
 
VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, HENKIVAKUUTUSOSA 13.10.2016  
 
Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi  
saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin kysymykseen, jätä  
kuitenkin vastauspaperi, josta ilmenevät henkilönumerosi ja kyseisen kysymyksen numero.  
Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin  
enimmäispistemäärä on 50 pistettä.  
 
Vastaukset arvostellaan tenttimateriaalin perusteella.  
 
Kysymykset 1–8 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea.  
Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. 

1. Mikä seuraavista liikennevakuutusta koskevista väitteistä EI pidä paikkaansa? 
a) Liikennevahingossa surmansa saaneen lähiomaisilla on aina oikeus saada korvausta 
kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. 
b) Liikennevakuutuksesta henkilövahinkojen johdosta maksettaville korvauksille ei ole 
euromääräisiä enimmäismääriä. 
c) Jos liikennevahinko on sattunut työmatkalla, korvausta maksetaan ensisijaisesti 
tapaturmavakuutuksesta. 
d) Vakuutusyhtiöllä on oikeus valita maksusitoumuksella liikennevahingossa vahingoittuneen 
vamman tai sairauden edellyttämä hoitopaikka. (1,5 p) 
 

a); Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 3. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014, s. 106–111 

 
2. Mikä seuraavista toimeentuloturvaetuuksien ulosmittaamista koskevista väitteistä pitää 
paikkansa? 
a) Maksettavaa kansaneläkettä ei saa ulosmitata. 
b) Mitään sosiaaliturvaetuuksia ei saa ulosmitata. 
c) Ryhmähenkivakuutuksesta saatua kertakorvausta ei saa ulosmitata. 
d) Liikennevahingon perusteella maksettavaa päivärahaa ei saa ulosmitata. (1,5 p) 
 

a); Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014, s.313; Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka 
Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilövakuutus, 6. uudistettu painos, Finanssi- 
ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 2013, s. 349 

 
3. YEL-työtuloa yrittäjälle määriteltäessä voidaan käyttää: 
a) yrittäjän verotustietoja. 
b) yrityksen verotustietoja. 
c) yrityksen tuloslaskelmaa. 
d) yrittäjän sijaiselle maksettavaa palkkaa. (1,5 p) 
 

d); Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo 
Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne 
Perälehto-Virkkala – Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 68 ja 69 

 
4. Ylin muutoksenhakuelin työeläkeasioissa on 



a) korkein hallinto-oikeus. 
b) vakuutusoikeus. 
c) korkein oikeus. 
d) hovioikeus. (1,5 p) 
 

b); Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo 
Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne 
Perälehto-Virkkala – Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 151 

 
5. Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa 
a) vakuutusyhtiö hankkii rahasto-osuuksia vakuutuksenottajan nimiin. 
b) vakuutusyhtiö ei peri kustannuskuormituksiaan koskaan suoraan vakuutuksenottajan maksamista  
maksuista. 
c) sijoituskohteena saa olla sekä rekisteröityjä sijoitusrahastoja että muita sijoituskokonaisuuksia. 
d) sijoituskohteena saa olla yksityishenkilöille vain rekisteröityjä sijoitusrahastoja. (1,5 p) 
 

c); Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 107, 108 ja 110 

 
6. Mikä seuraavista vakuutussalaisuuteen liittyvistä väitteistä pitää paikkansa? 
a) Myös oikeushenkilöt kuuluvat vakuutussalaisuuden piiriin. 
b) Salassapitovelvollisuus päättyy, kun henkilön työsuhde päättyy. 
c) Salassapitovelvollisuus ei koske vakuutushakemuksen hylkäämistapauksia. 
d) Vakuutussalaisuuden piirissä ovat vain ne tiedot, jotka koskevat vakuutuksenottajana,  
vakuutettuna ja edunsaajana olevaa henkilöä. (1,5 p) 
 

a); Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 437 

 
7. Mikä seuraavista eläkkeiden maksamista ulkomaille koskevista väitteistä pitää paikkansa?  
a) Jos Suomen kansalaiselle on myönnetty kansaneläke hänen asuessaan täällä, muutto ulkomaille ei  
vaikuta hänen eläkkeensä jatkumiseen.  
b) Osa-aikaeläkkeiden maksamisessa ulkomaille muuttavalle on rajoituksia siitä  
riippuen, mihin maahan eläkkeensaaja muuttaa. 
c) Kaikkien työeläkkeiden maksaminen jatkuu eläkkeensaajan muutosta huolimatta, mutta 
kansaneläkettä maksetaan ulkomaille vain rajoitetun ajan.   
d) Suomessa kansaneläkettä saavan henkilön muuttaessa ulkomaille eläkettä maksetaan muuttoa  
seuraavan kolmen vuoden ajan. (1,5 p)  
 

b); Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014, s. 308 ja 309 

 
8. Mikä seuraavista työntekijäin ryhmähenkivakuutusta koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Korvauksen määrään vaikuttavat työntekijän kuoleman vuoksi maksettavat muut 
vakuutuskorvaukset.  
b) Työntekijä säilyy työ- tai virkasuhteen päätyttyä vakuutettuna viisi vuotta.  
c) Vanhuuseläkkeelle siirtyneet työntekijät eivät kuulu vakuutuksen piiriin. 
d) Vakuutussumma jaetaan tasan edunsaajina olevien lasten ja puolison kesken. (1,5 p)  



 
c); Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014, s. 250 ja 251 

 
9. Mikä on yksityistapaturmavakuutuksessa tapaturman perusmääritelmä? Selosta, mitä kyseisen 
määritelmän käsitteillä tarkoitetaan. (4 p) 
 

Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 180 ja 181 

 
10. Yksityistapaturmavakuutuksessa pysyvä haitta arvioidaan lääketieteellisenä yleisenä haittana. 
Kerro, mitä tämä tarkoittaa ja miten haitta-aste vaikuttaa haittakorvauksen maksamiseen (3p) 
 

Teemu Jokela - Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
Henkilövakuutus, 6. uudistettu painos, Finanssi- ja Vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 184 

 
11. Luettele, mitä korvattavuuden rajoituksia sairauskuluvakuutuksissa yleensä on. (4p) 
 

Teemu Jokela - Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
Henkilövakuutus, 6. uudistettu painos, Finanssi- ja Vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 165–167 

 
12. Mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat 
a) kuolevuushyvitys 
b) laskuperustekorko 
c) with profit –tuote? (3 p) 
 

Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 95–97, 102 ja 103 

 
13. Selosta, missä tilanteissa työnantajan ottaman henkilövakuutuksen maksut voidaan katsoa 
työntekijän palkaksi. (3 p) 
 

Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6.uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 359 ja 360 

 
14. Kerro, mitkä ovat potilasvakuutuksesta korvattavat vahingot.  (3 p)  
 

Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 3. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014. s. 30 

 
15.  Minkä takia valtioiden välillä on sosiaaliturvasopimuksia ja mikä on sopimusten tarkoitus? 
Missä maassa työntekijä yleisesti vakuutetaan? Määrittele lisäksi käsite ”lähetetty työntekijä”. (3 p) 
 

Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014, s. 295 ja 296 



 
16. A Oy:n kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. X omistaa yrityksen osakkeista 
25 % ja hänen koulukaverinsa Y 75 %. Selvitä, milloin osakeyhtiön osakas vakuutetaan yrittäjän 
eläkelain (YEL) mukaisesti. (3 p)  
 

Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo 
Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne 
Perälehto-Virkkala – Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 63 

 
17. Määrittele, mitä sosiaalivakuutuksella tarkoitetaan, ja kerro, mihin sillä pyritään. (3 p) 
 

Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo 
Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne 
Perälehto-Virkkala – Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 10 ja 11 

 
18. Luettele, mistä osista TyEL vakuutusmaksu koostuu (3 p) 
 

Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo 
Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne 
Perälehto-Virkkala – Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 56 

 
19. Kerro, miten työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä tulevan ajan eläke pääsääntöisesti lasketaan 
ja mihin tulevan ajan eläkkeen karttumisella pyritään. (3 p) 
 

Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo 
Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne 
Perälehto-Virkkala – Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 103 

 
20. Selosta lakisääteisen sairausvakuutuksen päivärahan saantiaika, omavastuuaika sekä se, kuinka 
pitkään sitä enimmällään voi saada. (3 p) 
 

Yrjö Mattila (toim.) Toimeentuloturva, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014, s. 20–22 

 



 
VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, VAHINKOVAKUUTUSOSA 13.10.2016  
 
Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi  
saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin kysymykseen, jätä  
kuitenkin vastauspaperi, josta ilmenevät henkilönumerosi ja kyseisen kysymyksen numero.  
Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin  
enimmäispistemäärä on 50 pistettä.  
 
