
 
VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, HENKIVAKUUTUSOSA 5.10.2017  
 
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 yksityistapaturmavakuutuksen vastuunvalintaa koskevista väitteistä EI pidä 
paikkaansa? 
a) Yksityistapaturmavakuutuksissa ei ole enää sallittua tehdä vastuunvalintaa.  
b) Tavallisesti vastuunvalinta liittyy vakuutetun ikään ja vakituiseen asumiseen Suomessa.  
c) Vastuunvalinta yksityistapaturmavakuutuksissa on lievempää kuin henkivakuutuksissa. 
d) Yleisötapahtumia koskevissa lyhytaikaisissa vakuutuksissa ei ole minkäänlaista vastuunvalintaa. 
(1,5 p) 
 

a); Teemu Jokela - Veera Lammi - Ilkka Lohi - Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Helsinki 2013, s. 192 ja 193 

 
 
2. Mikä seuraavista lakisääteistä potilasvakuutusta koskevista väittämistä pitää paikkaansa? 
a) Potilasvakuutuksesta ei korvata kosmeettista haittaa.  
b) Korvauksen saamisen edellytyksenä on hoitohenkilöstön tuottamus.  
c) Potilasvakuutuksesta ei korvata hoitolaitteiston aiheuttamia vahinkoja.  
d) Vakuutuskorvausta voidaan hakea ainoastaan Potilasvakuutuskeskukselta. (1,5 p) 
 

d); Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva, 4. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 2017, s. 40–42; Teemu Jokela – Veera Lammi 
– Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilövakuutus, 6. uudistettu painos, 
Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 73 

 
 
3. Mikä seuraavista on työeläkeasioiden muutoksenhakuelin? 
a) korkein oikeus 
b) vakuutusoikeus 
c) vakuutuslautakunta  
d) sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (1,5 p) 
 

b); Jaana Rissanen – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Keijo Kouvonen – Minna 
Levander – Sonja Lilius – Hillevi Mannonen – Pasi Mustonen – Anne Perälehto-
Virkkala – Ulla Suotunen: Työeläke. FINVA Finanssikoulutus Oy, 2017, s. 176 

 
4. Mikä seuraavista väitteistä EI pidä paikkaansa sairauskassoihin liittyen? 



a) Eläkkeellä oleva ei voi kuulua sairauskassaan. 
b) Sairauskassan jäsenmaksua ei voi vähentää verotuksessa. 
c) Sairauskassa voi korvata lisäetuutena myös omavastuuosuuksia. 
d) Sairauskassan lisäetuutena maksamat päivärahat ovat toissijaisia lakisääteisiin etuuksiin nähden. 
(1,5 p) 
 

a); Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva, 4. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2017, s. 39 

 
 
5. Finanssivalvonta 
a) valvoo ainoastaan, että vakuutusyhtiöt noudattavat vakuutustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä. 
b) valvoo, että vakuutusyhtiöt noudattavat vakuutustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja hyvää 
vakuutustapaa. 
c) ei valvo vakuutusyhtiöiden toimintaa lainkaan, koska valvonta kuuluu sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 
d) ei valvo vakuutusyhtiön toimintaa silloin, kun vakuutuksia tarjotaan kuluttajille, koska tällöin 
valvonta kuuluu kuluttaja-asiamiehelle. (1,5 p) 
 

b); Teemu Jokela - Veera Lammi - Ilkka Lohi - Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Helsinki 2013, s. 445, 446 ja 460 

 
 
6. Ryhmäeläkevakuutuksia on kahdentyyppisiä: lakimääräisiä tai vapaamuotoisia. Mikä seuraavista 
väitteistä pitää paikkansa vapaamuotoisten lisäeläkevakuutusten osalta? 
a) Vakuutettu saa tällaisen lisäeläkevakuutuksen nojalla suurempaa eläkettä kuin hänen 
lakisääteinen eläkkeensä olisi. 
b) Nykyisin tehdään lähinnä sovittujen etuuksien vakuuttamiseen perustuvia ryhmäeläke- 
vakuutussopimuksia. 
c) Maksuperusteisissa ryhmäeläkevakuutuksissa on tavanomaista, että vakuutuksenottajana 
olevan yrityksen tulospalkkiot, bonukset ym. vastaavat erät ohjataan vakuutukseen. 
d) Jos vakuutetun saamasta lisäeläketurvasta syntyy riita, vakuutusyhtiön vastuuseen vakuutetulle 
vaikuttaa paitsi vakuutussopimuksen määräykset myös työnantajan työntekijälleen antama 
eläkelupaus. (1,5 p) 
 

c); Teemu Jokela - Veera Lammi - Ilkka Lohi - Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Helsinki 2013, s. 137–141 

