
 



 

 
 

Erasmus + Personal Finance Programme Module 8: Vakuutus 
Ydinasiat ja tuntisuunnitelma 
 
 
 

 
Alla oleva suunnitelma on ohjeellinen. Voit käsitellä verotusta eri näkökulmista oman ja opiskelijoiden mielenkiinnon ja näkökulman mukaan.  
 

Viikko ja  
tunti  
 

Aihe: Vakuutukset 
 
 
 

Ydinasiat:  
 
 

Ehdotuksia aktiviteeteiksi ja 
aineistoiksi :  
 

Huomaa:  
 

 
1.  Mitä vakuutukset ovat? 

Esimerkkejä yleisimmistä 

veroista 

 

A: Vakuutus 
B: Sosiaalivakuutus 
  

 
https://stm.fi/sosiaalivakuutus 
 

Yksityishenkilöt ja yritykset 
voivat ottaa vakuutuksia.  
Suomessa osa sosiaaliturvasta 
on järjestetty lakisääteisin eli 
pakollisin vakuutuksin. Sitä 
kutsutaan 
sosiaalivakuutukseksi. Tärkein 
sosiaalivakuutuksen muoto on 
työeläke. 

 2. Vakuutukset Suomessa  A: Pakollinen sosiaalivakuutus 
B: Lakisääteiset vakuutukset 
C: Vapaaehtoiset vakuutukset 

https://stm.fi/sosiaalivakuutus 
 
https://stm.fi/vahinkovakuutukset 
 
https://stm.fi/vapaaehtoiset-
vakuutukset 
 

Vakuutukset voidaan jaotella 
kolmeen malliin Suomessa.  
 

 3. Mitä ovat vapaaehtoiset 

vakuutukset?  

A: Vapaaehtoinen vakuutus tuo lisäturvaa 
riskeihin.  
 

https://stm.fi/vahinkovakuutukset 
 
 
 

Yleisin vapaaehtoinen 
vakuutus on kotivakuutus, 
eniten korvauksia haetaan 
autovakuutuksesta.  

https://stm.fi/sosiaalivakuutus
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 4. Erilaisia vapaaehtoisia 

vakuutuksia 

 

A: Kotivakuutus 
B: Matkavakuutus 
C: Vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus 
D: Yksityistapaturmavakuutus 
E: Kaskovakuutus  
F: Vastuuvakuutus 

https://www.fine.fi/media/julkaisut
-2018/perustietoa-
matkavakuutuksista-2019.pdf 
 
https://www.fine.fi/media/julkaisut
-2019/matkatapaturmat-
matkasairaudet-ja-niiden-
erityistilanteet.pdf 
 
https://www.fine.fi/media/julkaisut
-
2017/valintaopas_lasten_sairauskul
uvakuutuksista-2017.pdf 
s. 3-5 ja 10-14 

Vuokralla asuva vakuuttaa 
vain kodin irtaimiston.  
 
Kotieläinten vakuutukset ovat 
myös yleisiä vapaaehtoisia 
vakuutuksia.  

 5. Nuori henkilö ja vapaaehtoiset 

vakuutukset 

A: Kun muutat pois lapsuuden kodista, 
pohdi vakuutusasioita 

https://www.fine.fi/media/julkaisut
-2018/vakuuta-viisaasti-2018.pdf 
s. 6 
 
https://www.fine.fi/media/julkaisut
-2014/hupsis-2014.pdf 
 

Vertaile vakuutuksia ja 
vakuutusyhtiöitä. 

 6. Vakuutuksiin liittyy omavastuu 

 

A: Omavastuun merkitys vakuutuksessa http://www.vakuutusfakta.com/vak
uutukseen-kuuluu-omavastuu/ 
 
https://www.vakuutukset.fi/vakuut
usopas/vakuutuksen-omavastuu-
mika-omavastuu-oikeasti-on-ja-
mita-siita-tulisi-tietaa/ 

Vakuutusta ottaessa on syytä 
olla tarkkana myös 
omavastuuosuudesta. Yleensä 
pieni omavastuu nostaa 
vakuutuksen maksut 
korkeammiksi. Korkeampi 
omavastuu yleensä pienentää 
vakuutusmaksuja 

 7. Vakuutuksista voi kertyä 

asiakkaalle bonusta 

 

A: Vakuutuskorvauksia nostamaton, 
vahinkoa tekemätön asiakas on 
vakuutusyhtiölle edullinen ja hyvä asiakas 
 

https://www.taloustaito.fi/vapaalla
/liikennevakuutus--miten-bonuksia-
kertyy/ 
 

Tapahtuneet vahingot yleensä 
pienentävät bonusta ja 
nostavat vakuutusmaksuja.  

