
1(12) 

 

 

 

VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 17.11.2021 
 
 
Kysymykset 1–10 ovat monivalintatehtäviä. Merkitse vastauksesi monivalintakysymyksiin kysymys-
paperiin ympyröimällä oikea vastausvaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. 
Muiden kuin monivalintehtävien vastaukset kirjoitetaan kaikki eri papereille (yksi vastaus/paperi). 
Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jä-
tät vastaamatta johonkin kysymykseen, palauta kuitenkin vastauspaperi, josta ilmenevät henkilönu-
merosi ja kyseisen kysymyksen numero. Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kun-
kin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. 
Vastaukset arvostellaan tenttimateriaalin perusteella. 

 
1. FINEn ratkaisusuosituksista 
a) Ei voi valittaa 
b) Voi valittaa kuluttajariitalautakuntaan 
c) Voi nostaa kanteen käräjäoikeudessa 
d) Voi nostaa kanteen vakuutusoikeudessa. (1,5 p) 
 

a); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018 s. 347 – 349; 
Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020, s. 144. 

 
2. Mikä seuraavista EI kuulu vakuutusmeklarin avustaviin vahinkopalveluihin? 
a) Ehtotulkinnat siitä, onko vahinko korvattava 
b) Osallistuminen korvausneuvotteluihin  
c) Vahinkojen tarkastaminen 
d) Korvauspäätösten tarkastaminen. (1,5 p) 
 

c); Raine Forsman – Eero Kuusela. Vakuutusmeklarin käytännön työ, s. 6-7. 
 
3. Mikä seuraavista vakuutuskorvauksen maksamiseen liittyvistä väittämistä EI pidä paikkansa?  
a) Hakija on vakuutuskorvausta hakiessaan velvollinen selvittämään itselleen epäedullisia seikkoja 
siinä määrin kuin selvityksen vaatiminen on kohtuullista.  
b) Jos hakija ei täytä laissa säädettyä selvitysvelvollisuutta korvausta hakiessaan, maksettavaa va-
kuutuskorvausta voidaan alentaa.  
c) Vakuutusyhtiötä eivät sido sen korvauskäsittelyn aikana antamat ennakkotiedot tulevasta kor-
vauksesta.  
d) Vakuutusyhtiölle voi syntyä vahingonkorvausvelvollisuus korvauskäsittelyn aikana annetuista 
virheellisistä ennakkotiedoista. (1,5 p)  
 

b); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018, s. 251–254; 
Vakuutussopimuslaki 9, 69 ja 72 § 
 

4. Mikä seuraavista pakollisiin tai lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvistä väittämistä pitää paikkansa? 
a) Velvollisuus ottaa pakollinen vakuutus perustuu lakiin, ja vakuutusturvan keskeisestä sisällöstä 
määrätään laissa.  
b) Vakuutussopimuslaki on vapaaehtoisen vakuuttamisen yleislaki, eikä vakuutussopimuslaki 
koske pakollisia vakuutuksia.  
c) Vakuutussopimuslakia sovelletaan tiettyihin lakisääteisiin vakuutuksiin toissijaisesti.  
d) Lakisääteisten vakuutusten ottaminen perustuu laissa säädettyyn velvollisuuteen, mutta niiden 
tarjoama vakuutusturva voi vaihdella olennaisesti eri vakuutusyhtiöiden välillä. (1,5 p) 
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c); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018, s. 177 ja 178; 
Vakuutussopimuslaki 1 § 

