa väärinkäytöksestä ja 

toteutuessaan saattaa yrityksen johtajan henkilökohtaiseen korvausvastuuseen kolmannelle 

osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta. D&O-riskien jaottelu osaksi yrityksen muuta riski-

kenttää auttaa yritystä hahmottamaan riskien mahdollisia alkulähteitä. Tässä tutkimuksessa 

D&O-riskit sijoitettiin osaksi yrityksen operationaalisia riskejä sekä toisen jaottelun mukaan 

D&O-riskejä tarkasteltiin niiden vakavuuden vuoksi hasardiriskeinä. D&O-riskien käsittely 

osana yrityksen operationaalisia riskejä on perusteltua, koska D&O-riskit syntyvät yleensä 

ihmisten tekemistä virheistä, riittämättömästä valvonnasta tai johdon vääristä päätöksistä.  

 

Yritys kokee D&O-riskejä lähestulkoon kaikilla liiketoiminnan alueilla. Toteutuneita vahin-

koja tarkastelemalla voidaan kuitenkin eritellä tiettyjä liiketoiminnan tilanteita, joista D&O-

riskit syntyvät. Työsuhteesta syntyvät riskit liittyvät usein laittomaan irtisanomiseen tai  

–työsopimukseen sekä syrjintään. Näiltä riskeiltä voidaan osittain suojautua omalla Emplo-

yer’s Practises Liability (EPL) –vakuutuksella, mutta johtajan henkilökohtaisen vastuun suo-

jana toimii johdon vastuuvakuutus. Myös erinäiset yritysjärjestelytilanteet synnyttävät kon-

fliktitilanteita, jonka seurauksena D&O-riski voi realisoitua. Jatkuvan taloudellisen epävar-

muuden voitaneen katsoa lisäävän yritysjärjestelyaktiivisuutta, koska taloudellinen tilanne 

pakottaa monet yritykset miettimään strategiaansa uudelleen. Voisi kuvitella, että luottomark-

kinoiden palautuessa normaaliksi taloudellisesti vahvat yritykset etsivät ”halpoja” finanssi-

kriisin uhreja. Toisaalta monet kannattavuusongelman kanssa taistelevat yritykset etsivät val-

koista ritaria pelastamaan yritys uhkaavalta konkurssilta. D&O-riskien todennäköisyys kasvaa 

huomattavasti tilanteissa, joissa yrityksen omistajuus- ja kontrollipohja vaihtuu.  

 

Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa suoraan D&O-riskin esiintymisiin. Eeuwensin (2009) 

mukaan vakuutusyhtiöt saivat finanssikriisin seurauksena vuonna 2009 kolminkertaisen mää-
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rän ennakkoilmoituksia D&O-vahingosta keskiarvoiseen ennakkoilmoitusten määrään näh-

den. Vahinkoaktiivisuuden voitaneen ennustaa säilyneen yhä korkeana taloudellisen epävar-

muuden jatkuttua varsinkin Euroopan alueella. Matalasuhdanteen aikana vienti usein tyrehtyy 

ja monet kansainväliset yritykset joutuvat taloudellisesti ahtaalle. Selviytyäkseen monet yri-

tykset joutuvat viemään läpi dramaattisia kustannussäästöjä, jolloin kritiikki yritysjohtoa vas-

ten kasvaa. Yleisesti myös kirjanpidon petokset lisääntyvät matalasuhdanteen aikana. Yrityk-

sen taloudellisia lukuja kaunistellaan parempaan suuntaan sijoittajien uskon säilyttämiseksi. 

Vaikka yrityksen johtajat eivät olisi henkilökohtaisesti syyllistyneet virheisiin tai laiminlyön-

teihin, ovat he usein ensimmäisenä osakkeenomistajien tulilinjalla, jos yrityksen arvo dra-

maattisesti laskee. 

 

Osakkeenomistajat ovatkin aktiivisimpia nostamaan syytteitä yritystä ja sen johtoa vastaan. 

