
MIKSI NUOREN ON TÄRKEÄÄ OTTAA KOTIVAKUUTUS?  
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Tehtävä 

Tutustu sivun infolaatikoihin ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. 

1. Jenna muutti opiskelemaan toiselle paikkakunnalle ja vuokrasi yksiön 
opiskelupaikkakunnaltaan. Vuokrasopimuksessa edellytettiin kotivakuutuksen ottamista. 
Miksi kotivakuutuksen ottaminen on tärkeää etenkin nuorelle? 

2. Jennan ystävä Mikael muutti myös opiskelemaan toiselle paikkakunnalle. Hän muutti 
asumaan yhteiseen kimppa-asuntoon kolmen ystävänsä kanssa vuokralle. Pitääkö Mikaelin 
ottaa kotivakuutus, vaikka hänen ystävistään ainakin yhdellä jo on kotivakuutus? 

3.  Jenna valmisteli lähtöä kavereiden kanssa elokuviin omassa vuokrayksiössään. Jennan 
pukiessa takkia eteisessä ylleen, Jennan kännykkä tipahti takin taskusta laattalattialle ja 
halkesi. 

a) Pohdi Jennan tilannetta vakuutusturva kannalta. Miten Jennan tulee toimia tässä 
tilanteessa? 

b) Vakuutuksissa on yleensä ns. omavastuu. Mikä se on ja miten se voi vaikuttaa 
korvaukseen? 

c) Entä jos takin taskusta tippunut puhelin olisikin ollut Jennan ystävän, eikä Jennan. Kenen 
vakuutus olisi korvannut vahingon? 

 

 

 

 



Tehtävän vastaukset  

1. Kotivakuutus on tärkeä nuorelle ja opiskelijalle sekä vuokra- että omistusasuntoon. 
Vaikka omaisuutta ei ole välttämättä kertynyt paljoa, on se tärkeää turvata 
vahinkojen varalta. Pienetkin vahingot voivat horjuttaa opiskelijan ja nuoren 
lompakkoa. Näissä tilanteissa kotivakuutus on turvana ja tuo mielenrauhaa.  
 
Toki vakuutuksen ottamisen lisäksi on tärkeää ennakoida ja varautua 
arvaamattomiin tilainteisiin esimerkiksi säästämällä.  
 
Tärkeää on myös muistaa, että vuokra-asunnolla on omistaja, joka haluaa turvata 
omaisuutensa arvon antaessaan sen vuokralle ulkopuoliselle. 

 
2. Kyllä. Jokaisen solu/kimppa-asunnossa asuvan tulee hankkia oma kotivakuutus. 

Vakuutusturva on henkilökohtainen. 
 

3. a) Matkapuhelimeen kohdistuvat vahingot ja vakuutuskorvaukset ovat yksi 
yleisimpiä vakuutusasioita. Jennan tulee tehdä vahinkoilmoitus omaan 
vakuutusyhtiöönsä, jossa tarkistetaan hänen vakuutusturvansa taso. Jennan tulee 
antaa totuudenmukainen kuvaus tapahtumien kulusta. Vakuutusyhtiö tutkii 
tapauksen ja määrittää Jennalle vakuutuskorvauksen hänen vakuutustasonsa 
mukaisesti. Yleensä matkapuhelimen vauriot arvioidaan vakuutusyhtiön 
huoltokumppanin taholta ensin: siinä katsotaan, voidaanko laitetta korjata vai ei. 
Kannattaa myös muistaa, että kaikissa laitteissa on ns. ikävähennys. Eli laite kuluu 
ja vanhenee vuosien saatossa, ja näin ollen laitteen korvaussumma myös voi 
pienentyä. Ikävähennystä aletaan laskea puhelimen ostohetkestä alkaen. 

b) Omavastuu tarkoittaa sitä summaa, jonka vakuutuksenottaja joutuu itse vahingon 
sattuessa maksamaan. Tämä omaosuus riippuu vakuutuksen tasosta. Joskus 
omavastuu voi olla 0€, joskus se voi olla kertaluontoinen. Kannattaa tarkistaa omat 
vakuutusehdot omavastuun osalta, sillä sen maksuun tulee varautua. Tästä syystä 
on hyvä säästää ja ennakkovarautua. 

c) Vaikka puhelin on ystävän omaisuutta, menee vahinko Jennan kotivakuutuksesta 
tässä tapauksessa. Se on Jennalle lainattu ja menee silloin Jennan 
kotivakuutuksesta. 

 

 

 

 

 

Tehtäväsisällöt on tuotettu osana LähiTapiolan ja Talous ja nuoret TATin yhteistyötä.   


