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VAKUUTUSTUTKINTO 174. SUORITUSTILAISUUS  
KULJETUSVAKUUTUS  
 
 
Pisteet: 1 - 2,5p, 2 - 4p, 3 - 2p, 4 - 3p, 5 - 5p, 6 - 5p, 7 - 4p, 8 - 3p, 9 - 4p, 10-3p. Yht. 35,5p. 
 
 
1. Merkitse ovatko alla esitetyt väittämät oikein vai väärin.                    oikein           väärin  
 
a. kaskovakuutuksen kohteena on aluksen kuljettama lasti.                     _____           __x__  
   
b. merivahingonlaskijan korvausselvitys saa lainvoiman, ellei  
siitä esitetä valitusta 60 päivän kuluessa                                _____           __X__
  
c. P & I –vakuutus korvaa varustajan lain- ja sopimuksenmukaisen vastuun.    __X___         _____ 
 
d. Pelastuspalkkiot määräytyvät merilain mukaan.                    __x___           _____ 
 
e. Loss of Hire –vakuutuksesta korvausta suoritetaan sekä osavahingon aiheuttaman toiminnan 
keskeytyksen johdosta, että kokonaishäviön jälkeen.                   _____           __x___ 
 
Vakuutusoppi s. 439-442 0,5p./kohta, yhteensä 2,5p.  
 
 
2. Kuljetusliike Kaaharit Oy kuljetti kuorma-autolla Oulusta Helsinkiin 100 kpl bluetooth-tukiasemia, 
jotka painoivat 500 g / kpl. Niiden kauppalaskun mukainen hinta on 12.400 euroa sis. alv. 24 %. 
Matkalla tukiasemat vaurioituivat käyttö- ja korjauskelvottomiksi. Vastaanottajalla Toimistotarvike 
Näpsäkät Jampat Ky:llä, jonka riskillä tavarat kulkivat, on voimassa oleva tavarankuljetusvakuutus 
vuosivakuutuksena kaikille heidän riskillään oleville kuljetuksille. Vakuutuskirjan mukaan 
vakuutuksenantajan vastuun enimmäismäärä yhtä kuljetusta kohden on 50.000 euroa ja 
omavastuu on 500 euroa jokaista vahinkotapahtumaa kohden.  
 

a. Paljonko Toimistotarvike Näpsäkät Jampat Ky saa korvausta 
tavarankuljetusvakuutuksestaan? 

 €, 2 p, s. 157, s. 67 
 

b. Mikä laki sääntelee rahdinkuljettajan korvausvastuuta kyseisessä tapauksessa? 

 1 p, s. 173 
 

c. Paljonko on rahdinkuljettajan enimmäisvastuu vahingosta? 

 1 p, s. 177 
 

3. Rautatierahdinkuljettajan vastuusta vapautumisperusteet?  
yht.2 p. Kuljetusten vakuuttaminen s. 181  
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4. Merkitse ovatko alla esitetyt väittämät oikein vai väärin.                    oikein           väärin  
 
Tiekuljetussopimuslakiin on sisällytetty CIM-yleissopimuksen määräykset.        _____           __x__  
   
Rahdinkuljettaja on aina vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut  
aluksen merikelvottomuudesta.                      __x___           _____
  
Ilmakuljetuksissa rahdinkuljettajan vastuu tavaran vahingoittumisesta  
tai katoamisesta on tuottamusvastuuta.                     _____           __x___ 
 
Huolitsija voi sitoutua normaaliin viivästymisvastuuseen tai antaa  
ns. aikalupauksen.                     __x___           _____ 
 
Incoterms-lausekkeet ovat osa kuljetussopimusta.                  _____           __x___ 
     
DES-incoterms- lauseke tarkoittaa, että vastuu siirtyy ostajalle,  
kun myyjä on sovittuna ajankohtana asettanut tavaran hänen  
käytettäväkseen nimetyssä satamassa purettuna  
aluksesta purkauspaikassa.                  _____           __x___ 
 
 
Kuljetusten vakuuttaminen sivut; 121, 118, 127, 134, 33 ja 35. 0,5p./kohta, yhteensä 3p.  
 
 
 
5. Luettele mitkä tekijät vaikuttavat kuljetusvakuutuksen hinnoitteluun 
 
Kuljetusten vakuuttaminen s. 76 
0,5 p / kohta, yht. 5 p 
 
 

6. Laiva MV Finva lähti Turusta 1.3.2013. Seuraavana päivänä klo 14.00 laivan 

ohjausjärjestelmä sai yhtäkkisen ja yllättävän vian mistä johtuen laivaa ei enää pystytty 

ohjaamaan ja laiva ajautui karille josta se ei päässyt pois omin avuin. Paikalle hälytettiin 

pelastusyhtiö jonka kanssa kapteeni teki pelastussopimuksen. Laiva vedettiin karilta ja 

hinattiin lähimpään hätäsatamaan korjauksia varten ennen kuin se pystyi jatkamaan 

matkaansa. Kuljetusten vakuuttaminen s. 160-162 

a) Onko tässä tapauksessa kyse yhteishaverista? 
b) Mitkä ovat lastin velvollisuudet yhteishaveritapauksessa ja mihin ne perustuvat? 
c) Mitä toimenpiteitä tavaran omistajalta ja heidän tavaravakuuttajalta käytännössä 

vaaditaan että tavara saadaan toimitettua vastaanottajalle?  
d) Mitä tavaravakuutus korvaa tällaisessa tapauksessa? 

 
Yhteensä 5p  
 
 
 7. Luettele vähintään 8 tilannetta, joissa kertavakuutus on vakuutuksenottajan kannalta hyvä 
ratkaisu. 0.5 p. per vastaus, max 4 p. Kuljetusten vakuuttaminen s. 72  
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8. Miten voidaan ehkäistä hikoiluvahingot KV s. 25  

0,5p/kohta, max 3p 

 

9 a)  Mitä tarkoittaa lyhenne PSYM, kenen vastuuta se sääntelee, ja missä tapauksissa sitä 
sovelletaan?  

 
9 b)  Mitä tarkoittaa PSYM:iin sisältyvä kanavointisäännös?  
 
9 c)  Mitkä kolme vastuun päätyyppiä PSYM sisältää?  
 
Yhteensä 4p. 
Kuljetusten vakuuttaminen s. 183-185 
 
 

 

10 Mikä on P&I-takuu ja miksi sellainen hankitaan? 

Yhteensä: 3p 

Kuljetusten vakuuttaminen s.150-151 

 
 

 
 
 
 