 
 
7. Mikä seuraavista liikennevakuutusta koskevista väitteistä EI pidä paikkaansa? 
a) Liikennevakuutuksesta henkilövahinkojen johdosta maksettaville korvauksille ei ole 
euromääräisiä enimmäismääriä. 
b) Liikennevahingossa surmansa saaneen lähiomaisilla on aina oikeus saada korvausta 
kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. 
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) 



 
b); Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2017, s. 108–113  
 

 
8. Mikä seuraavista työntekijäin ryhmähenkivakuutukseen liittyvistä väittämistä pitää paikkansa? 
a) Vakuutuksenottajana on se ammattijärjestö, johon työntekijä kuuluu. 
b) Vakuutuksenottajana on työntekijä.  
c) Vakuutuksenottajana on työnantaja. 
d) Vakuutuksenottajana ovat työnantaja ja työntekijä yhdessä. (1,5 p)  
 

c); Teemu Jokela - Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
Henkilövakuutus, 6. uudistettu painos, Finanssi- ja Vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 73 

 
 
9. Kerro, ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin. Oikeasta vastauksesta saa kustakin 1 pisteen, 
väärästä vastauksesta vähennetään 0,5 pistettä. (3 p) 
 

a) Ensisijaisen etuuden vähentämistä työeläkkeestä tarkistetaan, jos etuuden määrä muuttuu 
vähintään vuoden ajaksi.  
 

b) Vakuutusyhtiö voi vakuutussopimuksen voimassa ollessa muuttaa henkivakuutuksen 
vakuutusmaksuja tai muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa yksilöidyillä perusteilla. 
 

c) Vakuutusyhtiö ei vastaa sellaisten vahinkojen korvaamisesta, jotka sattuvat ennen kuin 
vakuutusyhtiö on hyväksynyt vakuutushakemuksen.  

 
a) väärin; b) väärin; c) väärin 

 
Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finanssi - ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2017, s. 81; Teemu Jokela - Veera Lammi – Ilkka Lohi 
– Timo Silvola: Vapaaehtoinen Henkilövakuutus, 6. uudistettu painos, Finanssi- ja 
Vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 232, 233 ja 285 

 
 

10. Kerro, ovatko seuraavat työeläkkeisiin liittyvät väittämät oikein vai väärin. Oikeasta 
vastauksesta saa kustakin 1 pisteen, väärästä vastauksesta vähennetään 0,5 pistettä. (3 p) 
 
 

a) Tulospalkkiot eivät kuulu TyEL:n vakuutusmaksun piiriin.  
b) Yrittäjän vakuuttamisvelvollisuus päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin hän 

täyttää 68 vuotta. 
 
c) Jos henkilölle on työuran aikana karttunut julkisten alojen työeläketurvaa, ei ns. 

viimeisen eläkelaitoksen periaatetta (VILMA) sovelleta eläkettä haettaessa. 
 

a) väärin; b) väärin; c) väärin 
 



Jaana Rissanen – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Keijo Kouvonen – Minna Levander 
– Sonja Lilius – Hillevi Mannonen – Pasi Mustonen – Anne Perälehto-Virkkala – Ulla 
Suotunen: Työeläke. FINVA Finanssikoulutus Oy, 2017, s. 72, 75, 76 ja 158  

 
 
11. Selvitä, mitä tarkoittaa vakuutusyhtiön takautumis- eli regressioikeus. Kerro myös, millä 
edellytyksillä vakuutusyhtiöllä yleensä on tällainen oikeus, sekä vakuutusyhtiön regressioikeudesta 
henkilövakuutuksissa. (3 p) 
 

Teemu Jokela - Veera Lammi - Ilkka Lohi - Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Helsinki 2013, s. 330 ja 331 

 
 
12. Selvitä, miten vakuutusmaksun laiminlyönnin takia irtisanotun henkilövakuutuksen voi saada 
uudelleen voimaan. (3 p) 
 

Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus, 6. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 294 ja 295 

 
 