 
5. Mikä seuraavista asiakasvaroja koskevista väittämistä pitää paikkansa?  
a) Vakuutusmeklari saa vastaanottaa tai välittää asiakkaalle kuuluvia varoja, jos hän on tästä asi-
akkaan kanssa sopinut.  
b) Vakuutusmeklari saa poikkeuksellisesti vastaanottaa tai välittää myös kuluttaja-asiakkaalle tai 
tämän vakuutuksenantajalle kuuluvia varoja.  
c) Asiakasvaroja saa säilyttää myös ulkomaisen pankin tilillä, kunhan pankki on luotettava.  
d) Asiakasvarojen erillisyysvaatimuksen täyttämiseksi riittää, että asiakasvarat pidetään kirjanpi-
dossa erillään vakuutusmeklarin omista varoista. (1,5 p)  
 

b); Laki vakuutusten tarjoamisesta 59 § 
 
6. Kotivakuutukseen liittyvät oikeusturvavakuutukset korvaavat yleensä  
a) Lapsenhuoltoriitoihin liittyvää oikeusapua.  
b) Vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.  
c) Työsuhderiitaan liittyvää oikeusapua.  
d) Asianajajan palkkiot tuottamuksellisissa rikosjutuissa. (1,5p)  
 

d); Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020 s. 527 
ja 528 

 
7. Saatuaan vakuutusmeklarin rekisteröintihakemuksen ja sen käsittelyyn tarvittavat tiedot Finans-
sivalvonnan on käsiteltävä hakemus 
a) Yhden kuukauden kuluessa  
b) Kolmen kuukauden kuluessa  
c) Neljän kuukauden kuluessa  
d) Joutuisasti ja viipymättä. (1,5 p)  
 

b); Laki vakuutusten tarjoamisesta 11 § 
 
8. Mikä seuraavista kuluttajansuojalakia koskevista väittämistä pitää paikkansa? 
a) Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutuksiin. 
b) Kuluttajansuojalakia sovelletaan, kun vakuutuksia tarjotaan suuryrityksille. 
c) Kuluttajansuojalaki ei koske lakisääteisiä vakuutuksia. 
d) Kuluttajansuojalain markkinointia koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutusten tarjoamiseen. 
(1,5 p) 
 

c); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018, s. 312-315; 
Kuluttajansuojalaki 1 ja 2 luku. 

 
9. Mikä seuraavista EI ole vakuutusmaksun osa? 
a) Riskimaksu 
b) Hoitokulukuormitus 
c) Voittomarginaali 
d) Valvontamaksu. (1,5 p) 
 

d); Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020. s. 
164. 
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10. Mikä seuraavista henkilökohtaista suositusta koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Meklari voi antaa henkilökohtaisen suosituksen, vaikka asiakas ei olisi antanut sitä varten riittä-
viä tietoja. 
b) Vaikka meklari tekisi asiakkaalle tasapuolisen analyysin, sen ei ole pakko antaa henkilökohtaista 
suositusta. 
c) Henkilökohtainen suositus ja tasapuolinen analyysi ovat sama asia. 
d) Henkilökohtaisesta suosituksesta ei saa periä erillistä maksua. (1,5 p) 
 

b); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018, s. 143. Laki 
vakuutusten tarjoamisesta 37 §. 

 
11. Mitkä ovat sitovan korvauspäätöksen tunnusmerkkejä FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisu-
käytännön mukaan? (3 p) 
 

Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia San-
tavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018 s.255. 

 
12. Missä vaiheessa ja millä eri tavoin vakuutusyhtiö voi hyväksyttävästi täyttää vakuutussopimus-
lain mukaisen tiedonantovelvollisuutensa? (4 p) 
 

Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia San-
tavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018 s. 184 – 191. 
Vakuutussopimuslaki 5 a §. 

 
13. Mikä on yrityksen sisäisen ilmoitusjärjestelmän eli ns. whistle blowing-järjestelmän tarkoitus ja 
miten se toimii? Mihin velvollisuus ylläpitää sitä perustuu? Onko vastaavia järjestelmiä myös muilla 
yrityksillä? (3 p) 
 

Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia San-
tavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018, s.154. 
Laki vakuutusten tarjoamisesta 72 §. 