Ryhmäkannejärjestelmä mahdollistaa tuhansien osakkeenomistajien mobilisoinnin yhdellä 

kertaa. Osakkeenomistajien lisäksi yleisiä korvauksenhakijoita ovat muun muassa velkojat, 

kilpailijat ja työntekijät. Yrityksen on hyvä tutustua eri korvauksenhakijaryhmiin, koska sitä 

kautta D&O-riskejä voidaan paremmin tunnistaa ja niihin osataan myös varautua. Erinäisten 

vahinkotilanteiden varalta tehdyt skenaariot sekä brainstorming-sessiot voivat olla valtava apu 

siinä vaiheessa, kun esimerkiksi osakkeenomistajien D&O-ryhmäkanne realisoituu. 

 

Yrityksen toiminta kansainvälisillä markkinoilla kasvattaa D&O-riskien esiintyvyyttä. Var-

sinkin yrityksen toiminnan lainsäädännöllinen ympäristö on syytä kartoittaa. Johtajien tehtä-

viä ja velvollisuuksia koskeva lainsäädäntö vaihtelee maittain ja suuria eroavaisuuksia on 

myös oikeusprosessin käytännöissä. Karkea jako common law- ja civil law –maihin on syytä 

tehdä, jotta oikeusjärjestelmän kannalta riskiset maat voidaan tunnistaa. Common law  

–järjestelmän ryhmäkannekäytäntö ja tapauskohtaisesti määrättävä vahingonkorvaus voivat 

johtaa valtaviin korvaussummiin. D&O-vahinkojen kannalta Yhdysvallat common law  

–valtiona on maailman riskisin markkinaympäristö. On kuitenkin mielenkiintoista tulevaisuu-

dessa nähdä, ollaanko esimerkiksi Euroopassa siirtymässä lähemmäs yhdysvaltalaista korva-

uskäytäntömallia. Viitteitä tästä on ollut nähtävillä monissa Euroopan maissa, joissa ryhmä-

kannekäytäntö on jo mahdollista. Mikäli kehitys jatkuu tähän suuntaan D&O-riskien esiinty-

vyyden ja D&O-vahinkojen vakavuuden voitaneen ennustaa kasvavan. 

 

Jokaisen kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen liiketoimintaympäristö on uniikki, 

joten yleispätevää listaa D&O-riskeistä on mahdoton tehdä. On kuitenkin varmaa, että yhä 
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kompleksisemman ja verkottuneemman markkinatalouden myötä vastuuriskit eivät ainakaan 

tule pienenemään – päivävastoin. Kovat liiketoiminnan arvot ovat väistymässä ja tilalle ovat 

astumassa vastuullisen ja eettisen liiketoiminnan mallit. Tässä yhtälössä yritykset ja niiden 

johtajat halutaan yhä herkemmin vastuuseen mahdollisista virheistä, erehdyksistä ja laimin-

lyönneistä. Hyvä uutinen yritysten kannalta on kuitenkin se, että ennakoivalla riskienhallin-

nalla ja kattavalla yritysjohdon vastuuvakuutuksella suurimpaan osaan näistä syytöksistä voi-

daan varautua. 

 

5.2 D&O-riskien rahoitus globaalilla vakuutusohjelmalla 

 

D&O-riskien tunnistamisen ja arvioinnin jälkeen yrityksen tulisi kehittää selkeä strategia 

D&O-riskien hallinnalle. Pääsääntöisesti kansainvälisen yrityksen D&O-riskit ovat toteutues-

saan vakava uhka yrityksen toiminnan kannalta. Tästä johtuen ainakin suurin osa riskistä tuli-

si siirtää vakuutuksiin. D&O-riskien vakuutussopimuksin tehtävän rahoituksen lisäksi yrityk-

sen tulisi ylläpitää myös D&O-riskien sisäistä kontrollia. Kokonaisvaltainen rahoituksen ja 

kontrolloinnin yhdistelmä D&O-riskien hallinnoimiseksi on suuryrityksen kannalta paras kei-

no suojautua yrityksen johtoon kohdistuvilta riskeiltä.  

