
VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 2.11.2022 

Kysymykset 1–8 ovat monivalintatehtäviä. Merkitse vastauksesi monivalintakysymyksiin 
kysymyspaperiin 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 
jätät vastaamatta johonkin kysymykseen, palauta 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. 

 

1. Vakuutussopimuslakia  
a) ei sovelleta lakisääteisiin vakuutuksiin.   
b) ei sovelleta ns. pakollisiin vakuutuksiin.   
c) sovelletaan vain kuluttajille tarjottaviin vakuutuksiin.   
d) ei sovelleta jälleenvakuutukseen. (1,5 p.)  

 
d); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö, 5. uudistettu painos, Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, Turenki 2018, s. 177 ja 178; Vakuutussopimuslaki 1, 
3 ja 4 a § 

 
2. Mikä seuraavista kuluttajansuojalakia koskevista väittämistä pitää paikkansa? 
a) Kuluttajansuojalain rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutusten 
välittämiseen, vaan ainoastaan vakuutusyhtiöiden suoramyyntiin. 
b) Kuluttajansuojalakia sovelletaan vakuutusten tarjoamiseen asunto-osakeyhtiöille. 
c) Kuluttajansuojalaki koskee työntekijän ryhmähenkivakuutuksia. 
d) Kuluttajansuojalaki ei koske lakisääteisiä vakuutuksia. (1,5 p.) 
 

d); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018, s. 312, 314; 
Kuluttajansuojalaki 1 ja 6 a luku. 

 
3. Mikä seuraavista vakuutussopimuslain 9 §:n mukaista vastuuta koskevista väittämistä pitää 
paikkansa? 
a) Vastuu vakuutuksesta annetuista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista edellyttää tahallisuutta 
vakuutuksenantajalta tai sen edustajalta.  
b) Vastuu virheellisistä tai puutteellisista tiedoista voi syntyä, vaikka vakuutusyhtiön työntekijä ei 
ole menetellyt huolimattomasti.  
c) Vastuun syntyminen edellyttää vähintään tuottamusta vakuutuksenantajalta tai tämän 
edustajalta.  
d) Vastuun syntyminen edellyttää sitä, että vakuutuksenantaja tai tämän edustaja on antanut 
virheelliset tai puutteelliset tiedot petostarkoituksessa.  (1,5 p.) 
 

b); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018, s. 195. 

 
4. Mikä seuraavista valvontaan ja riitojen ratkaisuun liittyvistä väittämistä pitää paikkansa? 
a) Finanssivalvonnalla on yksinomainen toimivalta valvoa finanssialan toimijoiden, ml. 
vakuutusyhtiöiden, toimintaa.  
b) Kuluttaja-asioissa Finanssivalvonnan ja kuluttaja-asiamiehen on tehtävä yhteistyötä.  
c) Finanssivalvonta ratkaisee vakuutusyhtiöiden ja vakuutuksenottajien välisiä riitaisuuksia.  
d) Kuluttajariitalautakunta ei käsittele vakuutuksiin liittyviä erimielisyyksiä, vaan pelkästään FINE. 
(1,5 p.) 



 
b); Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020, s. 
125–128. 

 
5. 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 
vakuutuskorvausta voidaan alentaa. 
c) Vakuutusyhtiötä eivät sido sen korvauskäsittelyn aikana antamat ennakkotiedot tulevasta 
korvauksesta. 
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 § 

 
6. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn lautakunnissa EI käsitellä 

a) ammatinharjoittajien ja yritysten vakuutusasioista. 

b) ryhmävakuutusasioita. 

c) potilasvakuutusasioita. 

d) pankki- ja sijoituspalveluasioita. (1,5 p.) 

 

c); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 

Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018 s.348-349  

7. Mikä seuraavista EI ole omavastuun tyyppi 

a) suhteellinen omavastuu. 

b) euromääräinen vähimmäisraja. 

c) ehdollinen omavastuu. 

d) tasattava omavastuu. (1,5 p.) 

 

d); Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020. s.160. 