Vastaukset arvostellaan tenttimateriaalin perusteella.  
 
Kysymykset 1–8 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea.  
Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. 

1. Vakuutusehto "vakuutetun tulee noudattaa esineen hoidossa normaalia huolellisuutta" 
a) on suojeluohje. 
b) on vastuunrajoitusehto. 
c) ei ole suojeluohje eikä vastuunrajoitusehto. 
d) on sekä suojeluohje että vastuunrajoitusehto. (1,5 p) 
 

c); Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
Saarijärvi 2011, s.142, 165, 382 ja 383 

 
2. Ympäristövahinkolaki 
a) korvaa kohtuulliset vahingon torjuntakulut. 
b) edellyttää vahingonaiheuttajan tuottamusta. 
c) koskee myös oman maaperän likaantumista. 
d) määrittelee ympäristövahingon käsitteen tarkasti. (1,5 p) 
 

a); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu 
painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014, s. 62–64 

 
3. Mikä seuraavista EI ole työtapaturma-asioiden muutoksenhakuelin 
a) käräjäoikeus 
b) korkein oikeus 
c) vakuutusoikeus. 
d) tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta. (1,5 p) 
 

a); Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, 2015 s. 169 ja 170 
 
4. Mikä seuraavista työtapaturmakorvaukseen liittyvistä väitteistä pitää paikkansa? 
a) Oikeus saada korvausta on vain työsuhteessa olevalla. 
b) Työntekijällä ei ole oikeutta korvaukseen, jos työnantaja on laiminlyönyt pitää vakuutuksen 
voimassa. 
c) Korvausta voi saada myös etätyötä tehtäessä sattuneen tapaturman johdosta. 
d) Työnantaja ja työntekijä voivat halutessaan sopia, että työntekijä ei kuulu työtapaturmavakuutuksen 
piiriin, vaan saa sen sijaan jonkin muun työsuhde-edun. (1,5 p) 
 

c); Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, 2015 s. 24–26 
 
5. Yrityksille myönnettävät toiminnan vastuuvakuutukset kattavat tavallisesti 



a) toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvastuun. 
b) yrityksen toiminnasta muille kuin yritykselle itselleen aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. 
c) myös yrityksen sopimusrikkomuksista aiheutuvia varallisuusvahinkoja, jotka eivät liity henkilö-  
tai esinevahinkoihin. 
d) yrityksen lainaamalle tai vuokraamalle työvälineelle aiheutuneen vahingon. (1,5 p) 
 

b); Esbjörn  af  Hällström  –  Hannu  Ijäs – Jussi Laasonen:  Vastuuvakuutus,  3.  
uudistettu  painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014, s. 120–122 

 
6. Mikä seuraavista rikosoikeudelliseen vastuuseen tai vahingonkorvausvastuuseen liittyvistä väitteistä 
pitää paikkansa? 
a) Rikosoikeudellisella vastuulla ei ole alaikärajaa.  
b) Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen kohdistuvan vakavan loukkauksen uhrilla on oikeus 
korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä.  
c) Esineen tilapäinen käytön estyminen ei ole esinevahinko.  
d) Vahingonkorvauslain mukaan puhtaasta varallisuusvahingosta voi joutua korvausvastuuseen vain, jos 
vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla. (1,5 p) 
 

b); Esbjörn  af  Hällström  –  Hannu  Ijäs – Jussi Laasonen:  Vastuuvakuutus,  3.  
uudistettu  painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014, s. 20, 54, 55 
ja 58  

