
   
 

   
 

 



   
 

   
 

 

 
 

Erasmus + Personal Finance Programme Module :  
Insurance 
 
 
Learning objectives and Scheme of work 
 

 
The following scheme of work is for guidance only. Delivery of content will depend on time availability, teacher expertise and preference and pupil preference. 
 

Week & 
Lesson  
 

Subject content 
 
 

What students need to learn: 
 

suggested activities/resources 
(add Kahoot, pupil bklt, case study 
etc) web links, you tube/vid links 

Teaching points to note 

 
1.  What is insurance 

 

A: Insurance 
B: Social insurance 
  

 
https://stm.fi/sosiaalivakuutus 
 

Insurance can be taken by 
both private persons and 
companies.  
In Finland, parts of social 
security ate arranged by 
insurance mandated by law. 
The most important element 
in the social insurance is 
employment pension. 

 2. Insurance in Finland  A: Mandatory social insurance 
B: Liability insurance 
C: Voluntary insurance 

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

In Finland, insurance can be 
divided into three categories. 

 3. What is voluntary insurance?  A: Voluntary insurance provides additional 
security. 
 

https://stm.fi/vahinkovakuutukset 
 
 

The most common voluntary 
insurance is home insurance, 

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


   
 

   
 

 
 

most claims are made from 
car insurance.  

 4. Different voluntary insurance 

 

A: Home insurance 
B: Travel insurance 
C. Voluntary health insurance 
D. Private accident insurance 
E. “Kasko” insurance  
F. Liability insurance 
 

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 

When you rent, you only 
insure personal possessions. 
 
Pet insurance is one common 
type of voluntary insurance.  

 5. Young people and voluntary 

insurance 

A: When moving out, think about 
insurance 

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

Compare products and 
companies.  
 

 6. Excess = Deductible 

 

A: The significance of excess = deductible 
in insurance 

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/ 

When taking an insurance, pay 
attention to the excess. The 
customer can usually decide 
how big or small the excess is. 
A small excess sum means 
more expensive insurance. A 
higher excess means cheaper 
insurance. 
 

https://www.fine.fi/media/julkaisut-2018/perustietoa-matkavakuutuksista-2019.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2018/perustietoa-matkavakuutuksista-2019.pdf
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-2019/matkatapaturmat-matkasairaudet-ja-niiden-erityistilanteet.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2019/matkatapaturmat-matkasairaudet-ja-niiden-erityistilanteet.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2019/matkatapaturmat-matkasairaudet-ja-niiden-erityistilanteet.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2017/valintaopas_lasten_sairauskuluvakuutuksista-2017.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2017/valintaopas_lasten_sairauskuluvakuutuksista-2017.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2017/valintaopas_lasten_sairauskuluvakuutuksista-2017.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2017/valintaopas_lasten_sairauskuluvakuutuksista-2017.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2018/vakuuta-viisaasti-2018.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2018/vakuuta-viisaasti-2018.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2014/hupsis-2014.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2014/hupsis-2014.pdf
http://www.vakuutusfakta.com/vakuutukseen-kuuluu-omavastuu/
http://www.vakuutusfakta.com/vakuutukseen-kuuluu-omavastuu/


   
 

   
 

 7. Bad credit record and 

insurance 

 

A: Significance of bad credit record in 
insurance 
 

https://www.takuusaatio.fi/tietoa-
ja-
ratkaisuja/maksuhairiomerkinta/mil
loin-maksuhairiomerkinta-tulee 
 
 

Bad credit record cannot 
automatically make you 
ineligible for insurance. 

 8. Insurance in the EU  

 

A: You can shop for insurance in the whole 
EU 
  

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 

Make sure that you receive 
the proper documents of the 
insurance before entering into 
contract. This also makes it 
easier to compare insurance.   

 9. Checklist A: Know what you are insured for 
B: European health insurance card  

Insurance companies’ own web 

pages 

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

Don’t take insurance that you 
don’t need. A child’s travel 
insurance is usually included in 
guardians’ travel insurance.  
 

 10. Price examples of the cost of 

medical care abroad 

A: Travel insurance in case of crucial in 
sudden accident or illness 

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

Study the examples.  

 11. You can collect bonus from 

your insurance  

A: When a customer does not have their 
risks realised, they are good and lucrative 
customers to the company. 
 

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

Generally, when there are 
damages, they diminish the 
bonus and increase the 
insurance payments. 