8. Mikä seuraavista EI ole riskin vakuutuskelpoisuuden edellytys? 
a) Riskin säädösperusteisuus. 
b) Riskin ennustettavuus. 
c) Riskin ajallinen stabiliteetti. 
d) Riskin toteutumisen harvinaisuus. (1,5 p.) 
 

a); Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020. s. 82-
84. 

 
9. Kerro, miten vakuutusmaksun maksamista on vakuutussopimuslaissa säädetty? (3 p.) 

Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 

Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018. s.223  

Vakuutussopimuslaki 38§ 

 

10. Selvitä käsite ekvivalenssiyhtälö? (3 p.) 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020. s. 175 



11. Mitä vakuutusmeklarin avustavat vahinkopalvelut voivat sisältää? (3 p.) 

Raine Forsman – Eero Kuusela. Vakuutusmeklarin käytännön työ, s. 6-7 
 
12. Meklareille on erityisiä velvoitteita vakuutusten tarjonnassa, mainitse ja selvitä lyhyesti niistä 

kolme? (3 p.) 
 
Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018. s.141-145 

 

13. Mitä tarkoitetaan liikennevakuutuslaissa  

a) liikenteellä 

b) liikennevahingolla. (3 p.) 

 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020. s. 448- 

449 

14. Vakuutusedustajan ja sivutoimisen vakuutusedustajan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle 

aikomuksestaan tarjota vakuutuksia yhdessä tai useammassa muussa ETA-valtiossa kuin 

Suomessa. Luettele lyhyesti, millaisia selvityksiä on liitettävä ilmoitukseen? (2 p.)  

Laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) 22 §. 

15. Luettele ainakin neljä yleistä esimerkkiä ja kaksi aikasidonnaista esimerkkiä siitä, millaisia 

suoritusmittareita on hyvä kirjata vakuutusmeklarin ja asiakkaan väliseen 

toimeksiantosopimukseen?  (3 p.) 

Raine Forsman – Eero Kuusela. Vakuutusmeklarin käytännön työ (linkki 5. 

luvun referaattiin). s. 14. 

16. Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa käyttää aggressiivista 

menettelyä, kerro lyhyesti mitä tämä tarkoittaa. Anna kolme esimerkkiä siitä, mitä 

kuluttajansuojalain mukaan otetaan menettelyn aggressiivisuutta arvioitaessa erityisesti huomioon. 

(3 p.) 

Kuluttajansuojalaki (38/1978), 2. luku 9 §. 

17. Kerro, mitkä ovat meklaritoiminnassa käytetyt yleisimmät valtakirjat. (3 p.) 

Raine Forsman – Eero Kuusela. Vakuutusmeklarin käytännön työ, jakso 5.2.2. 
 

18. Selosta lyhyesti seuraavien käsitteiden sisältö.  

a) omaisuuden jälleenhankinta-arvo  

b) omaisuuden päivänarvo (3 p.) 

 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020. s.150. 

19. Selvitä, mitä eroa on suojeluohjeella suhteessa rajoitusehtoon. (4 p.) 

Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 

Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018, s. 238- 239. 

20. Tietosuojalainsäädännön mukaan henkilötietojen käsittely on sallittua vain lainsäädännössä 

määritellyssä tilanteessa. Selvitä kolme vakuutusalan kannalta keskeistä henkilötietojen 

käsittelyperustetta. (3 p.) 



Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 

Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018, s. 362. 

21. Määrittele sosiaalivakuutus. Mikä on sosiaalivakuutukselle tunnusomaista verrattuna 

yksityisvakuutukseen? (2 p.) 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020. s. 87. 

 

  



VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, HENKIVAKUUTUSOSA 2.11.2022 

Kysymykset 1–8 ovat monivalintatehtäviä. Merkitse vastauksesi monivalintakysymyksiin 
kysymyspaperiin 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 
jätät vastaamatta johonkin kysymykseen, palauta 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. 