13. Kerro, miten yritys voi varautua eri avainhenkilöihin liittyviin riskeihin henkilövakuutuksilla. 
(3p)  

Teemu Jokela - Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
Henkilövakuutus, 6. uudistettu painos, Finanssi- ja Vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 91 

14. Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa tuli uusi etuus ns. työuraeläke. Kerro, mikä sen tarkoitus on, 
ketkä siihen ovat oikeutettuja sekä mistä iästä sitä voi alkaa nostaa. (3 p) 
 

Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finanssi - ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2017, s. 225; Jaana Rissanen – Harri Grönlund – Ove 
Herrlin – KeijoKouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Hillevi Mannonen – Pasi 
Mustonen – Anne Perälehto-Virkkala – Ulla Suotunen: Työeläke. FINVA 
Finanssikoulutus Oy, 2017, s. 148, 191 ja 195 

 
 
15. Selosta TyELin alaisen työntekijän lakisääteisen sairausvakuutuksen päivärahan saamisen 
omavastuu- ja enimmäisaikoihin liittyvät säännöt pääpiirteissään. (3 p) 
 

Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finanssi - ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2017, s. 26 ja 27 

 
 
16. Selosta mitä tarkoittaa vapaaehtoisissa pysyvän työkyvyttömyyden varalta otetuissa 
vakuutuksissa odotusaika, miksi se on olemassa ja milloin sitä ei noudateta. (3 p) 
 



Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
Henkilövakuutus, 6. uudistettu painos, Finanssi- ja Vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 157–159 

 
 
17. 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 

 
 
18. Kerro, ketkä ovat yksityisten alojen työeläkelakien perusteella oikeutettuja perheenhuoltajan 
kuoltua 
a) leskeneläkkeeseen 
b) lapseneläkkeeseen 
 
ja millä edellytyksellä he ovat perhe-eläkkeeseen oikeutettuja?  (4 p) 
 

Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2017, s. 251 ja 252; Jaana Rissanen – Harri Grönlund 
– Ove Herrlin – KeijoKouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Hillevi Mannonen 
– Pasi Mustonen – Anne Perälehto-Virkkala – Ulla Suotunen: Työeläke. FINVA 
Finanssikoulutus Oy, 2017, s. 151–153 
 

  
 
19. Kerro mikä on työntekijän osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja ja miten se 
määräytyy. Kerro myös kuinka paljon eläkkeestä varhennusvähennys on ja milloin on mahdollista 
saada lykkäyskorotus osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. (4 p)  
 

Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2017, s. 224 

 
 
20. Kerro, millä edellytyksillä takaisinosto on mahdollinen yksityishenkilön ottamassa 
yksilöllisessä eläkevakuutuksessa ilman veronkorotuksia. (2 p) 
 

Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 133 ja 134 

 



VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, VAHINKO-OSA 5.10.2017 
 
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. Vakuutusyhtiön antaessa myyntitilanteessa vakuutuksenottajalle virheellistä tietoa 
a) sillä ei ole merkitystä, jos oikeat tiedot ilmenevät myöhemmin annetusta tuoteselosteesta. 
b) sillä ei ole merkitystä, jos oikeat tiedot ilmenevät myöhemmin annetuista vakuutusehdoista. 
c) sillä ei ole merkitystä, jos oikeat tiedot ilmenevät myöhemmin annetusta korvauspäätöksestä. 
d) vakuutus sitoo yhtiötä sellaisena, millaiseksi vakuutuksenottaja on vakuutuksen sisällön 
saamiensa tietojen ja muun mahdollisen aineiston perusteella perustellusti käsittänyt. (1,5 p) 
 

d); Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
Helsinki 2011, s. 76–81 

 
 
2. Mikä seuraavista vahingonkorvauslain mukaiseen välillisen vahingon korvaamiseen liittyvistä 
väitteistä EI pidä paikkaansa?  
a) Välillisen vahingon korvaaminen edellyttää erityissäännöstä.  
b) Kuolemantapauksessa voidaan lähiomaisille maksaa korvauksia. 
c) Kolmannelle henkilölle aiheutunut välillinen vahinko jää aina korvattavuuden ulkopuolelle. 
d) Oikeus korvaukseen koskee pääsääntöisesti vain vahingon johdosta välittömästi loukkaantunutta 
henkilöä itseään. (1,5 p) 
 

c); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. 
uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 2014, s. 50 

 
 
