
VTS tentti syyskuu 2017 

 

1. Valitse onko väittämä oikein vai väärin (yht. 3p.) 

 

a) ”Outside directorship” laajennus vakuutuksessa tarkoittaa sitä, että myös tytäryhtiöiden hallituksen 

jäsenet ja toimitusjohtaja ovat vakuutettuja. 

b) Sarjavahinkoja käsitellään yhtenä vahinkona, vaikka vahinkotapahtumia olisi useita 

c) Vakuutusyhtiön on aina myönnettävä pakollinen vakuutus sitä pyytävälle. 

d) Tuotevastuuvakuutus kattaa myös puhtaita varallisuusvahinkoja 

e) Jos kaksi tai useampi taho on osallistunut saman vahingon aiheuttamiseen, voi vahinkoa kärsinyt 

hakea korvausta kultakin vain sen osan, mistä aiheuttaja on vastuussa. 

f) Vastuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajan työntekijöiden ja alihankkijoiden aiheuttamat vahingot  

 

2. Maalausurakointi Oy:n toimitiloissa syttyi yöllä tulipalo, joka tuhosi yrityksen toimitilat kokonaan. 

Tuli vaurioitti pahasti myös vieressä sijaitsevan yrityksen A omistamaa rakennusta. 

Palosyyn tutkinnassa selvisi, että seuraavan päivän urakkaa varten kootut maalit ovat syttyneet 

itsestään huolimatta siitä, että ne oli varastoitu määräysten mukaisesti. 

Yritys A vaatii Maalausurakointia korvaamaan rakennuksen korjauskustannukset ja korjaustyön 

aiheuttamat keskeytysvahingot yhteensä 700 000e. 

Maalausurakointi kääntyy vastuuvakuutusyhtiönsä puoleen pyytäen korvauspäätöstä. 

Perustele vakuutusyhtiön korvauspäätös: 

 (yht. 3p) 

 

3. Asunto-osakeyhtiö A tilasi putkiliike B:n tekemään erään asunnon WC-istuimen vaihdon. Putkiliike 

käytti toimeksiannon suoritukseen aliurakoitsija C:tä. Pari kuukautta työn suorituksen jälkeen A 

havaitsi vettä vuotaneen huoneiston alla olevaan kellaritilaan ja aiheuttaneen vahinkoa. Vahingon 

syyksi todettiin WC-istuimessa oleva halkeama, josta vettä vuoti lattiaan asennuksessa jääneen 

tiivistämättömän ruuvinreiän kautta. 

a. Onko putkiliike B vahingonkorvausvastuussa A:lle C:n aiheuttamasta vahingosta. Millä 

perusteella? 

b. Voidaanko vahinko korvata B:n tai C:n toiminnan vastuuvakuutuksesta? 

c. Voiko joku muu olla vahingosta korvausvastuussa? 

 (yht. 3p.) 

 

4. Helsingin Sanomissa kesällä 2017 olleen uutisen mukaan: (5p) 

” Nurmijärvellä sijaitseva Kylänpään päiväkoti joutui viime viikonloppuna silmittömän 

tuhoamisvimman kohteeksi. Vahingot ovat niin suuria, että lapset joutuvat olemaan toistaiseksi 

väistötiloissa toisessa päiväkodissa. Päiväkotiin oli murtauduttu, sieltä oli viety tavaraa ja paikkoja 

oli sotkettu. HS:n tietojen mukaan ilkivalta on ollut laajaa: ikkunoiden ja sisustuksen lisäksi myös 



muun muassa lasten askartelutöitä ja leluja on tuhottu. [Tekijät olivat] paikkakuntalaisia poikia, yksi 

14-vuotias ja yksi 15-vuotias.” 

a. Analysoi tapausta vahingonkorvausoikeuden kannalta. Ketkä ovat tai voivat olla vastuussa? 

b. Mikä merkitys on tekijöiden iällä vahingonkorvausvelvollisuuden kannalta? 

c. Ketkä ovat uutisesta lainattujen tietojen perusteella vahingon kärsineitä?  

d. Millaisista vahingoista he voivat saada korvausta? 

e. Voidaanko vahingot korvata jostakin vastuuvakuutuksesta? Mistä? 

 

5. Missä kolmessa eri tilanteessa vahinkoa kärsinyt luonnollinen henkilö voi vaatia korvausta 

vastuuvahingosta suoraan vakuutusyhtiöltä?  

 (yht. 3p) 

 

6. Sama vahinko voi olla korvattavissa sekä vahingonkärsineen ottamasta esinevakuutuksesta että 

vahingonaiheuttajan vastuuvakuutuksesta.  Mitä korvaustoiminnan periaatteita FK on antanut 

tällaiseen tilanteeseen?  

 (2,5p) 

 

7. Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotteen toiselle ihmiselle tai esineelle aiheuttamaa vahinkoa. Tuote 

voi olla virheellinen ja aiheuttaa vahingon eri syistä. Mainitse mikä tuotteen aiheuttaman vahingon 

syynä voi olla (4 eri syytä)  

(2p, jokainen oikea vastaus 0,5p) 

 

8. Vakuutuksenottajalla on vahinkotapahtuman välittömästi uhatessa tai sen satuttua velvollisuus 

huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Selvitä mitä tämä velvollisuus pitää sisällään ja 

miten vastuuvakuutus suhtautuu tällaisten kustannusten korvattavuuteen vakuutuksesta. Mainitse 

lisäksi esimerkki vahingontorjuntavelvollisuuden aiheuttamasta kustannuksesta  

(3p)  

 