 

1. Mikä väittämistä on oikein? Pysyvän haitan määritteleminen 

yksityistapaturmavakuutuksessa  

a) on sopimuksenvaraista ja määrittelytapa ja haitan peruste on kerrottu vakuutusehdoissa 

b) tapahtuu aina käyttämällä vahingon hetkellä voimassa ollutta luokitusta 

c) tapahtuu aina käyttämällä määrittelyn hetkellä voimassa olevaa luokitusta 

d) tapahtuu liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden perusteella (1,5 p) 

 

A) Teemu Jokela, Piritta Poikonen, Kati Ranta ja Tuija Westerling: Vapaaehtoinen 

henkilövakuutus, 7. päivitetty painos. Finva 2021. ISBN 978-952-7285-30-5 

(painettu), ISBN 978-952-7285-31-2 (epub) s. 122-124 

 

2. Vakuutusten tarjoamista koskevassa laissa määritetään mitä, vakuutusten tarjoamisella 

tarkoitetaan. Mitä seuraavista vaihtoehdoista ei pidetä vakuutusten tarjoamisena? 

a) vakuutussopimuksen valmistelua, 

b) vakuutussopimuksen tekemistä, 

c) vakuutuksenantajan ammattimaista korvaushakemusten hallinnointia taikka vahingon 

selvittelyä tai asiantuntija-arvion tekemistä korvausasiasta 

d) avustamista vakuutussopimuksen hoitamisessa ja täyttämisessä (1,5 p) 

 

C) Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 

Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018 s, 131 

 

3. Mikä seuraavista YEL-vakuutusta koskevista väitteistä pitää paikkansa?  

a) Yrittäjän tulee ottaa YEL-vakuutus kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan 

aloittamisesta. Vakuutus alkaa vakuutuksen ottamishetkestä.  

b) Jos yrittäjällä on useita eri yrityksiä, kunkin yrityksen piirissä tapahtuvaa yritystoimintaa 

varten tulee ottaa oma vakuutus.  

c) Vakuuttamisvelvollisuus ei koske sivutoimisia yrittäjiä.  

d) Vakuutus voidaan ottaa takautuvasti kulumassa olevalle ja kolmelle tätä edeltävälle 

kalenterivuodelle. (1,5 p) 

 

D) Jaana Rissanen . Harri Grönlund – Ove Herrlin – Keijo Kouvonen – Minna 

Levander – Sonja Lilius – Hillevi Mannonen – Pasi Mustonen – Anne Peärlehto-

Virkkala – Ulla Suotunen: Työeläke: Finva 2017, s. 80 

 



4. Potilasvahingon johdosta 

a) maksetaan korvausta myös potilaan henkisestä kärsimyksestä. 

b) maksetaan korvausta vain, jos terveydenhuollon ammattihenkilön osoitetaan toimineen 

virheellisesti. 

c) ei korvata kosmeettista haittaa 

d) on pääsääntöisesti haettava korvausta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen 

oikeutettu on saanut tietää vahingosta (1,5 p) 

 

D) Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finva 2017, s. 40-42.  

 

5. Mikä seuraavista urheilijoiden vakuutusturvaa koskevista väitteistä EI pidä paikkaansa?  

a) Ammattiurheilijalle voidaan järjestää vapaaehtoisesti TyEL-vakuutusturva. 

b) Urheilijoiden tapaturmavakuuttamisesta on säädetty erityislailla. 

c) Urheilijalle on järjestettävä tapaturmavakuutus, jos hänen veronalaiset tulonsa 

urheilemisesta ylittävät laissa säädetyn euromäärän.  

d) Urheilijoiden vakuuttamista koskevassa laissa säädetään myös vanhuuseläketurvasta. (1,5 

p) 

A) Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finva 2017, s. 102-103 

 

6. Mikä seuraavista työntekijän 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, Piritta Poikonen, Kati Ranta ja Tuija Westerling: Vapaaehtoinen 

henkilövakuutus, 7. päivitetty painos. Finva 2021. ISBN 978-952-7285-30-5 (painettu), 

ISBN 978-952-7285-31-2 (epub) s. 95 

 

7. Mikä seuraavista hyvään vakuutustapaan liittyvistä väittämistä EI pidä paikkaansa?  

a) Asiakasta tulisi palvella kielellä, jota asiakas ymmärtää.  

b) Hyvän vakuutustavan mukaista ei ole, jos henkilö vakuutetaan ilman suostumusta.  

c) Vain tiettyjen ruumiinosien vakuuttaminen voi olla hyvän vakuutustavan vastaista.  

d) Finanssivalvonta ei voi puuttua asiaan, jos vakuutusyhtiö ei noudata hyvää vakuutustapaa. 

