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VTS:n 175. suoritustilaisuus, <aineen> tenttikysymykset 18.-19.1.2017 
 
Pisteet: 1 - 3p, 2 - 2p, 3 - 5p, 4 - 3,5p, 5 - 2p, 6 - 3p, 7 - 4p, 8 - 3p, 9 - 2p, 10-4p. Yht. 
31,5p. 
 

1. Merkitse, ovatko seuraavat väittämät Incoterms –toimituslausekekokoelmasta 
oikein vai väärin: 
 
         Oikein   Väärin 

a. Incoterms –toimituslausekkeet on luotu kuljetussopimusten laatimisen  
helpottamiseksi.      

 
b. CIF– ja CIP -lausekkeet sisältävät vakuutuksen ostajan hyväksi.  
 
c. D –ryhmän lausekkeet edellyttävät ostajan huolehtivan lähes kaikesta  
tavaran kuljettamiseen ja toimittamiseen liittyvistä tehtävistä.   
 
d. CPT -lauseke soveltuu vain rautatiekuljetuksiin.    
 
e. FCA –lausekkeen mukaan toimitus voi tapahtua joko myyjän toimitiloissa  
tai esimerkiksi rahdinkuljettajan terminaalissa kun tavara on asetettu  
myyjän kuljetusvälineessä ostajan purettavaksi.      
 
f. C –ryhmän lausekkeet ovat muista lausekkeista poiketen kahden  
kriittisen pisteen lausekkeita.      

 
Kuljetusten vakuuttaminen s. 42-53. 

 

 
 
 

2. Yhteishaveri (General Average) on kuljetusvakuutukseen liittyvä erityistilanne. 
Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? (Kuljetusten vakuuttaminen s.160-
162, yht. 2 p.) 

 
oikein väärin 

 
Yhteishaveri voi tulla kyseeseen kaikissa kuljetusmuodoissa  
 
Yhteishaveri on määritelty York– Antwerpen –säännöissä  
 
Yhteishaveri on määritelty Haque–Visby –säännöissä  
  
Täysin vahingoittumaton lasti voi joutua maksamaan 
yhteishaverikustannuksia 
 
 

3. Matkapuhelimia valmistava Tele Oy toimitti asiakkaalleen Digi Ltd 5 lavallista (100 
kg/lava) matkapuhelimia toimitusehdolla CIF Hampuri. Lähetyksen arvo oli 50.000 
euroa ja lastin paino 500 kg. Lähetys annettiin Laiva Oy:lle kuljetettavaksi meriteitse 
Helsingistä Hampuriin. Matkan aikana 2 lavaa katosi.  
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Kuljetusten vakuuttaminen s. 168-169 ja s. 46, yht. 5 p.) 

 
a. Kenen velvollisuus on ottaa vakuutus ja kenellä on oikeus hakea korvausta 

vakuutusyhtiöltä? (2p) 
b. Kuinka Laiva Oy:n enimmäiskorvausvastuu määräytyy? (1p) 
c. Missä ajassa huomautus vahingosta on tehtävä Laiva Oy:lle ja missä ajassa 

korvausvaade vanhenee? (2p)  
 
4. Mitkä ovat ilmastolliset riskit kuljetettavalle tavaralle  

 
Kuljetusten vakuuttaminen s. 23-26 (0,5p / kohta, yht. 3,5p)  

 
5.  
a. Mikä on ensimmäinen oikeusaste merivakuutukseen perustuvassa korvausasian                         

erimielisyydessä?  
 
Vakuutusoppi s. 464, Kuljetusten vakuuttaminen s. 124  

 
b. Missä ajassa on kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen (yrityksille ja 

liikkeenharjoittajille) mukaan nostettava kanne vakuutusyhtiön kuljetusvakuutusta 
koskevaa korvauspäätöstä vastaan?  

 
Kuljetusten vakuuttaminen s. 124 (yht. 2p) 
 
 
 

6. Mitkä ovat kaskovakuutuksen kohteet? 
 
VO s. 549 (yht. 3p) 
 

7. Määrittele lentorahdinkuljettajan vastuu tavaravahingosta? 
 

Kuljetusten vakuuttaminen s. 179-180 (yht. 4p) 

 
8.  

a. Koska viimeistään vahingoista on tehtävä muistutus 
maantierahdinkuljettajalle? 

 
Kuljetusten vakuuttaminen, s. 194 

 
b. Jos reklamaatiota ei tehdä säädetyssä määräajassa, kuinka seuraamukset 

eroavat toisistaan kotimaisessa maantiekuljetuksessa ja CMR-
kuljetuksessa?  

 
Kuljetusten vakuuttaminen s. 177 (yht. 3 p) 
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9. Milloin huolitsija toimii välittäjänä ja millainen vastuu hänellä silloin on?   
 
Kuljetusten vakuuttaminen s. 185, 2 p.)  

 
10. Mitä asiakirjoja vakuutuskorvauksen hakijan tulee vahinkoilmoituksen yhteydessä 

esittää vakuutusyhtiölle? Mainitse vähintään kahdeksan asiakirjaa. 
 
Kuljetusten vakuuttaminen, s. 152-153.  


