
 
 

VAKUUTUSTUTKINTO 
 
173. SUORITUSTILAISUUS 
 
VAKUUTUSOPPI 11.5.2016 
 
 
 
 
 
Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä:  

 
I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse vastaukseksi Tosi, 
jos väittämä on mielestäsi väärä, merkitse vastaukseksi Epätosi. 
 
II Kysymysryhmä: 5 monivalintatehtävää. Merkitse vastauksesi annetuista vaihtoehdoista 
vain yksi. 
 
III Kysymysryhmä: 3 essee-kysymystä. Kirjoita vastauksesi ja mahdolliset perustelut sille 
annettua vastaustilaa käyttäen. 
 
 
Arvostelu: 
 
I kysymysryhmä  oikea vastaus 1 p 
   väärä vastaus 0 p 
   yhteensä 10 pistettä 
 
II kysymysryhmä  oikea vastaus 2 p 
   väärä vastaus 0 p 
   yhteensä 10 pistettä 
 
III kysymysryhmä  vastauksen tasosta riippuen 0-10 p 
   yhteensä 30 pistettä 
 
 
 



 
VAKUUTUSTUTKINTO: VAKUUTUSOPPI 
 
I KYSYMYSRYHMÄ, tosi/epätosi -kysymykset        Merkitse o tai v 
 
1. Henkivakuutuksen perusteella maksettava kuolemantapauskorvaus on kokonaan  

perintöverosta vapaa. Vakuutusoppi PR 14 s. 356    v 
             
  
2.   Ammatinharjoittaja voi verotuksessaan vähentää elinkeinotoiminnassa käyttämänsä  

moottoriajoneuvon vakuutusmaksut elinkeinotoiminnan kuluina.   o 
Vakuutusoppi RK 14 s. 357  

      
          
3.  Kohtuusperiaatteen tarkoitus on tarvittaessa estää henkivakuutustoiminnan 
     ylijäämän siirtäminen kohtuuttomassa määrin yhtiön omistajille.   o  
     Vakuutuslainsäädäntö LLMRS 10 s. 55    
          
4.  Keskeytysvakuutuksesta korvattavaa vahinkoa syntyy, jos yhtiölle aiheutuu vahingon 
     johdosta ylimääräisiä kuluja sen pyrkiessä välttämään liikevaihdon laskua.   o 
     Vakuutusoppi RK 14 s. 574        
    

 
5.  Yrittäjien eläkkeen perusteena oleva työtulo vahvistetaan yrittäjän verotettavien tulojen mukaisesti  
     vuosittain. Vakuutusoppi RK 14 s. 381    v
            
6.  Tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset ovat ensisijaisia sairausvakuutuksen, 
     liikennevakuutuksen ja työeläkevakuutuksen korvauksiin verrattuina.   o 
     Vakuutusoppi RK 14 s. 416 
      
7.  Vakuutuksenantaja voi täyttää vakuutusten markkinointia koskevan 
     tiedonantovelvollisuutensa antamalla vakuutuksenottajalle ennen  
     vakuutussopimuksen tekemistä vakuutusehdot. Vak.lainsäädäntö LLMRS 2010, s. 140 v 
   
8.  Vakuutusyhtiö voi saamansa toimiluvan perusteella harjoittaa vakuutustoimintaa 
     koko Euroopan talousalueella. Vakuutusoppi LLMRS 10 s. 37    o 
     
9.  Vakuutusyhtiön on myönnettävä kuluttajalle kotivakuutus, jos tällä ei ole 
     luottotietorekisterissä maksuhäiriöitä. Vak.lainsäädäntö LLMRS 10 s. 124  v 
          

    
10. Lojaliteettiperiaate vakuutussopimussuhteessa tarkoittaa, että vakuutuksenantajalla on 
      pitkälle menevä velvollisuus auttaa vakuutuksenottajaa.   o 
      Vakuutuslainsäädäntö LLMRS 2010 s. 137 

        
 
         
   
        
   
       

 
 
 
 
 
 
 



 
 
II KYSYMYSRYHMÄ: Monivalintakysymykset, merkitse yksi vaihtoehto.             (x) 
 
 
1. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine     
 

a neuvoo kuluttajia vapaaehtoisten vakuutusten korvausasioissa. RK 14 s. 139 a  

b pitää yllä vakuutusten kilpailuttamisportaalia vakuutusten oston helpottamiseksi. b  

c opastaa työttömyysvakuutusta koskevissa kysymyksissä. c  

d käsittelee lakisääteistä eläkevakuutusta koskevia asioita. d  

 
 
2. Sosiaalihuoltoa on  
 

a lapsilisä. a  

b työttömyyspäiväraha. b  

c toimeentulotuki. RK 14 s. 87 c  

d kansaneläke. d  

 
 
3. Riskin vakuutuskelpoisuuden edellytyksenä on, että se  
 

a on ajallisesti stabiliteetti. RK 14 s. 77–80 a  

b on tuntematon. b  

c toteutuu yleisesti. c  

d on edunsaajasta riippuvainen. d  

 
 
4. Vakuutuksenantajalla ei ole maksamastaan vakuutuskorvauksesta takautumisoikeutta 
(regressioikeus) vahingosta vastuussa olevaa kohtaan, kun 
  

a aiheuttaja on vastuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta. a  

b henkivakuutuksesta on maksettu summakorvaus.  LLMRS 10 s. 221 b  

c vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta on maksettu lääkekuluja. c  

d tämä on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella. d  

 
  
5. Ryhmäetuvakuutuksella tarkoitetaan 
 

a vakuutusta, jonka vakuutettuina ovat kaikki tietyn ryhmän jäsenet. a  

b kotivakuutusta, jonka vakuutettuina ovat kaikki tietyn perheen jäsenet. b  

c vakuutusta, jonka maksusta saa alennusta keskittämällä vakuutus- ja raha-asiansa 
samaan finanssiryhmään. 

c  

d tietylle ryhmälle tarjottavaa vakuutusta, jonka vakuutusmaksun tai osan siitä maksaa 
vakuutettu itse. LLMRS 10 s. 240–241 

d  

 
 
  
 
 



III KYSYMYSRYHMÄ 
 
Anna seuraaviin kysymyksiin annettua vastaustilaa käyttäen PERUSTELTU vastaus. 
Arvostelu 0-10 p. 
 
1. Kerro omavastuusta ja sen eri muodoista. Miten vakuutusyhtiö ja vakuutuksenottaja hyötyvät 
omavastuusta? RK 14 s. 154–155 
 
 
2. Ympäristövahinkovakuutus korvaa ympäristölle aiheutuneita vahinkoja. Selosta 
a) vakuutuksen tarkoitus ja vakuuttamisvelvollisuus 
b) mitä vahinkoja vakuutuksesta korvataan 
c) mikä on Ympäristövakuutuskeskus ja mitkä ovat sen tehtävät. RK 14 s. 461 - 462 
 
 
3. Selvitä, mitä tarkoittaa hyvä vakuutustapa. Havainnollista hyvän vakuutustavan sisältöä vähintään 
kolmella käytännön esimerkillä. LLMRS 10 s. 121–127 
 