(1,5 p) 

 

D) Teemu Jokela, Piritta Poikonen, Kati Ranta ja Tuija Westerling: Vapaaehtoinen 

henkilövakuutus, 7. päivitetty painos. Finva 2021. ISBN 978-952-7285-30-5 (painettu), 

ISBN 978-952-7285-31-2 (epub) s. 182-187 

  



8. YEL-vakuutuksen alkaessa vahvistetaan yrittäjän vuosittainen työtulo. Työtulo vahvistetaan  

a) yksilöllisen tutkimisen perusteella eläkelaitoksessa 

b) Valtiokonttorin ohjeen perusteella eläkelaitoksessa 

c) yrittäjän verotettavan ansiotulo-osuuden perusteella eläkelaitoksessa 

d) eläkelaitoksen ehdotuksen perusteella Eläketurvakeskuksessa (1,5 p)  

A) Jaana Rissanen, Harri Grönlund – Ove Herrlin – Keijo Kouvonen – Minna Levander 

– Sonja Lilius – Hillevi Mannonen – Pasi Mustonen – Anne Peärlehto-Virkkala – Ulla 

Suotunen: Työeläke: Finva 2017, s. 81  

 

9. Yksilöllisen eläkevakuutuksen takaisinostoa on rajoitettu lainsäädännössä. Kerro missä 

tilanteissa takaisinosto on mahdollista. (4 p) 

 

Teemu Jokela, Piritta Poikonen, Kati Ranta ja Tuija Westerling: Vapaaehtoinen 

henkilövakuutus, 7. päivitetty painos. Finva 2021. ISBN 978-952-7285-30-5 (painettu), 

ISBN 978-952-7285-31-2 (epub) s. 155-156 

 

10. Mitä tarkoitetaan hyvään vakuutustapaan liittyvällä vakuutuksellisen intressin selvittämisellä 

ja mitä sen puuttumisesta seuraa? (3 p) 

 

Teemu Jokela, Piritta Poikonen, Kati Ranta ja Tuija Westerling: Vapaaehtoinen 

henkilövakuutus, 7. päivitetty painos. Finva 2021. ISBN 978-952-7285-30-5 (painettu), 

ISBN 978-952-7285-31-2 (epub) s.185 

 

11. Mitkä ovat Suomen työeläkkeen ominaispiirteet? (4 p) 

Jaana Rissanen, Harri Grönlund – Ove Herrlin – Keijo Kouvonen – Minna Levander – 

Sonja Lilius – Hillevi Mannonen – Pasi Mustonen – Anne Peärlehto-Virkkala – Ulla 

Suotunen: Työeläke: Finva 2017, s. 13-14 

 

12. Selvitä mitä tarkoittaa vakuutusyhtiön takautumis- eli regressioikeus. Kerro myös, millä 

edellytyksillä vakuutusyhtiöllä yleensä on tällainen oikeus, sekä vakuutusyhtiön 

regressioikeudesta henkilövakuutuksissa. (3 p) 

Teemu Jokela, Piritta Poikonen, Kati Ranta ja Tuija Westerling: Vapaaehtoinen 

henkilövakuutus, 7. päivitetty painos. Finva 2021. ISBN 978-952-7285-30-5 

(painettu), ISBN 978-952-7285-31-2 (epub) s.317-318 

 

13. Laissa rahanpesun estämisen terrorismin estämisestä määritetään, että asiakas on 

tunnettava. Kerro, mitkä tehtävät vakuutusmeklarin on uuden asiakkaan kohdalla 

suoritettava tämän velvollisuuden täyttämiseksi. (3 p) 

Teemu Jokela, Piritta Poikonen, Kati Ranta ja Tuija Westerling: Vapaaehtoinen 

henkilövakuutus, 7. päivitetty painos. Finva 2021. ISBN 978-952-7285-30-5 

(painettu), ISBN 978-952-7285-31-2 (epub) s. 174-179 

 



14. Millä edellytyksillä lääkevahinko korvataan lääkevahinkovakuutuksesta? ( 3 p) 

 

Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 4. uudistettu painos. Finva 2017, s. 42-43 

 

15. Selosta millä edellytyksillä työntekijä voi saada työntekijän eläkelain mukaisen 

työuraeläkkeen. (3 p). 