 
14. Kerro vahingonkorvauksen periaate ja anna käytännön esimerkki. (3 p)  
 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020. s.149 
 
15. Selvitä vakuutuspalvelun myynnin ja välityksen arvonlisävero ja ns. piilevä arvonlisäverotus. (3 
p) 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020. s.365. 
 
16. Meklarin tehtävänä on laatia vakuutustarjouspyyntö. Mitä tietoja tarjouspyynnöstä tulee ilmetä? 
(4 p) 

Raine Forsman – Eero Kuusela. Vakuutusmeklarin käytännön työ. s. 38-40. 
 
17. Mitkä ovat riskin vakuutuskelpoisuuden perusedellytykset. (3 p) 
 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020. s. 82-85. 
 
18. Mitä tapahtuu, jos liikennevahingon aiheuttanut ajoneuvo jää tuntemattomaksi? Onko sillä mer-
kitystä, onko aiheutunut vahinko henkilö- vai esinevahinko? (3 p) 
 
 Liikennevakuutuslaki (460/2016) 44 § 
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19. Kerro neljä esimerkkiä henkilötiedoista, jotka ovat tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja erityisiä 
henkilötietoryhmiä. Kerro myös vähintään kaksi perustetta, joiden nojalla vakuutusyhtiö saa tällai-
sia henkilötietoja käsitellä. (4 p) 
 

Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia San-
tavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos, s. 363 ja 364 

 
20. Vakuutusmeklaria koskee salassapitovelvollisuus. Kerro kolme poikkeusta salassapitovelvolli-
suuteen. (3 p) 
 

Laki vakuutusten tarjoamisesta 80 § 
 
21. Määrittele sosiaalivakuutus. Mikä on sosiaalivakuutukselle tunnusomaista verrattuna yksi-
tyisvakuutukseen? (2 p) 
 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020. s. 87. 
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VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, VAHINKOVAKUUTUSOSA 17.11.2021 
 
 
Kysymykset 1–8 ovat monivalintatehtäviä. Merkitse vastauksesi monivalintakysymyksiin kysymys-
paperiin ympyröimällä oikea vastausvaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. 
Muiden kuin monivalintehtävien vastaukset kirjoitetaan kaikki eri papereille (yksi vastaus/paperi). 
Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jä-
tät vastaamatta johonkin kysymykseen, palauta kuitenkin vastauspaperi, josta ilmenevät henkilönu-
merosi ja kyseisen kysymyksen numero. Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kun-
kin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. 
Vastaukset arvostellaan tenttimateriaalin perusteella. 
 
 
1. Mikä seuraavista vakuutusedustajien valvontaa koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo Suomessa toimivia vakuutusedustajia. 
b) Finanssivalvonta voi määrätä seuraamusmaksun vakuutetulle. 
c) Törkeän laiminlyönnin seurauksena vakuutusyhtiö voidaan poistaa rekisteristä. 
d) Finanssivalvonta valvoo Suomessa toimivien rekisteröityjen vakuutusedustajien toimintaa.  
(1,5 p) 

d); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018, s. 153-154. 

 
2. Mikä seuraavista vaihtoehdoista EI ole pakollinen vastuuvakuutus? 
a) Vakuutusmeklarin vastuuvakuutus 
b) Asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutus 
c) Asianajajan vastuuvakuutus 
d) Raideliikenteenharjoittajan vastuuvakuutus. (1,5 p) 
 

b); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. uudis-
tettu painos. FINVA 2014, s. 168 – 172. 

 
3. Vastuu kuljetettavalle tavaralle aiheutuneista vahingoista katetaan tiekuljetusvastuuvakuutuk-
sella, joka kattaa lähtökohtaisesti 
a) Tiekuljetusasetuksen mukaisen vastuun 
b) Tiekuljetusdirektiivin mukaisen vastuun 
c) Tiekuljetussopimuslain mukaisen vastuun 
d) Tiekuljetussopimusasetuksen mukaisen vastuun.  (1,5 p) 
 

c); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. uudis-
tettu painos. FINVA 2014, s. 157. 

