
Vastuuvakuutus – tenttikysymykset tammikuu 2017 

 

1. Minkä riskin kattamiseksi vastuuvakuutus on tarkoitettu? Mihin vastuuriski perustuu ja 

miten se poikkeaa yrityksen esinevahinkoriskistä? Mainitse neljä eroavaisuutta. (6 p.) 

s.10, 88-89 

 

 

2. Tassu-koira oli perheen lomamatkan ajan hoidossa Koirahotelli Karvalassa. Hoidossa 

ollessaan Tassu pääsi karkaamaan Koirahotelli Karvalan työntekijän auki jättämästä 

portista ja säntäsi koira-aitauksen vieressä olevalle pyörätielle kaataen kumoon Pirjo 

Pyöräilijän. Kaatuessaan Pirjo mursi vasemman kätensä ja se jouduttiin kipsaamaan. Pirjo 

joutui myös jäämään sairauslomalle kampaajan työstään. 

 

Vastaako Koirahotelli Karvala eläimen aiheuttamasta vahingosta? Arvioi Koirahotelli 

Karvalan vastuuta Tassu-koiran Pirjo Pyöräilijälle aiheuttamasta henkilövahingosta ja 

kerro perusteet sille, miksi Koirahotelli Karvala vastaa tai ei vastaa eläimen aiheuttamasta 

vahingosta. (3 p.) 

s. 22. 

 

 

3. Oikein vai väärin? (0,5 p./kohta) 

 

a) Valmistaja voi vapautua tuotevastuulain mukaisesta korvausvelvollisuudesta, jos 

tuotteen turvallisuuspuute on aiheutunut viranomaisten antamista pakottavista 

määräyksistä. (O) 

b) Tuotevastuulain perusteella voidaan korvata myös puhtaita varallisuusvahinkoja. (V) 

c) Osakeyhtiölain mukainen hallintoelinten korvausvastuu koskee myös johtoryhmän 

jäseniä. (V) 

d) Jos vakuutuksenottaja ja vahingon kärsinyt ovat kirjallisesti sopineet vahingon 

korvaamisesta ja korvausten määristä, sopimus sitoo vastuuvakuutusyhtiötä. (V) 

e) Osakeyhtiön toimitusjohtajan vastuu yhtiölle aiheutetusta vahingosta edellyttää 

osakeyhtiölain rikkomista. (V) 

f) Vahingon kärsineen tietoinen riskinotto voi merkitä myötävaikutusta, joka vähentää 

oikeutta vahingon korvaukseen. (O) 

g) Ympäristövahinkolain mukaan jos ympäristövahingolla on useita aiheuttajia, he ovat 

yhteisvastuussa vahingon korvaamisesta. (O) 

h) Komponentin valmistaja voi olla tuotevastuulain mukaisessa korvausvastuussa 

lopputuotteen aiheuttamasta vahingosta. (O) 

 

4. Mikko 8 v. ja Pekka 7 v. leikkivät yhdessä koulunsa pihalla koulupäivän päätyttyä. 

Mikko löysi taskustaan tulitikut ja ehdotti Pekalle, että kokeillaan syttyisivätkö koulun 

vieressä olevan täyden roskalaatikon roskat palamaan. Innoissaan pojat heittivät palavan 

tikun roskalaatikkoon. Roskat leimahtivat saman tien tuleen. Pojat pakenivat paikalta ja 

kuulivat myöhemmin, että palo oli levinnyt myös koulurakennukseen aiheuttaen mittavat 



esinevahingot. Pojat tunnustivat oikopäätä sytyttäneensä tulen, mutta kertoivat, etteivät 

halunneet vahingoittaa koulua, vaan vain kokeilla syttyisivätkö roskat palamaan. 

 

Pojilta vaadittiin kuitenkin korvausta tulipalon aiheuttamista vahingoista. 

Kerro millä edellytyksillä pojat olisivat korvausvastuussa vahingosta. Arvioi 

vahingonkorvausvastuuta – älä vakuutuksen korvauspiiriä. (4 p.) 

s. 20 

 

5. Vastaako vakuutuksenottaja yleensä alihankkijansa aiheuttamasta vahingosta? 

Korvataanko Finanssialan keskusliitossa laadittujen malliehtojen mukaan toiminnan 

vastuuvakuutuksesta alihankkijan aiheuttamia vahinkoja? Perustele vastauksesi. (2 p.) 

s. 68, 129-131 

 

6. Selosta työntekijän henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun perusteet työssä 

aiheutetusta vahingosta vahingonkorvauslain mukaan. (3 p.) 

s. 31 

 

7. Vahinkovakuutusten ottaminen voi olla vapaaehtoista, lakiin perustuvaa tai pakollista. 

Mainitse näistä kustakin esimerkki. (3 p.) 

s. 168-174 

 

8. Toiminnan vastuuvakuutuksesta ei malliehdon mukaan korvata vahinkoja käsiteltävänä tai 

huolehdittavana olevalle omaisuudelle. (2 p.) 

 

Arvioi tämän ehtokohdan perusteella, korvataanko vahinko, jonka Kaisa Kotiavustaja 

aiheuttaa…  

• Anneli Asiakkaalle työntämällä Annelin pyörätuolin kuoppaan, minkä seurauksena 

Anneli tippuu pyörätuolista? Perustele vastauksesi. 

s. 123 

• Anneli Asiakkaan pyörätuolille pudottaessaan sen noston yhteydessä? Perustele 

vastauksesi. 

s. 123 

 

9. Paulan Pölynimuri ja Pesukone Oy myi asiakkaalleen Pekka Pyykille uuden pesukoneen, 

jonka hinta oli 399 euroa. Kauppaan kuului myös kotiinkuljetus ja asennus, joista asiakasta 

veloitettiin pesukoneen hinnan lisäksi 50 euroa. Kuljetuksen ja asennuksen suoritti Paulan 

Pölynimuri ja Pesukone Oy:n alihankintana Kuljetusliike Kiitävä Ky. Viikon kuluttua 

pesukoneen asennuksesta Pekka Pyykin kerrostalohuoneistossa sattui vesivahinko, joka 

oli aiheutunut siitä, että Kuljetusliike Kiitävän autonkuljettaja Matti Mutteri oli suorittanut 

pesukoneen asentamisen huolimattomasti. Tapahtuman johdosta vahinkoa kärsi 

pääasiassa Pekka Pyykin oma koti-irtaimisto. 

 

Paulan Pölynimuri Oy:llä on vastuuvakuutus vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutuskirjassa 

yrityksen toimialaksi on merkitty kodinkoneiden vähittäiskauppa. Kuljetusliike Kiitävä 



Ky:llä on myös tuominnan vastuuvakuutus, joka vakuutuskirjan mukaan on otettu 

toimialalle tieliikenteen tavarankuljetus.  

 

a) Arvioi tapausta vahingonkorvausoikeudellisesti: kenen puoleen Pekka Pyykin tulee 

kääntyä vahingonkorvausasiassa? Perustele vastauksesi. (3 p.) 

s. 68 

 

b) Arvioi tapausta myös Paulan Pölynimuri ja Pesukone Oy:n ja Kuljetusliike Kiitävä Oy:n 

toiminnan vastuuvakuutusten näkökulmasta. Voiko vastuuvakuutuksesta saada 

vahinkotapahtuman johdosta korvausta? (2 p.) 

s. 93 