 
7. Mikä seuraavista työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta ei saa kuin poikkeuksellisissa olosuhteissa siirtää toiseen 
vakuutusyhtiöön. 
b) Jatkuva työtapaturma- ja ammattitautivakuutus voidaan siirtää milloin tahansa toiseen 
vakuutusyhtiöön.  
c) Jatkuva työtapaturma- ja ammattitautivakuutus voidaan siirtää kuukauden varoajalla toiseen 
vakuutusyhtiöön. 
d) Jatkuvan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen siirtäminen tapahtuu ilmoittamalla siitä uudelle 
vakuutusyhtiölle, johon vakuutuksenottaja haluaa siirtää vakuutuksen. (1,5 p) 
 

d); Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, 2015 s. 182 ja 183 
 
8. Mikä seuraavista vapaaehtoisen vahinkovakuutuksen irtisanomista koskevista väitteistä pitää 
paikkansa? 
a) Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusehdoissa yksilöidyillä perusteilla. 
b) Jos vakuutuksenottajia on useita, he voivat irtisanoa vakuutuksen vain yhdessä. 
c) Jos vakuutus on määräaikainen, vakuutuksenottaja ei saa irtisanoa sitä kesken vakuutuskauden. 
d) Vakuutus voidaan joissakin tapauksissa irtisanoa takautuvasti. (1,5 p) 
 

d); Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
Saarijärvi 2011, s. 114 

 
9. Näyttövelvollisuuden jakautuminen korvaustilanteessa: selvitä, mitkä seikat korvauksen hakijan tulee 
näyttää ja mitkä seikat taas vakuutuksenantajan on pystyttävä näyttämään, jos vakuutuksenantaja haluaa 
niihin vedota. (3 p) 
 

Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 
391 ja 392 



 
10. Ensivastuuvakuutus on käyttökelpoinen tapa vakuuttaa monia riskejä. Selvitä, mitä 
ensivastuuvakuutuksella tarkoitetaan ja minkälaisissa tilanteissa sitä on yleensä tarkoituksenmukaista 
käyttää. (3 p) 
 

Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 
160 

 
11. Vakuutetun kotona syttyi tulipalo vakuutetun ollessa alkoholin vaikutuksen alainen. Selosta, mikä 
merkitys vakuutetun humalatilalla on arvioitaessa vahingon korvattavuutta kotivakuutuksen perusteella. 
(3 p) 
  

Tuula Pellikka - Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 
2011, s. 380 ja 381 

 
12. Selosta, mitä vahinkovakuutuksessa tarkoitetaan rikastumiskiellolla. (2 p) 
 

Tuula Pellikka - Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 
2011, s. 159 

 
13. Määrittele: 
a) jälleenvakuutus; 
b) rinnakkaisvakuutus. (2 p) 
 

Tuula Pellikka - Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 
2011, s. 448 ja 449 

 
14. Jos vahinkoa kärsineellä on oikeus saada samasta vahingosta korvausta sekä omasta 
omaisuusvakuutuksestaan että vahingon aiheuttajan vastuuvakuutuksesta, miten tämä vaikuttaa 
korvausvastuun jakaantumiseen vakuutusyhtiöiden kesken? (3 p) 
 

Tuula Pellikka - Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 
2011, s. 436 ja 437 

 
15. Mitä tuotevastuulla tarkoitetaan? Tuotevastuuvahingon taustalla voi olla erilaisia syitä. Mainitse 
neljä syytä, joista tuotevastuuvahinko voi johtua. (3 p) 
   

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus. 3. uudistettu 
painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014, s.72 ja 73. 
 

16. Kerro, vaikuttaako ja miten vastuuvakuutuksesta maksettavaan korvaukseen se, että vakuutettu on 
aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. (3 p)   
 

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu 
painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Vantaa 2014, s. 179. 

 



17. Selosta, millainen ja mistä syystä johtuva sairaus voidaan korvata työtapaturma- ja ammattitautilain 
mukaisena ammattitautina. (4 p) 
 

Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, 2015, s. 69–71 
 
18. Kerro, ovatko seuraavat työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvät väittämät oikein vain 
väärin. Oikeasta vastauksesta saa kustakin 1 pisteen, väärästä vastauksesta vähennetään 0,5 pistettä. (3 
p) 
 
a) Asentaja on aamulla matkalla asennuskohteeseen ja poikkeaa viemään lapsen päivähoitoon. Asentaja 
liukastuu päiväkodissa sisällä. Tästä aiheutunut nilkan vääntyminen korvataan työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksesta. 
 
b) Tupakoidessaan työnantajan osoittamalla tupakointipaikalla työpaikan alueella työntekijä saa 
palovamman. Vammaa ei korvata työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. 
 
c) Henkinen järkytysreaktio korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta erillisen säännöksen 
perusteella. Muita psyykkisiä seurauksia ei korvata työtapaturman seurauksena. 
 