 
4. Mikä seuraavista vahinkovakuutuksen irtisanomista koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus vain vakuutusehdoissa yksilöidyissä 
tapauksissa. 
b) Jos vakuutuksenottajia on useita, he voivat irtisanoa vakuutuksen vain yhdessä. 
c) Jos vakuutus on määräaikainen, vakuutuksenottaja ei saa irtisanoa sitä kesken vakuutuskau-
den. 
d) Vakuutus voidaan joissakin tapauksissa irtisanoa takautuvasti. (1,5 p) 
 

d); Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 4. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2020, s. 125 ja 126; Vakuutussopimuslaki 12 § 
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5. Mikä seuraavista työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta ei saa kuin poikkeuksellisissa olosuhteissa siirtää toi-
seen 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 uu-
delle vakuutusyhtiölle, johon vakuutuksenottaja haluaa siirtää vakuutuksen. (1,5 p) 
 

d); Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, uudistettu painos, 2020, s. 198 
ja 199. 

 
6. Mitä seuraavista vahinkotapahtumista EI korvattaisi työtapaturmana? 
a) Asiakas pahoinpitelee taksinkuljettajan matkan päätteeksi matkan maksamiseen liittyvän 
erimielisyyden vuoksi. 
b) Virkamies on matkalla Brysseliin kokoukseen. Lentokoneessa tarjoilukärry osuu virkamiehen jal-
kaan.  
c) Työntekijä liukastuu mattoon ja saa nilkkamurtuman, kun juoksee wc:stä vastaamaan etätyöpis-
teellä soineeseen puhelimeen.  
d) Työntekijä poikkeaa lähikaupassa matkallaan töistä kotiin ja liukastuu kaupasta lähdettyään 
jäisellä jalkakäytävällä saaden rannemurtuman. (1,5 p) 
 

c); Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, uudistettu painos, 2020, s. 57 – 
64. 

 
7. Mikä seuraavista vastuuvakuutuksen vakuutettua koskevista väittämistä on oikein?  
a) Vakuutettuna on se, joka on kärsinyt vahingon.  
b) Vakuutettuna on se, joka on ottanut vakuutuksen.  
c) Vakuutettuna on se, jonka vahingonkorvausvelvollisuuden varalta vakuutus on otettu.  
d) Vastuuvakuutuksessa ei ole varsinaista vakuutettua. (1,5 p)  
 

c); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu painos. Finanssi- 
ja vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014, s. 91 ja 92. 

 
8. Yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta EI yleensä korvata: 
a) Lapsen aiheuttamaa vahinkoa 
b) Koiran aiheuttamaa vahinkoa 
c) Polkupyöräilijän aiheuttamaa vahinkoa 
d) Työntekijän työnantajalleen aiheuttamaa vahinkoa (1,5 p.) 
 

d); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu painos. 
Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014, s. 163 ja 164. 

 
9. Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Kerro minkälaisen toimijan on otettava vakuutus, min-
kälaisia vahinkoja vakuutus kattaa ja minkälaisia vahinkoja se ei kata. Kerro maksun määräytymi-
sestä. (3 p) 
 

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu 
painos, FINVA 2014, s. 183-185. 
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10. Mitä ovat luonnonilmiöriskit ja miten niitä voi hallita? Anna kaksi esimerkkiä luonnonilmiöris-
keistä ja niiden hallintatavoista. (3 p) 
 

Marko Juvonen – Mikko Koskensyrjä – Leena Kuhanen – Virva Ojala – Anne Pentti – 
Paavo Porvari – Tero Talala: Yrityksen riskienhallinta. Finanssi- ja vakuutuskustan-
nus Oy FINVA, 2014, s. 99. 

 
11. Mitä tietoja vakuutuksenottajan ja vakuutetun pitää antaa vakuutusyhtiölle omaisuusvakuutuk-
sen tekemistä varten? Kerro, mitä seurauksia sillä voi olla, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu an-
taa tahallaan vakuutusyhtiölle vääriä tietoja? (4 p) 
 

Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Valtomaa: Omaisuuden vakuut-
taminen, 4. uudistettu painos, 2020. s.93-94. 

