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Vakuutusyhtiöt eivät uskalla antaa tätä
vakuutusta – Riskit ovat liian suuret
VAASA
Sotakuvat Ukrainasta ovat järkyttäneet ihmisiä ympäri maailmaa. Kuolleiden ja
haavoittuneiden lisäksi monet ovat menettäneet kotinsa pommituksissa.
Näin tapahtui myös Suomessa toisessa maailmansodassa. Sen jälkeen Suomeen
rakennettiin useita uusia koteja, ja jälleenrakentamisen yhtenä tuotteena syntyivät
rintamamiestalot. Niitä pyrittiin rakentamaan edullisesti ja nopeasti.
Jos nyt Suomessa syttyisi sota, se olisi valtava katastrofi. Finanssiala ry:n johtaja ja
lainsäädäntöryhmän vetäjä Hannu Ijäs sanoo, ettei koti- tai kiinteistövakuutuksista
korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sodasta tai sitä vastaavasta aseellisesta
selkkauksesta.
– Talojen tai niissä olevan irtaimiston vakuuttamiseksi sodan varalta ei ole tietääkseni
vakuutusta saatavissa.

Sotavakuutusta ei ole
Ilkka-Pohjalainen sai asiaan vahvistuksen vakuutusyhtiöiltä.
Pohjola Vakuutuksen omaisuuden ja toiminnan vakuuttamisesta vastaava johtaja Leena
Leijala toteaa, ettei Pohjola Vakuutuksella ole erillistä vakuutusta sodan varalle.
– Sodan aiheuttamia tuhoja talolle tai irtaimistolle ei valitettavasti korvata
kotivakuutuksesta.
Fennian kotivakuutuksen ehdoissa mainitaan, ettei vakuutuksesta korvata vahinkoa,
joka aiheutuu sodasta, kapinasta, vallankumouksesta tai muusta sen kaltaisesta syystä.
– Sotavakuutusta meillä ei ole valikoimassa, Fennian tuotepäällikkö Tomas Udd kertoo.
Myös Turvan viestintäpäällikkö Kati Iharanta toteaa, ettei erillistä kotivakuutusta ole
tarjolla sotariskien varalle. Sodan aiheuttamat vahingot on rajattu kotivakuutuksen
ulkopuolella rajoitusehdolla:
– Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sodasta, aseellisesta
selkkauksesta, muusta sen kaltaisesta yhteiskuntajärjestystä horjuttavasta

tapahtumasta tai ydinvastuulaissa tai muussa vastaavassa myöhemmässä laissa
tarkoitetusta ydinvahingosta.
LähiTapiolassakaan ei ole henkilöasiakkaille erityistä vakuutustuotetta, jolla voitaisiin
vakuuttaa esimerkiksi rakennuksia tai irtaimistoa sodan varalta.
– Yleisesti vakuutuksilla voidaan varautua sellaisiin vahinkoihin, jotka ovat yllättäviä ja
ennalta-arvaamattomia. Sotatilanteessa esimerkiksi rakennuksille tai irtaimistolle
tapahtuvia vahinkoja ei voitaisi pitää ennalta-arvaamattomina vahinkoina, LähiTapiolan
kehityspäällikkö Timo Ekholm toteaa.
Finanssiala ry:n johtaja ja lainsäädäntöryhmän vetäjä Hannu Ijäs sanoo, ettei
sotavakuutusta ole, koska mahdollinen sota muodostaa vakuutusyhtiölle ennalta
arvaamattoman riskin. Sen suuruutta tai todennäköisyyttä ei pystytä ennalta riittävästi
arvioimaan ja hinnoittelemaan.
– Riski on myös toteutuessaan pahimmillaan niin suuri, ettei vakuutusyhtiöillä ole
taloudellista kantokykyä korvata vahinkoja.
Ifin henkilöasiakkaiden vakuutuksista vastaava johtaja Tommi Palmu sanookin, ettei
vakuutusmaksun kerääminen asiakkailta sodan kaltaisen harvinaisen ja vaikutukseltaan
valtavan riskin takia ole kohtuullista. Syynä on se, että vakuutusten hinnat olisivat
todella korkeat.
– Ifin kotivakuutuksiin ei ole saatavissa erillistä turvaa sodan varalle.

"Tuntuu lohduttomalta"
Pohjanmaan kiinteistöyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Saarikoski sanoo, että
vakuutusyhtiöt saattaisivat kaatua, jos ne korvaisivat massiivisia ja poikkeuksellisia
sotavahinkoja.
– Toki olisi hienoa, jos olisi tällainen mahdollisuus saada korvauksia, mutta korvauksen
saajien määrä voisi olla sellainen, ettei niitä kenenkään rahkeet kestäisi korvata. Tai
vakuutusten hinnat olisivat ainakin taivaissa, koska vakuutusmaksuilla vakuutusyhtiöt
elävät. Todennäköisesti näitä ei saada tästä syystä vakuutuksen piiriin.
Saarikoski myöntää, että Suomessa voi tulla kauheaa jälkeä, jos Ukrainan kauheudet
tapahtuvat meillä.
– Venäjä saattaa lanata kortteli kerrallaan Ukrainan suuria kaupunkeja maan tasalle.
Olen sitä mielessäni siirtänyt myös tänne Suomen olosuhteisiin. Tuntuu lohduttomalta,
jos se on mahdollista. Täytyy toivoa, että meidän puolustuskyky on kunnossa.

Jos Suomelle kävisi huonosti, Saarikoski arvioi, että valtio olisi jollain tavalla mukana
jälleenrakentamisessa.
– Ajattelisin, että edullisen lainoituksen järjestämisessä valtio voisi yrittää olla mukana.
Tuskin kokonaan rahoittamassa, mutta uskon, että valtion hartiat otettaisiin niin
mukaan, että taakkaa vähän jaettaisiin.
– Tämä on varmasti uutta. Minullakin rupeaa olemaan ikää aika lailla, ja ikinä ennen en
ole tuntenut näin konkreettista sodan uhkaa ja mahdollisuutta.
Saarikosken mukaan tämä on näkynyt muun muassa siinä, että ihmiset ovat yhä
enemmän tilanneet väestönsuojatarkastuksia.
– Niin kauan kuin on mahdollisuus varautua asioihin, aika kannattaa käyttää
tehokkaasti.
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