3. Mikä seuraavista on työtapaturma-asioiden muutoksenhakuelin 
a) vakuutusoikeus 
b) vakuutuslautakunta 
c) tapaturma-asioiden korvauslautakunta 
d) sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta. (1,5 p) 
 

a); Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, 2015, s. 167, 169–171 
 

 
4. Pahoinpitelyä EI korvata työtapaturmana 
a) missään olosuhteissa 
b) pahoinpitelyn tapahtuessa vapaa-aikana 



c) pahoinpitelyn tapahtuessa työpaikan ulkopuolella 
d) pahoinpitelyn pääasiallisen syyn liittyessä perhesuhteisiin tai yksityiselämään (1,5 p) 

 
d); Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, 2015, s. 66 

 
 
5.  Mikä seuraavista takaisinvetovakuutusta koskevista väitteistä EI pidä paikkansa?  
a) Takaisinvedon suorittamisesta on aina neuvoteltava vakuutusyhtiön kanssa. 
b) Takaisinvetovakuutus tehdään melko yleisesti tuotevastuuvakuutuksen lisäturvana.  
c) Vakuutuksesta korvataan viallisen tuotteen markkinoilta poistamisen kustannuksia. 
d) Vakuutuksesta korvataan myyjäliikkeelle virheellisten tuotteiden palautuksista aiheutuvat 
kustannukset. (1,5 p)  
 

d); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus. 3. 
uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014, s. 146 ja 147  

 
6. Esinevahinkona EI vahingonkorvauslain mukaan korvata  
a) arvonalennusta  
b) korjauskustannuksia  
c) tuhoutuneen esineen arvoa  
d) kolmannelle osapuolelle esineen tuhoutumisesta aiheutuvaa haittaa (1,5 p)  
 

d); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus. 3. 
uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Vantaa 2014, s. 55 

 
7. Työtapaturmavakuutuksesta maksetaan päivärahaa, jos työtapaturmaan joutunut on työkyvytön 
vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Mikä seuraavista 
työtapaturmavakuutuksesta maksettavaa päivärahaa koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Päivärahaa maksetaan kolmannesta työkyvyttömyyspäivästä alkaen ja kaksi ensimmäistä 
työkyvyttömyyspäivää ovat ns. karenssipäiviä. 
b) Päivärahaa maksetaan takautuvasti ensimmäisestä tapaturmapäivän jälkeisestä 
työkyvyttömyyspäivästä lukien. 
c) Päivärahaa maksetaan enintään 28 kalenteripäivää, jonka jälkeen työkyvyttömällä voi olla oikeus 
KELA:n sairauspäivärahaan. 
d) Päivärahaa maksetaan arkipäiviltä eli enintään kuudelta päivältä viikossa. (1,5 p) 

 
b); Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, 2015, s. 97 ja 98 

 
 
8. Mikä seuraavista vastuuvakuutukseen liittyvistä väittämistä pitää paikkansa? 
a) Vastuuvakuutuksessa on vakuutettuna se, joka on kärsinyt vahingon. 
b) Vastuuvakuutuksessa on vakuutettuna se, joka on ottanut vakuutuksen. 
c) Vastuuvakuutuksessa on vakuutettuna se, jonka aiheuttamien vahinkojen varalta vakuutus on 
otettu. 
d) Vastuuvakuutuksessa ei ole varsinaista vakuutettua. (1,5 p) 
 

c); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus. 3. 
uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Vantaa 2014, s. 91 

 
 



9. Kerro, ovatko seuraavat työtapaturma- ja ammattitautilakiin liittyvät väittämät oikein vain väärin. 
Oikeasta vastauksesta saa kustakin 1 pisteen, väärästä vastauksesta vähennetään 0,5 pistettä. (3 p)  
 

a) Etätyössä kotonaan oleva työntekijä valmistaa itselleen lounasta ja viiltää itseään veitsellä 
sormeen. Tapaturma korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. 

 
b) Työntekijä kaatuu työmatkalla ja kaatuessa työkännykkä menee rikki. Kännykkä korvataan 

työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. 
 

c) Työtapaturmassa kuolleen henkilön vanhemmilla on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos 
vahingoittunut on elättänyt heitä.  