 
12. Mitä tarkoitetaan vahinkoa kärsineen suoralla kannevallalla ja mitkä ovat ne tilanteet, jossa 
suora kannevalta voi tulla kyseeseen? Mihin vakuutussopimuslain säännökseen suora kannevalta 
perustuu? (4 p) 
 

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu 
painos. FINVA 2014. s. 180 – 181, vakuutussopimuslaki 67 §. 
 

13. Vakuutusmäärän tulee vastata omaisuuden todellista arvoa vahingon sattuessa. Siksi vakuu-
tusehtoihin on otettu indeksiehto, kerro lyhyesti mitä tällä tarkoitetaan. Voiko indeksiehdolla korjata 
ali- tai ylivakuutusta, perustele vastauksesi. Mainitse lopuksi kaksi vakuutussopimuksissa käytettyä 
indeksilajia. (3 p) 
 

Tuula Pellikka - Petri Peilimö - Pasi Puntari - Mikko Vaitomaa: Omaisuuden vakuutta-
misen 4. uudistettu painos, 2020 s. 179-181. 

 
14. Usein omaisuusvahinko tarkastetaan yhdestä tai useammasta syystä. Kerro lyhyesti kolme 
syytä. (3 p) 
 

Tuula Pellikka - Petri Peilimö - Pasi Puntari - Mikko Vaitomaa: Omaisuuden vakuutta-
misen 4. uudistettu painos, 2020, s. 432. 

 
15. Lapseneläke työtapaturmavakuutuksessa. Minkä ikäisille lapsille lapseneläke myönnetään 
aina? Tämän lisäksi tietynikäiset lapset ovat myös oikeutettuja lapseneläkkeeseen yhden vaati-
muksen täyttyessä: mainitse ikähaitari ja vaatimus. Onko edellä mainitun vaatimuksen osalta mer-
kitystä, asuuko omassa taloudessaan, eri paikkakunnalla vai onko naimisissa? (3 p) 
 

Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, uudistettu painos, 2020, s. 155-156. 
 
16. Kerro lyhyesti, mikä on yhteinen haveri (general average)? Anna esimerkki tällaisesta tilan-
teesta. Anna myös kolme esimerkkiä yhteisen haverin kustannuksista? (3 p) 
 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020, s. 561. 
 
17. Tietoturvallisuutta kohennetaan turvatoimien avulla ja niitä voi ryhmitellä vaikutustavan ja toteu-
tustavan mukaisesti. Selvitä mihin neljään luokkaan toteutustavan turvatoimet voi ryhmitellä? (4 p) 
 

Marko Juvonen – Mikko Koskensyrjä – Leena Kuhanen – Virva Ojala – Anne Pentti – 
Paavo Porvari – Tero Talala: Yrityksen riskienhallinta. Finanssi- ja vakuutuskustan-
nus Oy FINVA, 2014. s. 156-157. 
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18. Miten kuljetettavaa tavaraa vakuutetaan, mitä ehtoja niissä yleisimmin käytetään ja mitä tava-
rankuljetusvakuutus kattaa?  (3 p) 
 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020. s.570-
571. 