 

Suurin osa kansainvälisen konsernin D&O-riskistä rahoitetaan kansainvälisellä johdon vas-

tuuvakuutuksella. Kansainvälisesti toimivan suomalaisen yrityksen tulisikin aina hankkia kan-

sainvälinen D&O-vakuutus, koska se on huomattavasti laajempi kuin kotimaisin ehdoin kir-

joitettu vakuutus. Lisäksi vakuutus antaa kattavamman suojan, koska johdon vastuuta ei ole 

sidottu Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalain vastuujärjestelmään, vaan vakuutus 

antaa suojaa rajaamatta vakuutuksen kattavuutta mihinkään tiettyyn lakiin tai tietyn maan 

lainsäädäntöön. Kansainvälisessä D&O-vakuutuksen ehdoissa ei siis luetella niitä lakeja joi-

den mukaisen vahingonkorvausvastuun vakuutus kattaa.  Vakuutus antaakin niin sanotusti 

laajan suojan yrityksen johtajille kaikkialla maailmassa, koska eri maiden lainsäädännöt eivät 

voi vaikuttaa vakuutuksen laajuuteen. Markkinoilla on tällä hetkellä tarjolla laadultaan paljon 

eritasoisia vakuutuksia, minkä vuoksi yrityksen todellista riskiä kattavan vakuutuksen löytä-

minen voi olla haastavaa. Mitä monimutkaisempi ja laajalle levittäytyneempi yrityksen orga-

nisaatiorakenne ja johtoporras ovat, sitä enemmän vakuutusehtojen tarkempi yksilöinti ja rää-

tälöinti korostuvat. Jotta yrityksen johto ja riskienhallinta pystyvät vaatimaan ehtolaajennuk-



88 
 

sin räätälöityä D&O-vakuutusta, tulee heidän perehtyä vakuutuslajin sisältöön ja D&O-

vakuutusmarkkinoiden tilaan.  

 

D&O-vakuutus on yksi ammatillisen vastuuvakuutuksen alalajeista. D&O-vakuutuksen ensi-

sijaisena tavoitteena on antaa johtajille suojaa henkilökohtaisella tasolla. Vakuutuksen voi-

daankin sanoa olevan johtajien ”hyvän yön” vakuutus. D&O-vakuutuksen toissijaisena tavoit-

teena on suojata yrityksen tasetta vahinkotilanteessa. D&O-vakuutuksen rakennetta ja sisältöä 

tarkasteltaessa vakuutukselle annetut tavoitteet on helppo havaita. Yleisesti kansainvälisten 

konsernien D&O-vakuutukset muodostuvat kolmesta osasta, jotka antavat suojaa johtajalle 

itselleen sekä vakuutuksenottajana toimivalle yritykselle. D&O-vakuutuksessa on aina johta-

jien henkilökohtaista vahingonkorvausvastuuta varten suojaa antava A-osa. A-osa on D&O-

vakuutuksen oleellisin turva ja muodostaa vakuutuksen rungon. D&O-vakuutuksen A-osa 

antaa vakuutussuojan nimetyille henkilöille ja korvaa vahingosta aiheutuvat taloudelliset va-

hingot sekä oikeudenkäyntikulut suoraan johtajalle.  

 

Nykyään on yleistä, että johtaja ja yritys kirjoittavat sopimuksen työsopimuksen alkaessa vas-

tuun jakautumisesta vahingonkorvaustilanteessa. Onkin yleinen käytäntö, että vahinkotilan-

teessa vakuutuksenottajayritys maksaa vahingonkorvauksen ja oikeudenkäyntikulut vakuute-

tun puolesta. Näitä vahinkoja varten D&O-vakuutuksessa on B-osa, joka kattaa niitä kuluja, 

jotka vakuutuksenottajayritys maksaa vakuutetun puolesta. Perinteisesti D&O-vakuutus koos-

tui vain A- ja B-osasta, mutta näiden rinnalle on 2000-luvulla muodostunut C-osa. D&O-

vakuutuksen C-osa antaa suojaa vakuutuksenottajayritykselle suoraan tietyissä arvopaperei-