 
 

a) väärin; b) väärin; c) väärin  
 

Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, 2015, s. 58, 95 ja 141 
 

 
 
10. Kerro, ovatko seuraavat väittämät oikein vain väärin. Oikeasta vastauksesta saa kustakin 1 
pisteen, väärästä vastauksesta vähennetään 0,5 pistettä. (3 p)  
 

a) Isännänvastuulla tarkoitetaan muun muassa työnantajan velvollisuutta korvata vahinko, 
jonka työntekijä aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään työtä tehdessään.  

 
b) Vakuutetun toimialalla ei ole merkitystä vastuuvakuutusten hinnoittelussa.  

 
c) Protection & Indemnity –yhtiöt (P&I) hoitavat alusten vastuuvakuutuksia.  

 
a) oikein; b) väärin; c) oikein  

 
Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus. 3. uudistettu 
painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2014, s. 27, 104 ja 157  

 
 
11. Kerro, ovatko seuraavat väittämät oikein vain väärin. Oikeasta vastauksesta saa kustakin 1 
pisteen, väärästä vastauksesta vähennetään 0,5 pistettä. (3 p) 
 

a) Ehdollinen omavastuu tarkoittaa sitä, että vakuutuksenottajan omaksi vahingoksi jää tietty 
vakuutussopimuksessa sovittu prosentuaalinen osuus omavastuuosuuden ylittävästäkin 
vahingon määrästä.  

 
b) Jälkivahinkojen torjunnalla tarkoitetaan varsinaisen vahingon seurauksena syntyvien 

vahinkojen torjuntaa. 
 
c) Yritystoiminnassa keskeytysvahinko on usein taloudellisesti suurempi kuin itse 

omaisuusvahinko.  
 

a) väärin; b) oikein; c) oikein 
 



Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
Helsinki 2011, s.164, 167 ja 431 

 
12. Kerro, mitä tarkoitetaan omaisuusvakuutuksessa omaisuuden 
a) jälleenhankinta-arvolla 
b) päivänarvolla  
c) käyvällä arvolla  
d) jäännösarvolla. (2 p) 
 

Tuula Pellikka - Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
Helsinki 2011, s. 142–145 

 
 
13. Vakuutuksenottaja on tyytymätön merivahinkoa koskevaan vakuutusyhtiön korvausratkaisuun 
vapaaehtoisessa vakuutuksessa. Kerro, mitä keinoja vakuutuksenottajalla on käytettävissään 
saadakseen muutoksen korvauspäätökseen. (3 p)  
 

Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, 
s. 123 ja 124  

 
 
14. 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 

 
 
15. 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 
 
 
16. Selosta, millä perusteilla ja miten vahinkoa kärsineen työntekijän oma moitittava toiminta 
vaikuttaa työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettaviin korvauksiin. (4 p) 
 

Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, 2015, s. 73–75 
 
 
17. Selosta, mitä tarkoitetaan ankaralla vastuulla. Luettele neljä lakiin ja neljä oikeuskäytäntöön 
perustuvaa ankaran vastuun tilannetta. (4 p) 
 

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu 
painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Vantaa 2014, s. 33–38 



 
 
18. 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 

 
 
19. Mitkä ovat neljä pääriskikategoriaa? Kerro myös kaksi esimerkkiä kuhunkin 
pääriskikategoriaan kuuluvista riskeistä. (4 p) 
 

Ilkka Ilmonen – Jani Kallio – Jani Koskinen – Markku Rajamäki: Johda riskejä – 
käytännön opas yrityksen riskienhallintaan. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy 
FINVA, 2013, s. 65–69 

 
 
20. Selosta, mitä tarkoitetaan samastamisella ja mitä vakuutuksia se koskee. (2 p)   
 

Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, 
s. 386 

 



VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 6.10.2017 
 
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. Mikä seuraavista lääkevahinkovakuutusta koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Vakuutus koskee myös muualta EU-alueelta ostettuja lääkkeitä.  
b) Korvausoikeus syntyy silloinkin, kun apteekki toimittaa väärän lääkkeen. 
c) Vakuutuskorvauksen saaminen ei edellytä sitä, että lääke olisi viallinen/virheellinen.  
d) Korvausta maksetaan henkilövahingoista ja sellaisista esinevahingoista, jotka liittyvät 
henkilövahinkoon.  
(1,5 p) 
  

c); Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi, 12. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Turenki 2014, s. 459–461 

 
 