 
19. Asunto-osakeyhtiölaissa on tiettyjä säännöksiä, joiden perusteella jaetaan asukkaan ja taloyh-
tiön välistä hoito- ja kunnossapitovelvollisuutta. Jaottelulla on merkitystä käytännön vakuutustoi-
minnassa.  Mistä asioista taloyhtiöllä on kunnossapitovastuu? (3 p) 
 

Tuula Pellikka - Petri Peilimö - Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden vakuutta-
misen 4. uudistettu painos, 2020. s. 466-468 

 
20. Tuotevastuulain mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, 
että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Kerro kaksi syytä, joiden perus-
teella vahingonkorvausvelvollisuudesta voi vapautua? (2 p) 
 

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu 
painos. FINVA 2014. s. 74 
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VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, HENKIVAKUUTUSOSA 18.11.2021 
 
 
Kysymykset 1–10 ovat monivalintatehtäviä. Merkitse vastauksesi monivalintakysymyksiin kysymys-
paperiin ympyröimällä oikea vastausvaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. 
Muiden kuin monivalintehtävien vastaukset kirjoitetaan kaikki eri papereille (yksi vastaus/paperi). 
Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jä-
tät vastaamatta johonkin kysymykseen, palauta kuitenkin vastauspaperi, josta ilmenevät henkilönu-
merosi ja kyseisen kysymyksen numero. Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kun-
kin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. 
Vastaukset arvostellaan tenttimateriaalin perusteella. 
 
 
1. Mikä seuraavista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1286/2014 vähittäis-
markkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koske-
vista väitteistä pitää paikkansa: 
a) Asetusta ei sovelleta Suomessa. 
b) Asetuksen mukainen avaintietoasiakirja saa olla enintään yhden A4-sivun pituinen. 
c) Avaintietoasiakirja saa olla osa markkinointiaineistoa. 
d) Avaintietoasiakirjan tulee olla keskittynyt yksityissijoittajien tarvitsemiin avaintietoihin. (1,5 p.) 
 

d); Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014 vähittäismarkki-
noille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) 
koskevista avaintietoasiakirjoista, 6 artikla. 

 
2. Potilasvahingon johdosta EI makseta korvausta 
a) Ansionmenetyksestä 
b) Pysyvästä haitasta 
c) Kosmeettisesta haitasta 
d) Hoidon aiheuttamasta mielipahasta. (1,5 p.) 
 

d); Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutus-
kustannus Oy FINVA, 2017, s. 40–42. 

 
3. Mitä seuraavista EI pidetä TyEL:iä sovellettaessa työsuhteen yleisenä tunnusmerkkinä? 
a) Työn tekeminen perustuu työnteettäjän ja työnsuorittajan väliseen sopimukseen. 
b) Työ suoritetaan sitä varten osoitetulla työpisteellä. 
c) Työstä suoritetaan vastiketta. 
d) Työ tehdään johdon ja valvonnan alaisena. (1,5 p.) 
 

b); Jaana Rissanen – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Keijo Kouvonen – Minna Levan-
der – Sonja Lilius – Hillevi Mannonen – Pasi Mustonen – Anne Perälehto-Virkkala – 
Ulla Suotunen: Työeläke. FINVA Finanssikoulutus Oy, 2017, s. 58. 
 

4. Mistä seuraavista EI kartu työeläkettä? 
a) Tartuntatautipäivärahan ajalta. 
b) Vanhempainpäivärahan ajalta. 
c) Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan ajalta. 
d) Viisivuotiaan lapsen kotona hoidon ajalta. (1,5 p.) 
 

d); Jaana Rissanen – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Keijo Kouvonen – Minna Levan-
der – Sonja Lilius – Hillevi Mannonen – Pasi Mustonen – Anne Perälehto-Virkkala – 
Ulla Suotunen: Työeläke. FINVA Finanssikoulutus Oy, 2017.  s. 121-123. 
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5. Mikä seuraavista työeläkeasioiden muutoksenhakua koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
a) Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta antaa vain suositusluontoisia ratkaisuja. 
b) Vakuutusoikeus on ylin muutoksenhakuelin työeläkeasioissa. 
c) Muutoksenhaku tulee kaikissa tilanteissa tehdä viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen posti-
tuspäivästä lukien. 
d) Valituksen voi tehdä myös suullisesti. (1,5 p.) 
 

b); Jaana Rissanen – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Keijo Kouvonen – Minna Levan-
der – Sonja Lilius – Hillevi Mannonen – Pasi Mustonen – Anne Perälehto-Virkkala – 
Ulla Suotunen: Työeläke. FINVA Finanssikoulutus Oy, 2017. s. 174 ja 177. 