Jaana Rissanen, Harri Grönlund – Ove Herrlin – Keijo Kouvonen – Minna Levander – 

Sonja Lilius – Hillevi Mannonen – Pasi Mustonen – Anne Peärlehto-Virkkala – Ulla 

Suotunen: Työeläke: Finva 2017, s. 146 

 

16. Mitä tarkoittaa vapaaehtoisissa pysyvän työkyvyttömyyden varalta otetuissa vakuutuksissa 

odotusaika, miksi se on olemassa ja milloin sitä ei noudateta? (3 p) 

Teemu Jokela, Piritta Poikonen, Kati Ranta ja Tuija Westerling: Vapaaehtoinen 

henkilövakuutus, 7. päivitetty painos. Finva 2021. ISBN 978-952-7285-30-5 

(painettu), ISBN 978-952-7285-31-2 (epub) s. 106 

 

17. Selvitä perinteisen säästövakuutuksen ja sijoitussidonnaisen vakuutuksen eroja (4 p).  

Teemu Jokela, Piritta Poikonen, Kati Ranta ja Tuija Westerling: Vapaaehtoinen 

henkilövakuutus, 7. päivitetty painos. Finva 2021. ISBN 978-952-7285-30-5 

(painettu), ISBN 978-952-7285-31-2 (epub) s. 134-135 

 

18. Mitkä ovat tyypillisiä korvattavuuden rajoituksia matkustajavakuutuksissa? (3 p) 

Teemu Jokela, Piritta Poikonen, Kati Ranta ja Tuija Westerling: Vapaaehtoinen 

henkilövakuutus, 7. päivitetty painos. Finva 2021. ISBN 978-952-7285-30-5 

(painettu), ISBN 978-952-7285-31-2 (epub) s. 133-134 

 

19. Miten yritys voi varautua eri avainhenkilöihin liittyviin riskeihin henkilövakuutuksilla? (3 p) 

Teemu Jokela, Piritta Poikonen, Kati Ranta ja Tuija Westerling: Vapaaehtoinen 

henkilövakuutus, 7. päivitetty painos. Finva 2021. ISBN 978-952-7285-30-5 

(painettu), ISBN 978-952-7285-31-2 (epub) s. 88-92 

 

20. Selvitä mitä nettohinnoittelulla tarkoitetaan. (2 p) 

 

Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 

Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018 s. 144 

  



VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, VAHINKOVAKUUTUSOSA 3.11.2022 

 

 

Kysymykset 1–8 ovat monivalintatehtäviä. Merkitse vastauksesi monivalintakysymyksiin 

kysymyspaperiin 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 

jätät vastaamatta johonkin kysymykseen, palauta 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. 

 

1. Mikä seuraavista vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia (VTL) koskevista väittämistä pitää 

paikkansa?  

a) VTL:ia sovelletaan myös ryhmävakuutuksiin.  

b) VTL:ia ei sovelleta työeläkeyhtiöiden vakuutusten välittämiseen.  

c) VTL ei koske vakuutusyhtiöiden harjoittamaa vakuutusten suoramyyntiä, sillä tällöin 

sovellettavaksi tulevat vakuutussopimuslain säännökset.  

d) VTL:ia ei sovelleta jälleenvakuutusten tarjoamiseen. (1,5 p.) 

 

a); Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia 

Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 5. uudistettu painos. Turenki 2018, s. 131 ja 132; 

Laki vakuutusten tarjoamisesta 1 §. 

 

2. 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 vakuutuksenottaja on kuollut, vakuutuksen irtisanominen edellyttää, että kaikilta kuolinpesän 

osakkailta saadaan kirjallinen irtisanomisilmoitus.  

d) Jos vakuutus on määräaikainen, vakuutuksenottaja ei saa irtisanoa sitä kesken 

vakuutuskauden. (1,5 p.) 