2. Mikä seuraavista monivakuutuksia koskevista väittämistä pitää paikkansa? 
a) Monivakuutuksesta on kyse vain silloin, kun sama henkilö on ottanut useamman vakuutuksen 
saman vahingon varalta. 
b) Monivakuutus on sallittua vain poikkeuksellisesti. 
c) Vakuutussopimuslain monivakuutusta koskevat säännökset koskevat vain henkilövakuutuksia. 
d) Monivakuutustilanteessa vakuutuksenottaja voi valita, minkä vakuutuksenantajan puoleen 
hän kääntyy korvauksen saamiseksi vahingosta. (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.217–219; Vakuutussopimuslaki 59 § 

 
 
3. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) toimialaan EI kuulu 
a) työttömyysvakuutus 
b) ympäristövahinkovakuutus  
c) vakuutuskassojen sairausvakuutukset 
d) eläkesäätiöiden ja –kassojen lisäeläkkeet. (1,5 p) 
 

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

 
4. Mikä seuraavista vakuutusedustajan vaitiolovelvollisuutta koskevista väitteistä pitää paikkansa? 



a) Luottamuksellisia tietoja saa antaa vakuutusedustusta harjoittavan yrityksen kaikille 
työntekijöille. 
b) Luottamuksellisia tietoja ei saa antaa avustavalle henkilöstölle vakuutusedustusta harjoittavassa 
yrityksessä.  
c) Vaitiolovelvollisuudesta voidaan poiketa vain, jos siihen on saatu suostumus siltä, jonka hyväksi 
vaitiolovelvollisuus on säädetty. 
d) Luonnollisia henkilöitä koskevia luottamuksellisia tietoja käsiteltäessä on noudatettava myös 
henkilötietolain säännöksiä. (1,5 p) 
 

d); Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus – Asiamiesten ja 
vakuutusmeklarien toiminta, Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy, Helsinki 
2005, s. 91; Vakuutusedustuslaki 44 § 

 
 
5. Vakuutusmaksuveroa peritään 
a) henkivakuutuksen vakuutusmaksusta 
b) potilasvakuutuksen vakuutusmaksusta 
c) liikennevakuutuksen vakuutusmaksusta 
d) lääkevahinkovakuutuksen vakuutusmaksusta. (1,5 p) 
 

c); Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi, 12. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Turenki 2014, s. 361 

 
 
 
6. Mikä seuraavista ympäristövahinkovakuutusta koskevista väitteistä EI pidä paikkansa? 
a) Vakuutuksesta korvataan ympäristövahinko silloin, kun sen aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai 
toiminnan harjoittaja on todettu maksukyvyttömäksi. 
b) Ympäristövahinkovakuutuksen ottaminen on vapaaehtoista. 
c) Vakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahingot vahingonkorvauslain mukaisesti. 
d) Ympäristövahinkovakuutuksesta ei korvata öljytuotteiden varastoinnista aiheutuneita vahinkoja. 
(1,5 p) 
 

b); Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi, 12. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Turenki 2014, s. 461 ja 462 

 
 
7. 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 § 

 
 
8. Mikä seuraavista kuluttajansuojalakiin liittyvistä väittämistä pitää paikkansa? 
a) Kuluttajansuojalaki koskee kaikkia kuluttajille tarjottavia vakuutuksia. 
b) Vakuutuksiin sovelletaan kaikkia kuluttajansuojalain säännöksiä.  
c) Kuluttajansuojalakia ei sovelleta lakisääteisten vakuutusten tarjoamiseen kuluttajille.  
d) Kuluttajansuojalakia sovelletaan vakuutusten tarjoamiseen paitsi kuluttajille myös asunto-
osakeyhtiöille. (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. 252; Kuluttajansuojalaki 1 luku  

 
 
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 Finanssivalvontaan. 
c) valitus Vakuutuslautakuntaan. 
d) valitus kuluttajariitalautakuntaan. (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. 214 ja 215 

 
 
10. Mikä seuraavista omaisuusvahinkojen korvauksen määritystä koskevista väitteistä pitää 
paikkansa? 
a) Korvaus kokonaan tuhoutuneesta omaisuudesta maksetaan jälleenhankinta-arvon mukaisesti 
myös siinä tapauksessa, että omaisuuden vakuutusmäärä on jälleenhankinta-arvoa pienempi. 
b) Päivänarvo tarkoittaa määrää, joka tarvitaan uuden omaisuuden hankkimiseen. 
c) Päivänarvo on yleensä vakuutuksenottajan kannalta tarkoituksenmukaisempi kuin 
jälleenhankinta-arvo. 
d) Täysarvovakuutuksen etuna on, että sillä voidaan välttää yli- ja alivakuutukset. (1,5 p)   

 
d); Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi, 12. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Turenki 2014, s. 145–147 
 