 
6. Mikä seuraavista EI ole tapaturmavakuutuslain mukainen vapaa-ajan vakuutus? 
a) Yrittäjien tapaturmavakuutus. 
b) Terveysvakuutus. 
c) Vapaa-ajan ryhmävakuutus, 
d) Urheiluvakuutus. (1,5 p.) 

 
b); Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutus-
kustannus Oy FINVA, 2017, s. 101. 

 
7. Mikä seuraavista vakuutusten tarjoamisesta annetun lain soveltamisalaa koskevista väitteistä 
pitää paikkansa? 
a) Lakia ei sovelleta työeläkevakuutusta välittäviin vakuutusmeklareihin. 
b) Lakia ei sovelleta sijoitusvakuutusten tarjoamiseen. 
c) Lakia sovelletaan osittain jälleenvakuutukseen. 
d) Lakia sovelletaan yhteisö- ja kuluttajaneuvontaan. (1,5 p.) 
 

c); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö, 5. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustan-
nus Oy FINVA, Turenki 2018, s. 131-132; Laki vakuutusten tarjoamisesta 1, 2, 3 §. 

 
8. Mikä seuraavista EI ole hyvän vakuutustavan mukaista? 
a) Vakuutuksenottajan tunnistaminen 
b) Vain tiettyjen ruumiinosien vakuuttaminen 
c) Rikastumiskielto 
d) Vakuutuksenottajan palveleminen hänen äidinkielellään. (1,5 p) 
 

b); Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilö-
vakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 
430-431. 

 
9. Jos henkivakuutuksen vakuutettu tekee itsemurhan, 
a) Vakuutusyhtiö on aina vastuusta vapaa. 
b) Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos itsemurha on tehty vuoden aikana vakuutusyhtiön vas-
tuun alkamisesta. 
c) Vakuutusyhtiö ei ole vastuusta vapaa, mutta se voi alentaa kuolinpesälle tulevaa korvausta. 
d) Vakuutusyhtiö on aina korvausvelvollinen, jos vakuutettu on ollut rikosoikeudellisesti syyntakeet-
tomassa tilassa. (1,5 p) 
 

b); Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilö-
vakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 
316 – 317. 
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10. Mikä seuraavista meklarin sijoitusvakuutuksia koskevista velvoitteista EI pidä paikkaansa? 
a) Meklarin on varoitettava asiakasta riskeistä, jotka liittyvät vakuutukseen, sijoituskohteisiin tai va-
littuun sijoitusstrategiaan. 
b) Osasta sijoitusvakuutuksia on annettava standardoitu avaintietolomake (ns. PRIIPs-lomake) 
c) Meklarin ei tarvitse huomioida asiakkaan sijoituskokemusta tai –tietämystä. 
d) Henkilökohtaista suositusta annettaessa on selvitettävä asiakkaan taloudellinen tilanne. (1,5 p) 
 

c); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö, 5. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustan-
nus Oy FINVA, Turenki 2018, s. 151; Laki vakuutusten tarjoamisesta 47 ja 48 §. 

 
11. Selvitä lyhyesti mitkä ovat korvattavia vahinkotapahtumia matkustajavakuutuksessa. (3 p) 
 

Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilöva-
kuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 194-
195.  

 
12. Yrityksen henkilöstöpolitiikkaan kuuluu yleisesti parantaa työntekijöiden sosiaaliturvaa yli sen, 
mitä laki minimissään vaatii. Mitä lisä- ja vakuutusetuja työntekijöille voi kuulua? (3 p) 
 

Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilöva-
kuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s.90-
91. 