 

c); 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 § 

  



3. Mikä seuraavista varustamon vastuuvakuutukseen (P&I) liittyvistä väittämistä EI pidä 

paikkansa? 

a) Laivanisännällä on merilain mukaan velvollisuus ottaa vastuuvakuutus tai asettaa sitä vastaava 

vakuus, kun kyse on suomalaisesta aluksesta, jonka bruttovetoisuus on vähintään 300. 

b) Aluksen omistajille ja rahtaajille tarkoitetut P&I –vakuutukset ovat sisällöltään samanlaisia. 

c) Tyypillisesti P&I-vakuutus kattaa muun muassa varustamon vastuun henkilövahingoista ja 

lastivahingoista. 

d) P&I-vakuutus kattaa perinteisesti myös eräitä sakkoja. (1,5 p.) 

 

b); Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020, s. 566 

ja 567 

 

4. 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. 

 

5. Mikä seuraavista kiinteistövakuutusta koskevista väittämistä pitää paikkansa?  

a) Kiinteistövakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkitty rakennus sekä sen maapohja.  

b) Kiinteistövakuutuksesta korvataan myös rakennusten huoltokorjaukset.  

c) Kiinteistövakuutuksesta korvataan asukkaille aiheutuneet ylimääräiset vuokra- ja 

muuttokustannukset, jos he joutuvat muuttamaan pois huoneistoistaan vakuutuksesta korvattavan 

vahinkotapahtuman, esimerkiksi tulipalon vuoksi.  

d) Kiinteistövakuutuksesta korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat sattuneen tai 

välittömästi uhkaavan, vakuutuksesta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. (1,5 p.) 

 

d); Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 

vakuuttaminen, 4. uudistettu panos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2020, 

s. 344–351. 

 

6. Mikä vaihtoehdoista EI pidä paikkaansa? Vakuutussopimuslain 73 §:n mukaan 

vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden 

kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on saanut tietää  

a) vakuutuksen voimassaolosta. 

b) vahingon tarkasta määrästä. 

c) vakuutustapatumasta. 

d) vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. (1,5 p.) 

 

b); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. 

uudistettu painos. FINVA 2014. ISBN 978-952-7285-52-0 (Nid.), 978-952-5684-68-1 

(PDF) s. 177. Vakuutussopimuslaki (543/1994) 73 §. 



 

7. Kiinteistövakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on perinteisesti rajattu kokonaan 

a) myrskytuulen aiheuttamat vahingot. 

b) suunnittelu- ja rakennusvirheistä sekä virheellisestä materiaalista aiheutuvat vahingot. 

c) kiinteistöön murtautumisesta aiheutuneet vahingot. 

d) yksityistalouksien yhteiseen käyttöön tarkoitettu kalusto. (1,5 p.) 

 

b); Tuula Pellikka - Petri Peilimö - Pasi Puntari - Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 

vakuuttamisen 4. uudistettu painos, 2020. s. 344-350. 

 

8. Mikä seuraavista työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevista väitteistä pitää paikkansa?  

a) Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanosta huolehtivat viranomaiset. 

b) Työliikekipeytymistä ei korvata työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. 

c) Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan vahingoittuneen käytössä olleet 

vahinkotapahtuman yhteydessä särkyneet silmälasit. 

d) Muutosta työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevaan päätökseen haetaan ensisijaisesti 

nostamalla kanne vakuutusyhtiötä vastaan käräjäoikeudessa. 

(1,5 p.) 

c); Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, 2020, s. 20, 73-74, 103, 181-

186. 

 

9. Selvitä, miten teollisuuskohteen maksutekijä 

a) ensivastuukerroin 

b) riskimuuttuja 

c) turvatasomuuttuja  

vaikuttaa vakuutusmaksun laskentaan? (3 p.) 

Tuula Pellikka - Petri Peilimö - Pasi Puntari - Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 

vakuuttamisen 4. uudistettu painos, 2020. s. 185 

 

10. Mitä vakuutuslajia seuraavat käsitteet koskevat ja missä tilanteissa niitä sovelletaan? 

a) TKSL 345/1979 

b) CMR-yleissopimusta? (3 p.) 

 

Jukka Rantala – Esko Kivisaari: Vakuutusoppi. 13. uudistettu painos, 2020 s. 573 

 

11.  Tahallisuudella ja muun tuottamuksen välisen eron suurin merkitys 

vahingonkorvausoikeudessa on se, että tahallisuus estää yleensä korvauksen sovittelun. Milloin 

tekoa pidetään tahallisena? (3 p.)  

