
Vastuuvakuutus – tenttikysymykset toukokuu 2016 

 

 

1. Mitä tarkoittavat kansainvälisissä vastuuvakuutuksissa olevat ehdot (3 p.) 

 DIC 

 DIL 

 DROP DOWN?   

Vastuuvakuutus 2014 (s. 106-107) 

 

2. Missä tilanteessa työntekijän työssään ulkopuoliselle tahallaan aiheuttama vahinko voi 

tulla korvattavaksi yrityksen vastuuvakuutuksesta? (2 p.) 

 

Vastuuvakuutus 2014 (s. 179) 

 

 

3. Selosta milloin vahingonkorvauslain mukaisesta täyden korvauksen periaatteesta voidaan 

poiketa sovittelun perusteella. (2 p.) 

 

Vastuuvakuutus 2014  (s. 42-44)  

 

4. Yritys Ovi Oy valmisti asiakkaalleen Vaate Oy:lle liiketiloihin toimitettavaksi kolme ovea. 

Ovet toimitettiin asiakkaalle ja asennusvaiheessa huomattiin, että kaikissa ovissa oli 

mitoitusvirhe, minkä vuoksi ne eivät soveltuneet niille suunniteltuihin tiloihin. Asiakas 

palautti ovet Ovi Oy:lle esittäen samalla seuraavat vaatimukset: 

 Ovi Oy:n on toimitettava uudet ovet virheellisten tilalle ja 

 korvattava asentajille maksetut palkkiot hukkaan menneestä työajasta sekä 

 Vaate Oy.lle tulonmenetys kolmelta päivältä, koska liiketilojen avaaminen viivästyi 

virheen vuoksi kolme päivää. 

 

Yritys Ovi Oy muisti, että heillä on tuotevastuuvakuutus, joka varmasti korvaa heidän 

aiheuttamansa vahingot ja kääntyi vastuuvakuutusyhtiönsä puoleen. 

 

Korvataanko yllä olevat vahingot tuotevastuuvakuutuksesta? Perustele vastauksesi. (3 p.) 

 

Vastuuvakuutus 2014 (s. 142)  

 

5. Millainen näyttövelvollisuus on oikeuskäytännössä asetettu toiminnan harjoittajalle ns. 

korostuneen huolellisuusvelvoitteen tilanteessa? ( 2 p.) 

Vastuuvakuutus 2014 (s. 18) 



6. Kaisa kampaaja työskentelee Taikatukka Oy:ssä erään kerrostalon alakerrassa. Eräänä 

perjantaipäivänä Kaisa on ainoana kampaajana töissä ja päättää jättää hiusvärien 

sekoitusastiat huuhtoutumaan pesupaikan lavuaariin siksi aikaa, kun käy hakemassa 

itselleen lounaseväitä lähikaupasta. Lounaanhakureissun aikana vettä valuu hanasta niin 

paljon, että kerrostalon rakenteille aiheutuu mittava vesivahinko. Vesivahingon 

taloyhtiölle korvasi kerrostaloyhtiön kiinteistövakuutus omaisuusvahinkona. 

 

Millä perusteella kiinteistövakuutusyhtiö voi periä maksamaansa korvausta takaisin 

Kaisan työnantajalta Taikatukka Oy:tä? (4 p.) 

 

Vastuuvakuutus 2014  (s. 27 ja 118) 

 

 

7. Sähköliike Sähäkät Oy kävi keskiviikkona 27.1.2016 asentamassa uuden valaisimen Anni 

Asukkaan asuntoon. Anni lähti asennustyön jälkeen lomamatkalle ja kun hän lomalta 

palatessaan tiistaina 2.2.2016 painoi katkaisijasta sytyttääkseen lampun, tapahtui 

oikosulku, joka nokesi Annin olohuoneen katon mustaksi. Oikosulku oli seurausta 

virheellisesti liitetystä lampusta ja Sähköliike Sähäkät oli huolimattomalla asennustyöllä 

aiheuttanut vahingon. Sähköliike Sähäkät Oy:n toiminnan vastuuvakuutus oli kuitenkin 

alkanut vasta 1.2.2016 eräässä vakuutusyhtiössä.  

Arvioi vahingon korvattavuutta toteamisperusteisesta (manifestation) toiminnan 

vastuuvakuutuksesta vahingon ajallisen kohdistamisen näkökulmasta ja kerro, 

muuttuisiko tilanne, jos vakuutus olisikin vaatimisperusteinen (claims made). (3 p.) 

 

Vastuuvakuutus 2014 (s. 95 ja 97) 

 

8. Oikein vai väärin? (0,5 p./kohta) 

a) Rikosoikeudellisella vastuulla ei ole alaikärajaa. (V) (s. 20) 

b) Alle 18-vuotias on velvollinen korvaamaan aiheuttamastaan vahingosta kohtuulliseksi 

katsotun määrän. (O) (s. 21) 

c) Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen kohdistuvan vakavan loukkauksen uhrilla on 

oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. (O) (s. 54) 

d) Esineen tilapäinen käytön estyminen ei ole esinevahinko. (V) (s. 55) 

e) Vahingonkorvauslain mukaan puhtaasta varallisuusvahingosta voi joutua 

korvausvastuuseen vain, jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla. (V) (s. 58) 

f) Ympäristövahinkolain mukainen vastuu on ankaraa vastuuta. (O) (s. 63) 

 

9. A) Selitä tuotevastuulain soveltaminen yrityksen ja kuluttajan välisissä vastuuvahingoissa 

sekä yritysten vastuuvahingoissa. (2 p.) 

 

Vastuuvakuutus 2014 (s. 73 ja 76) 



B) Mitä tarkoitetaan tuotteella tuotevastuulaissa? (1 p.) 

 

Vastuuvakuutus 2014  (s. 73) 

 

C) Mitä tarkoitetaan tuotevastuulain pakottavuudella? (1 p.) 

Vastuuvakuutus 2014  (s. 73) 

 

 

10. Veikolla on päivittäistavarakauppa Vadelma ja Vihannes Oy. Eräänä torstaiaamuna Veikon 

pitkäaikainen kanta-asiakas, 88-vuotias Valdemar Viila tulee asioimaan Vadelma ja 

Vihannes Oy:n myymälään.  Valdemar ei ehdi ostoksille asti, vaan kompastuu ja kaatuu 

tuulikaapissa rikkinäiseen kuramattoon. Tapahtuman yhteydessä Valdemarin lonkka 

murtuu ja hän saa kasvoihinsa ruhjevamman, josta jää pysyvä arpi.  

 

Arvioi tapausta ensin vahingonkorvausoikeudellisesti ja selvitä onko Valdemar oikeutettu 

korvaukseen hänelle aiheutuneista sairaanhoitokuluista. Mitä muuta korvausta hän voi 

saada? (4 p.) 

 

Vastuuvakuutus 2014 (s. 18 ja s. 49-50) 

 