 
13. Ryhmäeläkevakuutuksen verotusta koskevat yksilöllisiä vakuutuksia lievemmät säännöt, jos 
ryhmäeläkevakuutus täyttää kollektiivisuuden määritelmän. Kerro lyhyesti, mitä tarkoitetaan kollek-
tiivisella lisäeläketurvalla? Miten siihen kuuluva ryhmä pitää olla muodostettu? Luettele myös pari 
esimerkkiä hyväksyttävästä ryhmänmuodostamisesta? Saako kollektiivisesti muodostetun ryhmän 
sisälle tehdä muutoksia vakuutusaikana? (4 p) 
 

Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilöva-
kuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 142. 

 
14. Kerro lyhyesti, mitä lääkevahinkovakuutus korvaa? Kerro myös mitä lääkevahingolla tarkoite-
taan? Anna esimerkki vahingoista, mikä ei kuulu lääkevahinkovakuutuksen piiriin. Mikä taho hallin-
noi lääkevahinkovakuutusta Suomessa? (4 p.) 

 
Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskus-
tannus Oy FINVA, 2017, s. 42-43. 

 
15. Kerro lyhyesti kenellä on oikeus lakisääteiseen perhe-eläketurvaan? Mainitse ne kaksi eläkela-
jia, joista lakisääteinen perhe-eläke koostuu? Minkä mukaan lapseneläke ja leskeneläke määräyty-
vät? Voiko lesken oma työeläke vaikuttaa leskeneläkkeen määrään? (3 p) 
 

Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskus-
tannus Oy FINVA, 2017, s. 246-247. Jaana Rissanen – Harri Grönlund – Ove Herrlin 
– Keijo Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Hillevi Mannonen – Pasi Musto-
nen – Anne Perälehto-Virkkala – Ulla Suotunen: Työeläke. FINVA Finanssikoulutus 
Oy, 2017, s. 149-150.  

 
16. Vakuutuksen omistajalla (eli vakuutuksenottajalla) on oikeus edunsaajan määräämiseen ja ai-
kaisemmin annetun määräyksen muuttamiseen. Mihin vakuutussopimuslain säännökseen tai sään-
nöksiin periaate perustuu ja mitä poikkeuksia tähän periaatteeseen on? (3p) 
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Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilöva-
kuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 338, 
Vakuutussopimuslaki 47 ja 48 §. 

 
17. Kerro Suomen työeläkkeen ominaispiirteistä. Mainitse kolme ominaispiirrettä ja kerro lyhyesti, 
mitä niillä tarkoitetaan. (3 p) 
 

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. 13-14 ja 113-114. 
 

18. Vuonna 2017 työeläkejärjestelmään tuli uutena etuutena työuraeläke. Mitkä ovat työuraeläk-
keen saamisen edellytykset? (3 p) 

 
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. 146-147. Yrjö Mattila 
(toim.): Toimeentulo-turva. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy 
FINVA, 2017, s. 225. 
 

19. Kerro lyhyesti, mitä tarkoitetaan elinaikakertoimella ja tavoite-eläkeiällä? (3 p) 
 
Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskus-
tannus Oy FIN-VA, 2017, s. 227. Jaana Rissanen – Harri Grönlund – Ove Herrlin – 
Keijo Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Hillevi Mannonen – Pasi Musto-
nen – Anne Perälehto-Virkkala – Ulla Suotunen: Työeläke. FINVA Finanssikoulutus 
Oy, 2017. s. 131-132. 

 
20. Kerro yrityksen henkilöriskeistä. Mainitse kolme henkilöriskiä ja kerro miten kunkin riskin toteu-
tuminen voi vaikutta yrityksen toimintaan. (3 p) 

 
Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilöva-
kuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 59-
62. 
 

21. Yksityistapaturmavakuutuksissa tapaturma määritellään perinteisesti siten, että tapaturma on 
äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttama tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Sel-
vitä, miten tapaturman perusmääritelmää on yleensä täydennetty vakuutusehdoissa. (3p) 
 

Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilöva-
kuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013 s. 181-
182. 

 


