
 

VTS:n 175. Suoritustilaisuus, Moottoriajoneuvovakuutusten tenttikysymykset 18.-19.1.2017 
 
 
1. Voidaanko liikennevakuutuksesta korvata (oikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä, yht. 4p.) 
 

osakeyhtiön omistaman moottoripyörän arvonalennus? kyllä ei 

esinevahinkoon liittyvä varallisuusvahinko? kyllä ei 

liikennevahingossa vaurioituneesta autosta korjaamon pihalla anastettu 

radio? 

kyllä ei 

liikennevahingon seurauksena syyttömän ajoneuvon kuljettajan tietokone 

rikkoontui? 

kyllä ei 

henkilövahinkoon liittyvä varallisuusvahinko? kyllä ei 

vahingon kärsineen bonusmenetys vapaaehtoisessa 

vaunuvahinkovakuutuksessa, jota on käytetty ajoneuvon lunastamisessa 

liikennevakuutuskorvausta korkeampaan hintaan? 

kyllä ei 

leasingsopimukseen perustuva rahoitusyhtiön saatava kokonaisuudessaan? kyllä ei 

liikennevahingon yhteydessä vahinkopaikalla kadonnut omaisuus? kyllä ei 

 
2.  Ovatko seuraavat liikennevakuutuksen perusteella maksettavia henkilökorvauksia koskevat 

väittämät oikein vai väärin? Ympäröi oikeat vastaukset. (oikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä, yht. 

4p.) 

Liikennevahingossa surmansa saaneen vanhemmat saavat aina korvausta 
henkisestä kärsimyksestä, jos kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä 
tuottamuksesta. 

Kyllä Ei 

Liikennevakuutuksen perusteella maksetaan työkyvyttömyyseläkettä vain 
siihen asti, kunnes vahinkoa kärsinyt alkaa saada vanhuuseläkettä. 

Kyllä Ei 

Liikennevahingossa surmansa saaneen vanhemmat voivat 
saada korvausta elatuksen menettämisestä surmansa saaneen jälkeen. 

Kyllä Ei 

Liikennevahingossa surmansa saaneen erityisen läheinen henkilö (esim. 
aviopuoliso) voi saada korvausta kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä 
haitasta, jos hänelle itselleen on aiheutettu henkilövahinko. 

Kyllä Ei 

Surmansa saaneen erityisen läheisillä henkilöillä ei ole oikeutta saada 
korvausta ansionmenetyksestä, joka aiheutuu hautajaisiin osallistumisesta. 
 

Kyllä Ei 

Jos vahinkoa kärsinyt kuolee kolmen tai yli kolmen kuukauden kuluttua 
liikennevahingosta, suoritetaan täysimääräinen korvaus tilapäisestä haitasta. 

Kyllä Ei 

Tilapäisen psyykkisen haitan korvauksen edellytyksenä on, että 
henkilö on saanut liikennevahingossa myös fyysisiä vammoja. 

Kyllä Ei 

Vahinkoa kärsineen matkakulut korvataan aina edullisinta 
matkustustapaa käyttäen syntyvien kulujen suuruisena.  

Kyllä Ei 

 



 

3. Korvataanko liikennevakuutuksesta seuraavat vahingot? Perustele vastauksesi. (Jokaisesta 

oikeasta vastauksesta, jossa on oikein perusteltu vastaus, saa 0,5 pistettä, yht. 4p.) 

a. Traktorilla kynnetään peltoa ja traktorin aura osuu käännöksessä pellolla ojaa 
kaivaneeseen henkilöön, joka loukkaantuu. 
 
Korvataanko henkilölle aiheutunut vahinko?  Kyllä  Ei 
 
b. Auto on korjaamolla jarrujen korjauksessa. Autoa siirretään korjaamon sisällä 
jarrujen testauslaitteelle. Autolla törmätään toiseen korjattavana olevaan autoon, 
johon tulee peltivaurioita. 
 
Korvataanko peltivauriot?   Kyllä Ei 
 
c. Auto on suistunut lumihankeen ojaan. Paikalle tulleen toisen auton matkustajat 
avustavat työntämällä ja nostamalla auton takaisin tielle. Yhdeltä työntäjistä repeää 
työnnössä nivelside nilkasta jalan lipeämisen vuoksi. 
 
Korvataanko henkilölle aiheutunut vahinko?  Kyllä  Ei 
 
d. Kunta on järjestänyt järven jäälle liukkaan kelin harjoitteluradan. Erään 
moottorikerhon jäsenet harjoittelevat siellä omilla "siviilihenkilöautoillaan". Eräs 
kuljettaja arvioi jarrutuskokeessa jarrutusmatkan väärin ja törmää toiseen autoon. 
 
Korvataanko kolarivauriot?    Kyllä  Ei 
 
e. Yli 15 km/t nopeudella kulkevalla haarukkatrukilla puretaan satamassa 
paperirullia kuorma-auton lavalta. Trukki törmää auton sivurakenteisiin vaurioittaen 
polttoaine- ja paineilmasäiliötä. 
 
Korvataanko kuorma-auton vauriot?   Kyllä  Ei 
 
f. Traktorin voimansiirtoakseliin on kytketty sirkkeli. Kun puita katkotaan sirkkelillä, 
ulkopuolinen työtä seuraamaan tullut henkilö tarttuu vaatteistaan (hihasta) 
voimansiirtoakseliin ja loukkaa kätensä. 
 
Korvataanko henkilölle aiheutunut vahinko?  Kyllä  Ei 
 
g) Leikkuupuimuria siirretään tilan pellolle ajamalla tiellä. Sivutieltä päätielle 
tullessaan puimurin kuljettaja ei noudata väistämisvelvollisuutta, vaan kääntyy 
päätielle ja törmää sitä kulkevaan henkilöautoon. 
 
Korvataanko henkilöauton vauriot?   Kyllä Ei 
 
h) Kuljettaja nostaa kuorma-auton puominosturilla putkinippuja auton lavalta 
jalkakäytävän reunaan. Putkinippu osuu ohi kävelevän jalankulkijan päähän. 
 
Korvataanko jalankulkijan vammat?   Kyllä  Ei 
 



 

4. Selosta lyhyesti seuraavien termien sisältö ja anna lisäksi käytännön esimerkki termistä. (Termin 

selite 0,5p. ja esimerkki 0,5p., yht.4 p.) 

a. Samastaminen 

b. Rikastumiskielto 

c. Suojeluohje 

d. Ankara vastuu 

5. A on ostanut henkilöauton B:ltä 1.11.2016. Hän ajaa liikenne- ja kaskovahingon 10.11.2016. A ei 

ole ottanut autolle liikenne- eikä kaskovakuutusta.  Korvataanko vahinko B:n 

a) liikennevakuutuksesta   Kyllä  Ei 

b) kaskovakuutuksesta    Kyllä  Ei 

Perustele vastauksesi.  

(Oikea vastaus 1p., perustelu 1p., yht. 4p.) 

6. Mitkä ovat ne yleiset periaatteet, joita korvaustoiminnassa on noudatettava auto- ja 
liikennevakuutuksen korvauskäsittelyn yleisohjeiden mukaan? (4p.) 
 
 
7. Mistä hetkestä vakuutusyhtiön vastuun katsotaan alkavan autovakuutuksessa? (4p.) 
 
 
8. Millaisissa tapauksissa vakuutuksenantajalla on oikeus vakuutuskauden aikana 
muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita? (4p.) 
 
 


