
Vastuuvakuutus VTS Toukokuu 2017 

 

1. Vastaa oikein tai väärin: 

a) Isännänvastuulla tarkoitetaan esimerkiksi työnantajan velvollisuutta korvata vahinko, jonka 

työntekijä aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään työtä tehdessään.  

b) Vastuuvahinkojen hoitamisen kustannukset USA:ssa ovat Suomessa toimiville vakuutusyhtiölle 

pienemmät kuin Euroopassa.  

c) Vakuutetun toimialalla ei ole merkitystä vastuuvakuutusten hinnoittelussa.  

d) Räjäytystyössä sattunut vahinko korvataan toiminnan vastuuvakuutuksesta (malliehto)  

e) Kiinteistön omistajalla on vastuu kiinteistöön rajoittuvan katualueen hoidosta.  

f) Protection & Indemnity –yhtiöt (P&I) hoitavat alusten vastuuvakuutuksia 

Vastuuvakuutus, s. 27, 101, 104, 137, 148, 157 

 

2. Mitä tarkoitetaan sopimussakolla ja miten vastuuvakuutus suhtautuu sopimussakon korvaamiseen? 

Vastuuvakuutus, s.141-141  

 

3. 4- vuotias ja varsin vilkas Vertti oli leikkimässä kotinsa pihalla ja Vertin isä Vihtori puuhasteli samaan 

aikaan samalla pihalla puutarhatöitä. Vertillä alkoi olla jo kova nälkä, joten Vihtori-isä meni sisälle 

valmistamaan Vertille ruokaa. Vihtorin valmistaessa Vertille ruokaa, Vertti otti pihalta kiven ja heitti sen 

pihan ohi ajavan auton ikkunaan, joka meni rikki. 

Selvitä, mikä on isän ja lapsen vahingonkorvausoikeudellinen vastuu tapahtumasta?  

Vastuuvakuutus, s. 20 

 

4. Mitä tarkoitetaan pakkotilalla korvausvastuun poistavana tekijänä ja selvitä milloin on kyse 

pakkotilasta?   

 

Vastuuvakuutus, s. 39 

 

 

5. Miten todistustaakka jakautuu?  

a) sopimussuhteessa 

b) sopimussuhteen ulkopuolella 

Vastuuvakuutus, s. 60 

 

  



6. Kuljettimia valmistava yritys x toimitti asiakkaalleen Logistiikka Oy:lle kuljettimia. Laitteet eivät 

kuitenkaan toimineet niissä olleen sähkövian vuoksi. Logistiikka Oy joutui keskeyttämään toimintansa 

kolmen päivän ajaksi odotellessaan koneiden korjausta. Logistiikka Oy vaati yritys x:ltä  korvausta 

keskeytysvahingosta. Yritys x teki vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöönsä, jossa heillä oli toiminnan- ja 

tuotevastuuvakuutus. Onko x:llä mahdollisuus saada korvausta vastuuvakuutuksistaan. Perustele 

vastauksesi.  

 

Vastuuvakuutus, s. 142 

 

 

7. Ympäristövahinkolain mukaan voivat myös puhtaat taloudelliset vahingot (joka ei ole yhteydessä 

henkilö- tai esinevahinkoon) tulla toiminnan harjoittajan korvattavaksi ankaran vastuun periaatteen 

mukaisesti. Miltä osin toiminnan vastuuvakuutus (malliehto) kattaa tällaisen puhtaan 

varallisuusvahingon?  

 

Vastuuvakuutus, s. 17. 

 

 

8. Ympäristövahinkolain ankaraan vastuuseen perustuva korvausvelvollisuus ei riipu siitä onko vahinko 

syntynyt äkillisesti tai vähittäin pitkän ajan kuluessa. Mikä merkitys tällä on toiminnan 

vastuuvakuutuksen (malliehto) tarjoaman turvan osalta vakuutetun kannalta?  

 

Vastuuvakuutus, s. 9 

 

 

9. Mitä tulee ottaa huomioon vakuutusturvaa muutettaessa, jos vastuuvakuutuksessa siirrytään 

ilmenemisperiaatteesta tapahtumisperiaatteeseen?  

 

Vastuuvakuutus, s. 99 

 

 

10. Milloin on yleisötilaisuuden järjestäjällä on velvollisuus ottaa tilausuuden järjestäjän vastuuvakuutus? 

Mainitse esimerkki tällaisesta tilaisuudesta?  

 

 

 

 

 