den vaihdannasta johtuvista vahingoista. D&O-vakuutuksen B- ja C-osassa yrityksen omavas-

tuut voivat olla todella suuria, mikä on usein suomalaisille yrityksille ongelma. Suomalainen 

yrityskulttuuri ei ole tottunut suuriin, jopa miljoonien eurojen omavastuisiin. D&O-

vakuutuksessa suurien omavastuiden tarkoitus on kuitenkin kannustaa yrityksiä oman sisäisen 

kontrollin ja riskienhallinnan parantamiseen. Suurilla yrityskohtaisilla omavastuilla pyritään 

myös pienentämään D&O-vakuutuksessa esiintyvän moraalikadon olemassaoloa. Vahinkoti-

lanteessa yrityksen tulisikin tarkkaan miettiä, haetaanko vakuutuskorvaus A-, B- tai mikäli 

mahdollista C-osasta.  

 

D&O-vakuutuksen kattavuudessa on suuria eroja. Pääasiallisesti vakuutus korvaa niitä kuluja, 

jotka ovat lainvoimaisella päätöksellä vahvistettu. Yleensä nämä kulut muodostuvat kolmesta 

osasta: vahingonkorvauksesta, sopimusratkaisusta ja muista tarpeellisista sekä kohtuullisista 
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kustannuksista. Korvausten maksamisen perusteena on aina voimassa olevaan oikeuteen pe-

rustuva vahingonkorvausvastuu. Suuren kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen joh-

don vastuuriskit ovat yleensä niin mittavia ja moniulotteisia, että yrityksen kannattaa vaatia 

D&O-vakuutuksen ehtojen räätälöintiä yrityksen riskien mukaisiksi. Ehtojen räätälöinnillä 

tarkoitetaan usein tiettyjen ehtolaajennusten tekemistä vakuutuksen perusehtoihin. Ehtolaa-

jennuksia tulisi aina harkita yrityksen todelliseen D&O-riskiin peilaten, jotta vakuutuksen 

kustannus saadaan vastaamaan yrityksen todellista riskitasoa. D&O-vakuutusmarkkinat ovat 

olleet todella pehmeät viimeiset vuodet, joten ehtolaajennuksia sekä korkeampia vakuutus-

määriä on hyvin saatavilla. Kansainvälisesti tarkasteltuna D&O-vakuutusten hintataso on vii-

meisten vuosien aikana pysynyt tasaisena tai jopa vähän laskenut. (Vahervaara 2012) D&O-

vakuutusmarkkinoiden hintataso on ollut jopa yllättävän tasaista markkinoiden epävarmuu-

teen peilaten. Korkean volatiliteetin osakemarkkinat yleensä heijastuvat korkeimpina vakuu-

tusmaksuina, koska vakuutusyhtiöiden sijoitustuotot heikkenevät. Tämä johtuu siitä, että yhtiö 

joutuvat muokkaamaan osakkeiden riskisyyden vuoksi sijoitusportfoliotaan vähemmän osa-

kepainotteiseksi. Kompensoidakseen huonoja sijoitustuottoja vakuutusyhtiöt joutunevat usein 

korottamaan vakuutusmaksuja tai muokkaamaan underwriting-perusteita. D&O-

vakuutusmarkkinoilla voitaneen odottaa hinnankorotuksia, mikäli epävarma taloustilanne ja 

osakekurssien heilahtelu jatkuvat vielä pitkään. 

 

D&O-vakuutus on kansainvälisillä markkinoilla toimivalle yritykselle paras keino D&O-

riskiltä suojautumiselle. Ei kuitenkaan voitane kiistää sitä tosiasiaa, että D&O-vakuutus on 

yksi markkinoiden kiistanalaisimmista vakuutustuotteista. On esitetty, että D&O-vakuutuksen 

olemassaolo heijastuu johtajien toimintaan negatiivisesti. Aito kannustin elementti yrityksen 

suorituskyvyn maksimoimiseksi häviää, koska vakuutus poistaa riskin johtajan henkilökohtai-

sista korvausvastuista. Jonkinasteista moraalikadon olemassaolo lienee kiistaton, mutta laajaa 

tutkimusta D&O-vakuutuksen vaikutuksesta johtajan suoritukseen ei ole olemassa. Vaikka 