 
11. Ryhmähenkivakuutuksessa vakuutettuna olevalla henkilöllä voi olla oikeus jatkovakuutukseen 
yksilöllisen henkivakuutuksen maksuilla. Mitä seuraavista jatkovakuutusta koskevista väitteistä 
pitää paikkansa? 
a) Vakuutetulla on aina oikeus saada vastaava turva jatkovakuutuksena kuuden kuukauden kuluessa 
ryhmävakuutuksen päättymisestä. 
b) Oikeus jatkovakuutukseen koskee vain sellaisia henkilöitä, jotka ovat vakuutettuina työntekijäin 
ryhmähenkivakuutuksella. 



c) Vakuutetulla ei ole oikeutta jatkovakuutukseen, jos terveysselvitys osoittaa hänen terveytensä 
heikentyneen.  
d) Vakuutetulla ei ole oikeutta jatkovakuutukseen, jos ryhmävakuutusturva päättyy vakuutetun 
täytettyä tietyn määräiän. (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. 245; Vakuutussopimuslaki 80 § 

 
 
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. Selvitä, mitä vakuutusmeklarin valtakirjasta tulee ilmetä, ja mitkä ovat 
vakuutusmeklaritoiminnassa käytetyt yleisimmät valtakirjat. (3 p) 
 

Mikko Määttä - Raine Forsman: Vakuutusedustus - Asiamiesten ja vakuutusmeklarien 
toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 2005, s. 111 ja 112 

 
 
14. Selosta, mitä tarkoitetaan vakuutussopimuslain 3 §:n mukaisella säännösten pakottavuudella. 
Luettele ne tahot, joiden suhteen lain säännökset ovat pakottavia. (3 p) 
 

Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö, 4. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Sastamala 2010, s. 132–135; Vakuutussopimuslaki 3 § 

 
 
15. Määritele seuraavat käsitteet 
a) asiamies  
b) vakuutusmeklari  
c) vakuutusedustaja 
 
Selosta lisäksi, mitkä ovat asiamiehen ja vakuutusmeklarien roolien erot. (4 p) 
 

Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus - Asiamiesten ja vakuutusmeklarien 
toiminta, Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy, Helsinki 2005, s. 12–14, 
Vakuutusedustuslaki 3 § 

 
 
16. Selosta, miten meklarin on meneteltävä asiakasvarojen suhteen. (3p)  
 



Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus - Asiamiesten ja vakuutusmeklarien 
toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy, Helsinki 2005, s. 92 ja 93; 
Vakuutusedustuslaki 29 §; Fivan määräys- ja ohjekokoelma vakuutusedustajille, s. 4 

   
 
17. Selosta vakuutusedustusta harjoittavan oikeushenkilön vastaavana hoitajana toimivan henkilön 
vahingonkorvausvastuun perusteet ja sisältö. (4 p) 
 

Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus - Asiamiesten ja vakuutusmeklarien 
toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy, Helsinki 2005, s. 89–91; 
Vakuutusedustuslaki 41 § 

 
 
18. Selosta, mihin neljään eri osaan vakuutusmaksu tavallisesti jaetaan. (3 p) 
 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 12 uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Turenki 2014, s. 157 

 
 
19. Selosta, mitä vakuutussopimuslaissa tarkoitetaan vakuutuksenottajan ja vakuutetun 
tiedonantovelvollisuudella sekä mitä seurauksia vakuutuksenottajalle ja vakuutetulle voi 
henkilövakuutuksessa aiheutua tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. (4 p) 
 

Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2010, s. 157–168; Vakuutussopimuslaki 22, 
24 ja 35 § 

 
 
20. Selosta, mikä omaisuus on vakuutuksen kohteena merivakuutuksen kaskovakuutuksessa. Kerro, 
mitä vahinkoja kyseinen vakuutus kattaa ja luettele neljä vahinkoa, joita se ei yleensä kata. (4 p) 
 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 12 uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Turenki 2014, s. 548–552 

 
 
21. Luettele, mitä henkilövahinkokorvauksia liikennevakuutuksen perusteella voidaan maksaa. (4 p) 
 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 12 uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Turenki 2014, s. 444–446 
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