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VAKUUTUSTUTKINTO: VAKUUTUSOPPI 
 
I KYSYMYSRYHMÄ, oikein/väärin -kysymykset        Merkitse o tai v 
 
1. Vakuutusmaksuveroa peritään kaikista vakuutuksista vakuutusmaksun yhteydessä.  

        
  
2.   Henkivakuutuksen luonnollinen maksu tarkoittaa, että maksu on aina tasasuuruinen  
      vakuutetun iästä riippumatta.        
          
3.   Oy Yhtiö Ab otti kaikille työntekijöilleen henkivakuutuksen. Vakuutuksen piiriin kuuluivat  
      aina automaattisesti yhtiön kaikki työntekijät ja Oy Yhtiö Ab maksoi vakuutusmaksun. 
      Kyseessä oli ns. ryhmäetuvakuutus.                 
          
4.  Vapaa-ajan yksityistapaturmavakuutus ei korvaa työmatkalla tapahtuneita tapaturmia.  
           

 
5.  Kotivakuutuksessa vakuutusmäärään perustuva vakuutus tarkoittaa sitä, että  
     omaisuudelle on määritelty vakuutuskirjassa euromääräinen vakuutusmäärä.   
                
         
6.  Yrittäjien eläkkeen perusteena on vahvistettu työtulo, joka vastaa sitä palkkaa, mikä 
     samasta työstä olisi maksettava työntekijälle.    
 
           
7.  Henkilö voi saada samasta tapaturmasta korvausta liikennevakuutuslain sekä  
     työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.     
      
   
8.  Sama yhtiö voi Suomessa harjoittaa sekä vahinkovakuutus- että henkivakuutus- 
     toimintaa.      
 
     
9.  Jatkuvalla vahinkovakuutuksella tarkoitetaan sitä, että vakuutus on voimassa aina sovitun 
     vakuutuskauden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä.  
   
    
10. Yhtiö voi aina irtisanoa henkilövakuutuksen vakuutusmaksukauden tai kalenterivuoden 
      lopussa.      
 
RK 14, s. 361, 381, 476, 484, 506, 523–524 
LLMRS 10, s. 34, 177, 233, 416 

        
 
         
   



        
   
       

II KYSYMYSRYHMÄ: Monivalintakysymykset, merkitse yksi vaihtoehto.             (x) 
 
1.    Kansaneläkkeen ensisijaisena tehtävänä on 
 

a antaa ansion mukainen eläketurva. a  

b turvata vähimmäistoimeentulo.  b  

c turvata kulutustason säilyminen. c  

d turvata tarpeen mukainen toimeentulo. d  

 
2.  Sosiaaliavustukset maksetaan tiettyjen ennakolta annettujen ehtojen ja määrien mukaisina julkisista 
varoista. Sosiaaliavustusta on 
 

a toimeentulotuki. a  

b ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha. b  

c sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvaus. c  

d lapsilisä.  d  

 
3. Kaikki riskit eivät ole vakuutuskelpoisia. Riskin vakuuttamiskelpoisuuden edellytyksenä on mm. sen 

 

a ajallinen muuttuvuus. a  

b tunnistamattomuus. b  

c ennustettavuus.  c  

d suhdanneherkkyys. d  

 
 
4. Vakuutusedustuksesta annetun lain mukaan 

  

a vakuutusmeklarina voi toimia kuka tahansa luonnollinen henkilö tai yhtiö. a  

b vakuutusmeklarilta on kielletty riippuvuussuhde vakuutusyhtiöön.  b  

c vakuutusmeklari ei vastaa asiakkaalle antamastaan virheellisestä tiedosta. c  

d vakuutusmeklari voi ottaa palkkion joko vakuutusyhtiöltä tai vakuutuksenottajalta. d  

 
5.  Vakuutusyhtiön on vakuutussopimuslain mukaan maksettava vakuutuskorvaukselle korkolain 
mukainen viivästyskorko 
 

a vain, jos korvauksenhakija sitä vaatii. a  

b 14 päivän kuluttua siitä, kun korvauksenhakija on toimittanut korvausasiassa 
pyydetyn lisäselvityksen. 

b  

c kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut korvausasian ratkaisemista 
varten tarpeellisen selvityksen.  

c  

d kuukauden kuluttua siitä, kun korvauksenhakija on ilmoittanut yhtiölle vahingosta. d  

 
RK 14 s. 77, 87, 388 ja 402  
LLMRS 10 s. 107, 326 
 



III KYSYMYSRYHMÄ 
 
Anna seuraaviin kysymyksiin annettua vastaustilaa käyttäen PERUSTELTU vastaus. 

 
1. Mitä vahingonkorvausoikeudessa tarkoitetaan seuraavilla termeillä  
a) tuottamuksellinen vahinko  
b) korostunut huolellisuusvelvollisuus  
c) ankara vastuu 
d) isännänvastuu.  
Selosta termien sisältö ja anna niistä esimerkkejä.  
RK 14 s. 311–314 
 
 
2. Selosta ammatinharjoittajan oikeus vähentää verotuksessa vahinko- ja henkilövakuutuksen maksut 
elinkeinotoiminnan tuloksesta.  
RK 14 s. 357 
 
 
3. Selvitä, millainen on metsävakuutus: sen vakuutusmuodot, korvauspiiri ja rajoitukset.   
RK 14 s. 529 – 530 
 


