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MALLIVASTAUKSET   
 
VAKUUTUSTUTKINTO 177. SUORITUSTILAISUUS  
KULJETUSVAKUUTUS  
 
 
Pisteet: 1 - 4p, 2 - 3,5p, 3 - 2,5p, 4 - 6p, 5 - 3p, 6 - 2,5p, 7 - 6p, 8 - 5p. Yht. 32,5p. 
 
 

1) Vastaa ovatko väittämät oikein vain väärin. (Yht. 4 p.) 

 

a) Vakuutussopimuslaki ei koske merivakuutusta.  

b) Kaskovakuutus kattaa aluksen, aluksella olevan polttoaineen ja voiteluöljyn sekä irrallisia 

lastin kuljettamiseen tarkoitettuja kontteja.  

c) Kaskoetuusvakuutuksen vakuutuskohteena on alus. 

d) Loss of hire-vakuutus korvaa varustajan keskeytysvahinkoa sellaisen alusta kohdanneen 

vahingon seurauksena, joka voidaan korvata aluksen P & I –vakuutuksesta. 

e) Merivakuutussopimukseen perustuva korvausasia voidaan ottaa tuomioistuimen 

käsiteltäväksi ilman merivahingonlaskijan selvitystäkin.  

f) Laivanisännällä ei ole oikeutta rajoittaa vastuutaan, mikäli voidaan osoittaa hänen 

aiheuttaneen vahingon tahallaan tai törkeällä tuottamuksella tietäen, että vahinko 

todennäköisesti syntyisi.  

g) Merivakuutus on all risk –periaatteen mukainen vakuutus.  

h) Kaskovakuutus korvaa myös ympäristövahinkoja.  

 

2. SuhariTrans kuljetti kuorma-autolla upouutta Mercedes Bentziä (paino 1000 kg) Helsingistä 
Tampereelle. Suharin ajaessa 3-tietä kuoma-auton eteen juoksi yllättäen vasemmalta hirvi. 
Jarrutuksesta ja väistöyrityksestä huolimatta hirvi osui kuorma-auton keulaan. Törmäyksen 
johdosta kuljettaja menetti auton hallinnan ja se suistui ojaan ja kaatui katolleen. Lastina ollut 
henkilöauto romuttui ulosajossa korjauskelvottomaksi.  

 
a) Onko Suhari vastuussa aiheutuneesta vahingosta? Perusteltu vastaus.  
 
b) Miten tiekuljetussopimuslain mukainen korvauksen määrä lasketaan? Perusteltu vastaus.  
 

 
3. Yritys Y toimitti lentorahtina asiakkaalleen A Singaporeen taskulaskimia 1000 kappaletta. Y oli 
ottanut lähetykselle vakuutuksen hyvämaineisesta vakuutusyhtiöstä. Taskulaskinlähetys painoi 100 
kg. Y:n ja A:n väliseen kauppasopimukseen oli sovittu käytettäväksi toimituslauseketta CIP 
Singapore (Incoterms 2010) ja yhden laskimen hinnaksi oli sovittu 50,00 euroa.   

 

Vastaanottaessa lentokentällä lähetystä, A huomasi 50 laskimen olevan vaurioitunut. A ilmoitti 
asiasta välittömästi Y:lle.  
  

a) Kenen tulee hakea vakuutuskorvausta? 
  

 
b) Mikä on rahdinkuljettajan enimmäisvastuun määrä? 

  

 
c) Missä ajassa huomautus on tässä tapauksessa tehtävä ja missä ajassa 

korvausvaade vanhenee? 
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4. Selvitä vakuutuksenottajan vahingon torjumis- ja rajoittamisevelvollisuus  

- milloin se aktualisoituu  

- mitä siihen sisältyy  

- miltä osin niistä aiheutuvat kustannukset korvataan  

- mitkä voivat olla velvollisuuden laiminlyönnin seuraamukset?  

Yhteensä 6 pistettä 
 

 

5. Kenelle huolintavastuuvakuutus on tarkoitettu ja mitä kuljetuksia sillä katetaan? Minkä 

määräysten mukaan vakuutuksesta maksetaan korvaus?  

Yhteensä 3 pistettä 
 

 

6. Vastaa ovatko väittämät oikein vain väärin. (Yht. 2.5 p) 

 

a) Vientivakuutusehdon (seller’s interest) mukaan vakuutuksenottaja voi siirtää vakuutuksen 

ostajan hyväksi. 

b) Kuljetuskeskeytysvakuutuksesta maksetaan korvausta kaikissa viivästymistapauksissa.  
c) Tavaran yleisten kuljetusvakuutusehtojen 2003 mukaan vakuutus ei kata vahinkoa, jonka 

on aiheuttanut tavaran takavarikointi.  
d) Sekä kansainväliset Institute Strikes Clauses 1/1/2009, että suomalaiset 

lakkovakuutuslausekkeet 2003 antavat suojaa kaikenlaisten kansalaislevottomuuksien 
varalta.    

e) Yhteinen haveri on katettu Institute Cargo Clauses A, B ja C – ehdoissa.  
 

 
 
7. Millaiselle yritykselle suosittelisit jatkuvaa kuljetusvakuutuksen vuosivakuutusta? Mainitse 
ainakin 6 esimerkkiä. 1 p / kohta, yhteensä max. 6 p 
 
 
8. Incoterms, yht. 5 p 

a) Mitä tavaran myyjä ja ostaja määrittelevät Incoterms-lausekkeiden avulla? (2p) 

b) Mitkä Incoterms-kokoelman lausekkeista velvoittavat merkitsemään tavaravakuutuksen? 

(1p) 

c) Mitkä Incoterms-ehtojen lausekkeista soveltuu ainoastaan vesikuljetuksiin? (2p) 