D&O-vakuutus onkin tuotteena kiistanalainen, sen tarpeellisuutta ei voida kiistää. D&O-

vakuutus voidaan nähdä työkaluna, jota nykypäivän johtaja tarvitsee yrityksen suorituskyvyn 

takaamisessa. Ilman D&O-vakuutusta yritys altistuu hasarditason riskille. D&O-vakuutus on 

myös ehdoton väline osaavien johtajien rekrytoimiseksi. 

 

Kansainvälisten yritysten paras keino rahoittaa vakavia D&O-riskejä on ehdoiltaan ja vakuu-

tusmäärältään riittävän laajan D&O-vakuutuksen hankkiminen. Kun kyseessä on suuri, multi-

kansallinen yritys, syntyy usein huoli siitä, miten voidaan taata yhtenäinen vakuutusturva kai-
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kille yrityksen tytäryhtiöille. Tähän ongelmaan on kansainvälisillä vakuutusmarkkinoilla ke-

hitetty rakenteeltaan erilaisia, konsernin kattavia vakuutusohjelmia, joiden avulla voidaan 

varmistaa konsernitasolla yhtenäinen D&O-vakuutusturva. Vastuuriskin vakuuttaminen kan-

sainvälisellä vakuutusohjelmalla eroaa ensiriskin kuten omaisuusriskin vakuuttamisesta, kos-

ka lainsäädännöt, käräjöintiherkkyys ja vakuuttamiskäytännöt vaihtelevat laajastikin kansain-

välisesti tarkasteltuna. Vakuutusohjelmaa rakentaessa tulee ottaa huomioon lukematon määrä 

eri maiden lakeja ja sääntöjä, jotka määrittävät kuka saa myöntää vakuutuksia ja millä ehdoil-

la. Täysin yhtenäisten konsernin vakuutusohjelmien esteenä ovat varsinkin verotukselliset ja 

toimintalupaan liittyvät aspektit.  Kansainvälisellä vakuuttamisella on vielä monta aitaa ylitet-

tävänä, jotta voidaan puhua todellisesta globaalista vakuuttamisesta.  

 

Eri vakuutusohjelmarakenteiden tuntemus on tärkeää yrityksen tarpeita vastaavan D&O-

vakuutusohjelman rakentamiseksi. Aiemmin kansainvälinen D&O-vakuutusohjelma on ra-

kennettu Non-Admitted-ohjelmarakennetta hyödyntäen. Vaikka Non-Admitted-ratkaisu on 

yrityksen kannalta kustannustehokas ja kontrolloitu ratkaisu D&O-vakuutusturvan rakentami-

sessa, sen käyttö ei ole niin suosittua kuin ennen. Tämän voitaneen sanoa olevan seurausta 

lukuisista lainsäädännöllisesti merkittävistä laeista ja päätöksistä kuten Yhdysvaltain Sar-

banes-Oxleystä ja EYT:n Kvaerner –päätöksestä. Tämän lisäksi Non-Admitted-

vakuuttaminen on laitonta monissa maissa ja lakien rikkominen johtaa useimmiten sakkoihin 

tai rangaistuksiin. Non-Admitted-vakuutukset voivat myös aiheuttaa ankaraa verokohtelua 

vahinkotilanteissa paikallisen dokumentaation puuttuessa.  Nämä kaikki tekijät korostuvat 

D&O-vakuuttamisessa. Niissä maissa, joissa yhtiön johtajalle maksamat hyvitykset ovat lait-

tomia, johtaja kääntyy D&O-vakuutuksen puoleen korvauksen saamiseksi. Mikäli D&O-

vakuutus onkin tehty Non-Admitted-vakuutuksena maahan, jossa se on laitonta, jää johtaja 

pahimmillaan ilman vakuutusturvaa. Vastuullisesti ja compliance-säännösten mukaan toimiva 

yhtiö ei enää rakentaisi D&O-vakuutusohjelmaa Non-Admitted-vakuutuksena. Non-

Admitted-vakuuttamisessa on kiristyneen verotuskäytännön- ja compliance-säännösten myötä 

liikaa riskejä, joita yritykset eivät halua kantaa.  