Kaikki väittämät ovat väärin; Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, 2015, s. 
53 ja 57–59 
 

19. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksuun liittyy myös lakisääteinen lisämaksu. Selvitä, 
mistä osista lakisääteinen lisämaksu muodostuu.  (3 p) 

 
Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, 2015, s.192, 195 ja 196  

 
20. Kuka vastaa yrityksessä riskienhallinnasta? Mainitse vähintään neljä toimintoa yrityksessä, joilla on 
vastuuta yrityksen riskienhallinnasta. (3 p)  

 
Ilkka Ilmonen – Jani Kallio – Jani Koskinen – Markku Rajamäki: Johda riskejä – 
käytännön opas yrityksen riskienhallintaan. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 51–53. 

 
21. Riskien hallinnassa jatkuvuuden varmistaminen on keskeistä, jota varten tulee olla jatkuvuus-
suunnitelma. Suunnitelmaa harjoiteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota muutamaan keskeiseen asiaan. 
Mitkä ovat ne asiat, joiden ainakin tulee olla kunnossa ja mietitty? (3 p) 

 
Ilkka Ilmonen – Jani Kallio – Jani Koskinen – Markku Rajamäki: Johda riskejä – 
käytännön opas yrityksen riskienhallintaan. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s.149 ja 150  

 
 



VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 14.10.2016 
 
Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi 
saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin kysymykseen, jätä 
kuitenkin vastauspaperi, josta ilmenevät henkilönumerosi ja kyseisen kysymyksen numero. 
Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin 
enimmäispistemäärä on 50 pistettä. 
 
Vastaukset arvostellaan tenttimateriaalin perusteella. 
 
Kysymykset 1–12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. 
Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. 

 
 
1. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) toimialaan kuuluu 
a) työttömyysvakuutus 
b) lakisääteinen eläkevakuutus 
c) lakisääteinen sairausvakuutus 
d) lakisääteinen tapaturmavakuutus. (1,5 p) 
 

d); Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi, 12. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Turenki 2014, s. 139 

 
2. Potilasvakuutus EI 
a) koske hammasteknikoita 
b) koske laillistettuja hierojia 
c) korvaa hoitohuoneiston tai –laitteiston palosta aiheutuneita vahinkoja 
d) korvaa asianmukaisesti määrätyn tai annetun lääkkeen aiheuttamia vahinkoja. (1,5p) 
 

d); Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi, 12. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Turenki 2014, s. 455–457 

 
3. Mikä seuraavista vakuutussopimuksen sovittelua koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Sovittelu ei ole mahdollista. 
b) Sovittelu ei voi koskea vakuutusmaksua.  
c) Sovittelu on mahdollista vain, kun vakuutuksenottaja on kuluttaja. 
d) Sovittelu on mahdollista, kun vakuutuksenottaja on yritys tai ammatinharjoittaja. (1,5 p) 
 

d); Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö, 4. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 2010, s. 272–274 

 
4. Mikä seuraavista sairausehdon käyttöön liittyvistä väitteistä pitää paikkansa? 
a) Vakuutuksenantajan vastuu voidaan rajoittaa ehdolla, jonka mukaan korvausta ei makseta 
sellaisista sairauksista, jotka ilmenevät yhden kuukauden kuluessa vakuutuksen voimaan tulosta. 
b) Vakuutuksenantajan vastuu voidaan rajoittaa ehdolla, jonka mukaan korvausta ei makseta 
sellaisista sairauksista, jotka ilmenevät kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen voimaan tulosta. 
c) Ennen vakuutuksen voimaantuloa alkaneet sairaudet voidaan rajoittaa korvattavuuden 
ulkopuolelle, jos rajoitus perustuu ennen vakuutuksen myöntämistä tehtyyn terveysselvitykseen. 



d) Ennen vakuutuksen voimaantuloa alkaneet sairaudet voidaan rajoittaa korvattavuuden 
ulkopuolelle ilman terveysselvityksen tekoa, jos vakuutettu on eri taho kuin vakuutuksenottaja.  
(1,5 p) 
 

c); Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö, 4. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 2010, s.157–159;Vakuutussopimuslaki 37 § 