 8. Maksuhäiriömerkintä ja 

vakuutukset  

A: Maksuhäiriömerkinnän vaikutus 
vakuutuksiin 
 

https://www.takuusaatio.fi/tietoa-
ja-

Maksuhäiriömerkintä ei saa 
automaattisesti estää 
vakuutuksen ottamista.  
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 ratkaisuja/maksuhairiomerkinta/mil
loin-maksuhairiomerkinta-tulee 
 
 

 9. Vakuutukset Euroopan unionin 

alueella 

 

A: Voit hankkia vakuutuksen EU-alueelta 
  

https://europa.eu/youreurope/citiz
ens/consumers/financial-products-
and-services/insurance-
products/index_fi.htm 
 
https://www.fine.fi/media/julkaisut
-2017/kuluttaja-ulkomaisen-
vakuutusyhtion-asiakkaana-
2017.pdf 

EU-lainsäädäntö määrittelee, 
millaiset dokumentit on 
annettava asiakkaalle ennen 
vakuutussopimuksen 
solmimista. Huolehdi, että 
saat ennen 
vakuutussopimuksen 
solmimista kaikki tarpeelliset 
dokumentit. Tämä helpottaa 
myös vakuutusten vertailua.    

 10. Tarkista! A: Tiedä, mitä vakuutuksesi kattaa 
B: Eurooppalainen sairaanhoitokortti  

Vakuutusyhtiöiden omat sivut 

https://www.kela.fi/eurooppalaine
n-sairaanhoitokortti 

Älä ota päällekkäisiä 
vakuutuksia. Kotivakuutus tai 
huoltajan matkavakuutus 
sisältää yleensä alaikäisen 
lapsen matkavakuutuksen.  

 11. Hintaesimerkkejä 

hoitokustannuksista ulkomailla 

A: Matkavakuutuksesta voi olla hyötyä 
äkillisessä sairaudessa tai tapaturmassa 

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/
vakuutukset/matkavakuutus/matku
staminen/korvaako-matkavakuutus 
 

Tutustu esimerkkeihin.  

 
 

12. Vakuutuksista voi kertyä 

asiakkaalle bonusta 

 

A: Vakuutuskorvauksia nostamaton, 
vahinkoa tekemätön asiakas on 
vakuutusyhtiölle edullinen ja hyvä asiakas 
 

https://www.taloustaito.fi/vapaalla
/liikennevakuutus--miten-bonuksia-
kertyy/ 
 

Tapahtuneet vahingot yleensä 
pienentävät bonusta ja 
nostavat vakuutusmaksuja. 

 13. Joitakin Suomessa toimivia 

vakuutusyhtiöitä 

 

A: Esimerkkejä vakuutusyhtiöistä 
 

https://www.fine.fi/media/julkaisut
-2018/vakuuta-viisaasti-2018.pdf 
s. 3 
 
https://stm.fi/vakuutuslaitokset 
 

Tutustu ja vertaile eri 
vakuutusyhtiöitä, jotta löydät 
tarpeitasi vastaavan yhtiön ja 
vakuutuksen.  

 14. Vertaile vakuutuksia A: Tutustu vakuutuksiin ja vertaile 
laskureiden avulla  

https://www.vertaa.fi/vakuutukset/
?gclid=EAIaIQobChMIntS9mYm63gI

Harjoittele vakuutusten 
vertailua.  
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http://www.vakuutusfakta.com/ 
 
https://www.folksam.fi/asiakaspalv
elu/vakuutuslaskurit 
 
https://www.fine.fi/media/julkaisut
-2018/vakuuta-viisaasti-2018.pdf  
s. 3-4 

 

 15. Mihin voin valittaa 

vapaaehtoisista 

vakuutusasioista?  

 

A: Kuluttajariitalautakunta 
B: FINE 
 

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-
ohjeita/Viat-
viivastykset/vakuutusongelmat/ 
 
https://www.fine.fi/ 
 
 
 

Kuluttajariitalautakuntaan voi 
valittaa vain itse ottamistaan 
vapaaehtoisista vakuutuksista.  
 
FINE antaa neuvoja sekä 
ratkaisusuosituksia vakuutus-, 
pankki- ja sijoitusasioihin 
liittyvissä ongelma- ja 
riitatilanteissa. 

 16. Lakisääteiset 

vahinkovakuutukset Suomessa 

A. Laki määrää seuraavista 

vahinkovakuutuksista 

https://stm.fi/vahinkovakuutukset 
 

Moottoriajoneuvon 
omistajan on otettava 
liikennevastuuvakuutus, 
joka korvaa 
henkilövahingot sekä 
toiselle osapuolelle 
aiheutetut 
omaisuusvahingot. 
Henkilö, joka harjoittaa 
terveyden- tai 
sairaanhoitotoimintaa, 
ottaa potilasvakuutuksen, 
joka korvaa potilaalle 
aiheutetut vahingot. 
Ne yritykset tai yhteisöt, 
joiden toimintaan 
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tarvitaan 
ympäristöviranomaisten 
lupa, ottavat 
ympäristövahinkovakuutu
ksen. 

 

 17. Vakuutussanastoa  A: Vakuutussanasto tutuksi https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/
vakuutukset/vakuutussanasto 
 
https://www.vakuutukset.fi/vakuut
usopas/vakuutussanasto-pieni-
aakkosellinen-vakuutussanasto-
auttaa-sinua-ymmartamaan-
vakuutuksia/ 
 
https://pankkiasiat.fi/vakuutussana
sto 
 

Kun tunnet käsitteet, asian 
ymmärtäminen on 
helpompaa.  

 

 
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 

only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”. 
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