 

Non-Admitted-vakuutusohjelman vastakohtana voidaan pitää kontrolloitua Master-

vakuutusohjelmaa. Master-vakuutusohjelma perustuu konsernin emoyhtiölle hankittuun pää-

vakuutukseen ja yhtiön tytäryhtiöille kirjoitettuihin paikallisiin vakuutuksiin. Paikalliset va-

kuutukset ovat osa Master-vakuutusta, koska niiden ehdot ja vakuutusmäärät ovat Master-

vakuutuksen määrittämiä. Kyseisellä rakenteella voidaan taata lähes saumaton D&O-vakuutus 
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kaikille konsernin tytäryhtiöille. Kontrolloidussa Master-ohjelmassa yritykselle muodostuu 

suuren ostajan asema, jolloin se pystyy neuvottelemaan laajat ehdot kohtuulliseen hintaan.  

Tällä vakuutusjärjestelyllä yhtiö takaa myös yhtenäisen vakuutusturvan koko konsernille ja 

varmistuu siitä, että ratkaisu myötäilee eri maiden verotus- ja compliance-säännöksiä. Onnis-

tunut D&O-Master-vakuutusohjelma vaatii taustalleen osaavan tiimin sekä aidosti globaalisti 

toimivan vakuuttajan. Jouheva kommunikaation kulku päävakuuttajan, paikallisten vakuutta-

jien sekä konsernin eri yksiköiden välillä on avaintekijä onnistuneen CMP:n luomisessa.  

 

Non-Admitted-vakuutusohjelman ja Kontrolloidun Master-vakuutusohjelman väliin putoaa 

monia muita ohjelmarakenteita. Rakenteiden erot syntyvät lähinnä eroavaisuuksista konsernin 

vakuutushallinnon hajautuksen asteesta. Paikallinen placing ja DIC/DIL-ohjelma sopii yrityk-

sille, joiden itsehallinto-oikeus on suuri ja vakuuttaminen on perinteisesti hoidettu tytäryhtiö 

tasolla. FoS-ohjelma sopii hyvin yrityksille, joissa Euroopan tason riskit voidaan kattaa yhdel-

lä vakuutuskirjalla. Twin Tower –ratkaisu on taasen suositeltava niille yrityksille, joilla on 

merkittävää toimintaa Yhdysvaltojen markkinoilla. Oikean D&O-vakuutusohjelmarakenteen 

määrittelemiseksi yrityksen tulisi peilata omaan kansainvälisyyden astetta. Kansainvälisen, 

multikansallisen ja aidosti globaalin liiketoiminnan ominaispiirteet luovat omat tarpeensa va-

kuutusohjelman rakenteille. Yrityksen vakuutusturvan tulisi myös olla linjassa yritykselle 

luotujen compliance-säännösten kanssa. Mikäli yritys haluaa olla tunnettu vastuullisesta liike-

toiminnasta sekä tiukasta compliance-säännösten noudattamisesta, tulisi vakuutusratkaisujen-

kin olla niiden mukaisia. Jos kyseessä olisi suuri, globaalisti toimiva yritys, joka haluaa ra-

hoittaa D&O-vakuutuksensa vastuullisesti, olisi kontrolloitu Master-vakuutusohjelma tai siitä 

johdettu Integroitu Master-vakuutusohjelma sille paras vaihtoehto. Yrityksen tulisi jo riskikar-

toitusvaiheessa tunnistaa ne maat, joissa tarvitaan vakuuttamisen suhteen erikoisratkaisuja 

lainsäädännön, verokäytännön tai tariffijärjestelyn seurauksena.  