 
5. Vakuutusmeklarin vakuutusedustuslaissa edellytetyn vastuuvakuutuksen on oltava voimassa 
a) ainoastaan Suomessa. 
b) koko EU:n alueella. 
c) koko Euroopan talousalueella. 
d) ainoastaan niissä Euroopan talousalueen valtioissa, joissa vakuutusmeklari harjoittaa toimintaa. 
(1,5 p) 
 

c); Mikko Määttä - Raine Forsman: Vakuutusedustus - Asiamiesten ja 
vakuutusmeklarien toiminta, Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy, Helsinki 
2005, s. 55; Laki vakuutusedustuksesta 28 § 

 
6. Mikä seuraavista kilpailulainsäädäntöä koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Kilpailulainsäädäntö ei koske vakuutusalaa alan erityispiirteiden vuoksi. 
b) Euroopan unionissa on annettu ryhmäpoikkeusasetus, jonka nojalla eräät vakuutusyhtiöiden  
väliset yhteistyömuodot on sallittu vakuutustoiminnan erityisluonteen vuoksi. 
c) Sekä kotimaista että EU:n kilpailulainsäädäntöä sovelletaan vakuutusalaan sellaisenaan ilman 
mitään alaa koskevia poikkeuksia.  
d) Kotimainen ja EU:n kilpailulainsäädäntö eroavat sisällöltään toisistaan. (1,5 p) 
 

b); Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö, 4. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 2010, s. 305–312 

 
7. Vakuutuksenantajalla ei vakuutussopimuslain mukaan ole oikeutta irtisanoa vahinkovakuutusta 
kesken vakuutuskauden sillä perusteella, että 
a) vakuutetulle on sattunut useita vakuutustapahtumia saman vakuutuskauden aikana. 
b) vakuutettu on törkeällä huolimattomuudella laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen. 
c) vakuutuskirjaan merkityissä olosuhteissa on tapahtunut sellainen vahingon vaaraa olennaisesti 
lisäävä muutos, jota vakuutuksenantajan ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä. 
d) vakuutettu on törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut vakuutustapahtuman. (1,5 p) 
 

a); Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö, 4. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 2010, s. 232 

 
8. Mikä seuraavista yksityistapaturmavakuutuksia koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Vakuutuksen sisältö määräytyy pääasiassa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. 
b) Korvattavan tapaturman käsite määräytyy vakuutussopimuslain mukaan. 
c) Korvattavan tapaturman käsite määritellään vakuutusehdoissa.  
d) Invaliditeettikorvauksen määrään vaikuttavat vamman laatu sekä vakuutetun ammatti ja 
harrastukset. (1,5 p) 
 



c): Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi, 12. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Turenki 2014, s. 503–505 

 
9. Vakuutusyhtiön korvauspäätökseen on haettava muutosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 
korvauksenhakija on saanut tietää korvauspäätöksestä ja muutoksenhakuajasta. Tätä kolmen vuoden 
määräaikaa EI katkaise 
a) kanteen nostaminen käräjäoikeudessa. 
b) valitus Vakuutuslautakuntaan. 
c) valitus kuluttajariitalautakuntaan. 
d) kirjallinen reklamaatio päätöksen tehneelle vakuutusyhtiölle. (1,5 p) 
 

d); Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö, 4. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 2010, s. 232 

 
10. Riskin vakuutuskelpoisuuden edellytyksenä on, että riski 
a) on ajallisesti stabiili.  
b) on tuntematon.  
c) toteutuu yleisesti. 
d) on edunsaajasta riippuvainen. 
 

a): Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi, 12. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Turenki 2014, s. 77–80 

 
11. Kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen, 
a) vain kirjallisesti paperilla tehty irtisanomisilmoitus on pätevä. 
b) vakuutus voidaan poikkeuksellisissa tapauksissa irtisanoa myös suullisesti. 
c) vakuutus päättyy, kun kirjallisesti tehty irtisanomisilmoitus saapuu vakuutuksenantajalle. 
d) vakuutus päättyy, kun kirjallinen irtisanomisilmoitus on lähetetty tai annettu 
vakuutuksenantajalle, jollei ilmoituksessa ole mainittu muusta ajankohdasta. (1,5 p) 
 

d); Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö, 4. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Sastamala 2010, s. 231; Vakuutussopimuslaki 12 § 