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu 

painos. FINVA 2014, s. 16. 

  



12. Hoitotukea voidaan maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Millä tavoin hoitotuki 

määräytyy? (3 p.)  

Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, FINVA, uudistettu painos, 2020, s. 100-101 

 

13. Vahinkoriskien riskienhallintamenetelmiä on viisi. Nimeä nämä viisi menetelmää ja anna 

kahdesta niistä esimerkit. (3 p.) 

Marko Juvonen – Mikko Koskensyrjä – Leena Kuhanen – Virva Ojala – Anne Pentti – 

Paavo Porvari – Tero Talala: Yrityksen riskienhallinta. FINVA 2014. ISBN 978-952-

5684-65-0. S. 23-28. 

 

14. Mitä tarkoitetaan ankaralla vastuulla? Anna kaksi esimerkkiä ankaran vastuun tilanteesta. (3 p.) 

Marko Juvonen – Mikko Koskensyrjä – Leena Kuhanen – Virva Ojala – Anne Pentti – 

Paavo Porvari – Tero Talala: Yrityksen riskienhallinta. FINVA 2014. ISBN 978-952-

5684-65-0. S. 114. 

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu 

painos. FINVA 2014, s. 33-38. 

 

15. Minkälainen on työtapaturma- ja ammattitautilain tapaturman lyhyt määritelmä? (3 p.) 

Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, 2. uudistettu painos, FINVA 2020. ISBN 

978-952-7285-24-4 (nid.), 978-952-7285-25-1 (EPUB) s. 50. 

 

16. Missä ajassa vakuutuksenottajan tulee vaatia korvausta vakuutusyhtiöltä vakuutussopimuslain 

73 §:n mukaan? Kerro myös miksi vastuuvakuutuksen osalta säännös on jonkin verran 

tulkinnanvarainen. (4 p.) 

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu 

painos. FINVA 2014. ISBN 9978-952-7285-52-0. (Nid.), 978-952-5684-68-1 (PDF) s. 

177. 

Vakuutussopimuslaki (543/1994) 73 §. 

 

17. Mitä tarkoitetaan vahinkotapahtuman toteamis- eli ilmenemisperiaatteella, tapahtumis- eli 

sattumisperiaattella ja vaatimis- eli ilmoitusperiaatteella vastuuvakuutuksissa? (3 p.) 

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs – Jussi Laasonen: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu 

painos. FINVA 2014. ISBN 978-952-7285-52-0 (Nid.), 978-952-5684-68-1 (PDF) s. 

95-98. 

  



18. Niin sanotusta AR-vakuutuksesta korvataan äkilliset, ennalta arvaamattomat ja odottamattomat 

vakuutustapahtumat. Korvauspiiriä on kuitenkin rajoitettu luettelemalla useita tapahtumia, joita 

vakuutuksesta ei korvata. Anna neljä esimerkkiä tällaisista syistä, miksi tapahtuma on rajattu 

vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. (4 p.) 

Tuula Pellikka - Petri Peilimö - Pasi Puntari - Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 

vakuuttamisen 4. uudistettu painos, 2020. s. 247-249. 

 

19. Kerro, millä edellytyksillä pahoinpitely voidaan korvata työtapaturma- ja 

ammattitautivakuutuksesta. Kerro myös, miten pahoinpitelyn syy vaikuttaa korvattavuuteen. (3 p.) 

Kirsi Salo: Työtapaturma ja ammattitauti, 2. uudistettu painos, FINVA 2020. ISBN 

978-952-7285-24-4 (nid.), 978-952-7285-25-1 (EPUB) s. 71-71. 

 

20. Kerro vahinkotarkastuksesta. Mikä on vahinkotarkastuksen tarkoitus? Kuvaile lisäksi, mitä eri 

vaiheita vahinkotarkastukseen voi kuulua? (3 p.) 

Tuula Pellikka - Petri Peilimö - Pasi Puntari - Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 

vakuuttamisen 4. uudistettu painos, 2020. s. 436-437. 