 

Kansainvälinen vakuuttaminen on oma tieteenalansa, jota määrittävät eri maiden omat ja mo-

ninaiset säännöt sekä lait. Vakuutusohjelman rakentaminen itsessään on jo monimutkainen 

prosessi, mutta kun ohjelma tulisi vielä rakentaa D&O-vakuutukselle, nousee vaikeustaso 

entisestään. Yrityksen sisältä ei välttämättä aina löydy riittävää osaamista D&O-

vakuuttamiseen, saatikka D&O-vakuuttamiseen konsernitasolla. Useimmiten yrityksen kan-

nattaakin turvautua osaavan vakuuttajan taikka riippumattoman meklarin puoleen optimaali-

sen D&O-vakuutusratkaisun takaamiseksi. 
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5.3 Lopuksi 
 

D&O-vakuutus on ajankohtainen aihe, eikä sitä ennen ole tutkittu suomalaisesta näkökulmas-

ta. Aiheen moniulotteisuus ja näkökulma huomioon ottaen, tutkimus toteutettiin mahdolli-

simman laaja-alaisella tutkimusotteella. Tutkimuksen kvalitatiivinen ote oli perusteltua, koska 

tutkimuksessa syvällisesti esitettiin suhteellisen uusi ja tuntematon ilmiö. Valitun tutkimusot-

teen käyttö tutkimuksen tavoitteet huomioiden oli onnistunutta, koska teoreettisen analyysin 

ja henkilöhaastatteluiden yhteistuloksena saavutettiin laaja-alaisempi lopputulos. Teoriaa tu-

keva kirjallisuus sekä avoimet henkilöhaastattelut tukivat tutkimuksen tavoitetta. Koska tut-

kimus tehtiin suomen kielellä oli tiettyjen englanninkielisten, jo vakiintuneiden, termien suo-

mentaminen haastavaa. Tutkimuksessa päädyttiin siihen, että alalla täysin vakiintuneita eng-

lanninkielisiä termejä ei suomennettu. Tutkimuksessa luotiin merkityksellistä tietoa Suomen 

vakuutusmarkkinoilla vielä suhteellisen tuntemattomasta tuotteesta – D&O-vakuutuksesta. 

Myöskään D&O-riskejä ei ole juuri ennen tutkittu omana alanaan, vaan osana yrityksen ope-

rationaalisia riskejä. D&O-riskin määrittely sekä riskin sijoittaminen osaksi yrityksen riski-

kenttää ovat merkityksellinen askel parempaan D&O-riskitietoisuuteen.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli saavuttaa syvällisempi ymmärrys D&O-vakuutuksesta osana 

globaalin yrityksen laajempaa riskienhallintaa. Tavoitteen saavuttamiseksi valittiin kvalitatii-

vinen tutkimusote, joka toteutettiin yhdistämällä teoreettinen analyysi ja avoimet henkilöhaas-

tattelut. Avoimet haastattelut osoittautuivat todella antoisiksi, koska niiden avulla löytyi uusia 

näkökulmia ja lähestymistapoja aihealueeseen. Haastatteluissa on toki aina omat vaaransa, 

koska ne pohjautuvat epäsuoraan tietoon. Haastattelussa nousee esille aina haastateltavan re-

konstruoima käsitys, ei itse asia (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 106–107). Myös 

tutkijan oma tulkinta voi määritellä tuloksia. Haastatteluiden luomat ongelmat tiedostettiin ja 

siksi niitä käytettiinkin teoriaa tukevana elementtinä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus 

rakentuu usein tutkijan ymmärryksen varaan. Asiantuntijahaastatteluiden avulla pystyttiin 

parantamaan tutkimuksen luotettavuutta, koska teoriaan analyysiin haettiin usein haastatte-

luista täydennystä. Tutkimus pyrittiin myös suunnittelemaan ja toteuttamaan mahdollisimman 

huolellisesti, jotta tutkimuksen luotettavuus voitaisiin taata.   