 12. Insurance companies in Finland 

 

A: Examples of insurance companies 
 

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

Compare different insurance 
companies!  

https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/maksuhairiomerkinta/milloin-maksuhairiomerkinta-tulee
https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/maksuhairiomerkinta/milloin-maksuhairiomerkinta-tulee
https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/maksuhairiomerkinta/milloin-maksuhairiomerkinta-tulee
https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/maksuhairiomerkinta/milloin-maksuhairiomerkinta-tulee
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/insurance-products/index_fi.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/insurance-products/index_fi.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/insurance-products/index_fi.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/insurance-products/index_fi.htm
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2017/kuluttaja-ulkomaisen-vakuutusyhtion-asiakkaana-2017.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2017/kuluttaja-ulkomaisen-vakuutusyhtion-asiakkaana-2017.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2017/kuluttaja-ulkomaisen-vakuutusyhtion-asiakkaana-2017.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2017/kuluttaja-ulkomaisen-vakuutusyhtion-asiakkaana-2017.pdf
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/matkavakuutus/matkustaminen/korvaako-matkavakuutus
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/matkavakuutus/matkustaminen/korvaako-matkavakuutus
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/matkavakuutus/matkustaminen/korvaako-matkavakuutus
https://www.taloustaito.fi/vapaalla/liikennevakuutus--miten-bonuksia-kertyy/
https://www.taloustaito.fi/vapaalla/liikennevakuutus--miten-bonuksia-kertyy/
https://www.taloustaito.fi/vapaalla/liikennevakuutus--miten-bonuksia-kertyy/
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2018/vakuuta-viisaasti-2018.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2018/vakuuta-viisaasti-2018.pdf
https://stm.fi/vakuutuslaitokset


   
 

   
 

 13. Where can I file complaints 

about problems with voluntary 

insurance? 

 

A: Consumer Complaint Board 
B: FINE 
 

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

You can make complaints to 
the consumer complaint 
board, but only concerning 
voluntary insurance that you 
have taken yourself. 
FINE, The advisory board for 
insurance and finance, gives 
advice and solution 
suggestions in problems 
related to insurance, banking 
and investment issues. 

 14. Compare insurance A: Compare with help of different tools  https://www.vertaa.fi/vakuutukset/
?gclid=EAIaIQobChMIntS9mYm63gI
VR-
aaCh32ZArXEAAYASAAEgKSt_D_Bw
E 
 
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 

Practice comparing insurance.  

 15. Insurance glossary  A: Get to know the terms https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/
vakuutukset/vakuutussanasto 
 
https://www.vakuutukset.fi/vakuut
usopas/vakuutussanasto-pieni-
aakkosellinen-vakuutussanasto-
auttaa-sinua-ymmartamaan-
vakuutuksia/ 
 

When you know the terms, it 
is easier to understand the 
content.  

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/vakuutusongelmat/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/vakuutusongelmat/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/vakuutusongelmat/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/vakuutusongelmat/
https://www.fine.fi/
https://www.fine.fi/
https://www.vertaa.fi/vakuutukset/?gclid=EAIaIQobChMIntS9mYm63gIVR-aaCh32ZArXEAAYASAAEgKSt_D_BwE
https://www.vertaa.fi/vakuutukset/?gclid=EAIaIQobChMIntS9mYm63gIVR-aaCh32ZArXEAAYASAAEgKSt_D_BwE
https://www.vertaa.fi/vakuutukset/?gclid=EAIaIQobChMIntS9mYm63gIVR-aaCh32ZArXEAAYASAAEgKSt_D_BwE
https://www.vertaa.fi/vakuutukset/?gclid=EAIaIQobChMIntS9mYm63gIVR-aaCh32ZArXEAAYASAAEgKSt_D_BwE
https://www.vertaa.fi/vakuutukset/?gclid=EAIaIQobChMIntS9mYm63gIVR-aaCh32ZArXEAAYASAAEgKSt_D_BwE
http://www.vakuutusfakta.com/
https://www.folksam.fi/asiakaspalvelu/vakuutuslaskurit
https://www.folksam.fi/asiakaspalvelu/vakuutuslaskurit
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2018/vakuuta-viisaasti-2018.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2018/vakuuta-viisaasti-2018.pdf
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/vakuutussanasto
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/vakuutussanasto
https://www.vakuutukset.fi/vakuutusopas/vakuutussanasto-pieni-aakkosellinen-vakuutussanasto-auttaa-sinua-ymmartamaan-vakuutuksia/
https://www.vakuutukset.fi/vakuutusopas/vakuutussanasto-pieni-aakkosellinen-vakuutussanasto-auttaa-sinua-ymmartamaan-vakuutuksia/
https://www.vakuutukset.fi/vakuutusopas/vakuutussanasto-pieni-aakkosellinen-vakuutussanasto-auttaa-sinua-ymmartamaan-vakuutuksia/
https://www.vakuutukset.fi/vakuutusopas/vakuutussanasto-pieni-aakkosellinen-vakuutussanasto-auttaa-sinua-ymmartamaan-vakuutuksia/
https://www.vakuutukset.fi/vakuutusopas/vakuutussanasto-pieni-aakkosellinen-vakuutussanasto-auttaa-sinua-ymmartamaan-vakuutuksia/


   
 

   
 

https://pankkiasiat.fi/vakuutussana
sto 
 

 

 
“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”. 

 

https://pankkiasiat.fi/vakuutussanasto
https://pankkiasiat.fi/vakuutussanasto


   
 

   
 

 



   
 

   
 

 