 
12. Mikä seuraavista edunsaajamääräystä koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Jos edunsaajamääräys on voimassa, vakuutetun kuoleman johdosta suoritettava vakuutuskorvaus 
ei kuulu vakuutetun kuolinpesään.  
b) Jos edunsaajaksi nimetty henkilö kuolee ennen vakuutustapahtuman sattumista, 
edunsaajamääräyksen katsotaan olevan voimassa nimetyn henkilön lasten hyväksi.  
c) Tehtyä edunsaajamääräystä voi muuttaa milloin tahansa ilman rajoituksia. 
d) Ns. peruuttamatonta edunsaajamääräystä ei voi muuttaa. (1,5 p) 
 

a); Vakuutussopimuslaki 47 ja 49 § 
 
13. Määrittele vakuutusedustus. Luettele lisäksi kolme tapausta, jolloin toimintaa ei määritelmästä 
poiketen pidetä vakuutusedustuksena. (3p) 
 



Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus – Asiamiesten ja 
vakuutusmeklarien toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 
2005, s. 19–21; Laki vakuutusedustuksesta 1 §  

 
14. Selvitä, minkälaiset vakuutusmeklarin riippuvuussuhteet vakuutuksenantajaan ovat kiellettyjä. 
(3 p) 
 

Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus – Asiamiesten ja 
vakuutusmeklarien toiminta, Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 
2005, s. 30 ja 31 

 
15. Miltä viranomaiselta oikeushenkilön tulee hakea rekisteröintiä vakuutusmeklariksi? Luettele 
myös vähintään kuusi edellytystä, jotka hakijan tulee täyttää. (4 p) 
 

Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus - Asiamiesten ja vakuutusmeklarien 
toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy, Helsinki 2005, s 52 – 56; 
Vakuutusedustuslaki 7 § 2 momentti ja 37 § 

 
16. Selosta meklariksi rekisteröityvän luonnollisen henkilön luotettavuuden arviointiperusteet. (3 p)  
 

Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus - Asiamiesten ja vakuutusmeklarien 
toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy, Helsinki 2005, s. 48 ja 49; 
Vakuutusedustuslaki 11 § 
 

17. Selosta, mitä vakuutusedustuslaissa säädetään vakuutusedustajan palvelujen markkinoinnista.  
      (3 p) 
 

Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus - Asiamiesten ja vakuutusmeklarien 
toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy, Helsinki 2005, s. 63–66; 
Vakuutusedustuslaki 22 § 

 
18. Selosta, mitä seurauksia vakuutuksenottajalle aiheutuu siitä, että hän laiminlyö maksaa 
vakuutusmaksun. Selosta myös, millä tavoin vakuutussopimuslaissa on kohtuullistettu maksun 
viivästymisestä vakuutuksenottajalle aiheutuvia seurauksia. (3 p) 
 

Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2010, s.178 - 182; Vakuutussopimuslaki 39, 
42 ja 43 § 

 
19. Selosta, mitä vakuutussopimuslaissa tarkoitetaan ryhmävakuutuksella ja 
ryhmäetuvakuutuksella. Miten nämä vakuutukset eroavat toisistaan? (4 p) 
 

Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2010, s. 240 ja 241; Vakuutussopimuslaki   
2 § 

 
 
 



20. Selosta, mitä alivakuutustilanteessa tarkoitetaan 
a) pro rata –säännöllä ja 
b) ensivastuusäännöllä. 
 
Miten lopullinen vakuutuskorvaus määräytyy em. sääntöjen perusteella, jos rakennus, jonka 
jälleenhankinta-arvo on 100 000 euroa ja jonka vakuutusmäärä on 60 000 euroa, vahingoittuu 
tulipalossa niin, että sen korjauskustannukset ovat 20 000 euroa? (3 p) 
 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 12 uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Turenki 2014, s. 146 

 
21. Selosta, millaisilla vakuutuksilla metsä voidaan vakuuttaa ja millaisia vahinkoja näistä 
vakuutuksista korvataan. (2 p) 
 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 12 uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Turenki 2014, s. 529 ja 530 

 
22. Selvitä, mitä hyvä vakuutustapa tarkoittaa. Havainnollista hyvän vakuutustavan sisältöä 
vähintään kolmella käytännön esimerkillä. (4 p) 
 

Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2010, s. 121–127 
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