 

Tutkimuksen onnistumista voidaan arvioida sillä, että löydetäänkö tutkimusaineiston avulla 

vastausta asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmiin vastaa-

minen mahdollistui teoreettisen analyysin ja haastatteluiden avulla. Ensimmäiseen päätutki-
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muskysymykseen pystyttiin vastaamaan kattavan lähdemateriaalin avulla. Toiseen päätutki-

muskysymykseen vastaaminen oli mahdollista asiantuntijahaastatteluiden avulla. Tutkimusta 

varten haastatellut asiantuntijat ovat tutkitun aihealueen kokeneita asiantuntijoita. Heidän nä-

kemykset ja mielipiteet lisäsivät tutkimuksen uskottavuutta ja luotettavuutta. Koska aihe on 

Suomessa vielä suhteellisen tuntematon, valikoituivat haastateltavat asiantuntijuutensa pohjal-

ta.  

 

Tutkimuksen toteutumisen kannalta Aon Finlandilla on ollut suuri rooli. Vaikka tutkimus to-

teutettiin Aonin avulla, on tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset asetettu itsenäisesti. Tutkimuk-

sen näkökulmana haluttiin säilyttää yrityksen, ei meklarin, näkökulma. Aonin osallisuus tut-

kimuksessa näkyy lähinnä lähdemateriaaleissa ja henkilöhaastatteluissa. Tutkimus ei myös-

kään millään tasolla ollut toimeksiantotutkimus, vaan siinä on toimittu täysin itsenäisesti. Ao-

nin rooli sitä vastoin vain vahvisti tutkimuksen luotettavuutta, koska lähdemateriaali on vah-

vasti kontekstisidonnaista ja henkilöhaastatteluiden anti pohjautui pitkään kokemukseen 

D&O-vakuuttamisesta ja kansainvälisten yritysten vakuuttamisesta. 

 

Tutkimuksen aikana nousi lukuisia jatkotutkimusaiheita. Esimerkiksi moraalikadon esiintymi-

sestä D&O-vakuutuksessa olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe. Erityisesti D&O-vakuutuksen 

olemassaolon vaikutus johtajan toimintaan ja riskinottoon nousee kiinnostavaksi aiheeksi. 

Toinen huomionarvoinen aihealue olisi D&O-vakuutuksen hinnoitteluperusteisiin tutustumi-

nen. D&O-vakuutuksen underwriting-perusteet vaihtelevat suurestikin vakuutusyhtiöissä. 

D&O-vakuutuksen hinnoittelu tuntuu olevan oma taiteenalansa, jolloin näkemyksiä on yhtä 

paljon kuin tekijöitäkin. Aiheen tutkiminen ja siten läpinäkyvyyden parantaminen olisi alalle 

tarpeen. Kolmantena jatkotutkimusintressinä olisi eri vakuutusohjelmien tarkempi vertailu. 

Vakuutusohjelmia olisi mahdollista vertailla esimerkiksi kustannusten, compliancen ja vero-

tuksen suhteen.  

 

Vastuuriskit ovat nykyisessä liiketoimintaympäristössä yhä merkittävämmässä roolissa. On 

ennustettu, että Euroopassakin ollaan siirtymässä lähemmäs Yhdysvaltojen mallia käräjöinti-

herkkyyden ja joukkokanteiden suhteen. Nähtäväksi jää, jalkautuuko kyseinen käytäntö ikinä 

Suomeen asti.  Ennustuksen toteutuessa yritysten vastuuriskien vakavuus kasvaa entisestään. 

Vakuutuslajit kehittyvät koko ajan markkinoiden tarpeiden mukaan. Tämä kehitys on ollut 

nähtävissä myös D&O-vakuutuksessa. Joskus voidaan jopa ihmetellä, onko D&O-

vakuutuksen alkuperäinen tarkoitus täysin hämärtynyt, koska vakuutuksella voidaan kattaa 
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niin monia johtajan- sekä vakuutuksenottajayrityksen riskejä. Globaalin markkinatalouden 

myötä D&O-riskit eivät ole enää vain kaukana, toisella puolella maapalloa oleva uhka, vaan 

kaikkia kansainvälisesti toimivia yrityksiä koskettava asia. Yrityksen tulisikin tiedostaa omat 

D&O-riskit ja kehittää pitkäjänteinen strategia niiden rahoittamiseen. 
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