
 
 
 
VTS:n 175. suoritustilaisuus, Vakuutusoppi tenttikysymykset 18.-19.1.2017 

 
Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä:  
 
I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse vastaukseksi O, 
jos väittämä on mielestäsi väärä, merkitse vastaukseksi V. 
 
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 
 
 
Huom!  Pyydämme käyttämään vastaamiseen tätä kysymyspaperia (Ei konseptipaperia). 
Annettu tila riittää vastaukseen, myös kääntöpuoli on tarvittaessa käytössä.   



 
 
VAKUUTUSTUTKINTO: VAKUUTUSOPPI 
 
I KYSYMYSRYHMÄ, oikein/väärin -kysymykset      Merkitse o tai v 
 

1. Henkivakuutuksen maksut ovat yksityishenkilölle verovähennyskelpoisia.  
RK 14 s. 356            

  
2. Yrityksessä työskentelevien henkilöiden lakisääteiset ja vapaaehtoiset 

henkilövakuutusmaksut eivät ole vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa.   
RK 14 s. 358           

          
3. Vakuutussäästäminen poikkeaa riskivakuuttamisesta mm. siten, että vakuutus-

tapahtuma on etukäteen tiedossa. 
RK 14 s. 477                     

          
4. All risk – vakuutuksen periaatteena on korvata kaikki ne äkilliset ja ennalta 

arvaamattomat vahingot, joita vakuutusehdoissa ei ole suljettu korvauspiirin    
ulkopuolelle. 
RK 14 s. 546      

 
5. Vastuuvakuutuksessa korvauksensaajana ei ole vakuutuksenottaja, vaan joku ennalta 

määräämätön sivullinen.  
RK 14 s. 563          
          

6. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa sosiaalihuoltoa. 
RK 14 s. 87   

       
7. EU:n alueella tapaturmavakuutusturva määräytyy aina työskentelymaan mukaan. 

RK 14 s. 417 
   

8. Finanssivalvonta valvoo vakuutusmeklariyritysten hyvän vakuutustavan ja hyvän 
vakuutusmeklaritavan noudattamista. 
LLMRS 10 s. 114    

 
9. Vakuutussopimuslakia sovelletaan vain vapaaehtoisiin vakuutuksiin. 

LLMRS 10 s. 131 
   

10. Vakuutuksenottaja ei voi irtisanoa vakuutussopimusta, jonka voimassaoloaika on alle 30 
päivää. 
LLMRS 10 s. 231           

 
        
 
         
   
        
   
       

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
II KYSYMYSRYHMÄ: Monivalintakysymykset, merkitse yksi vaihtoehto.             (x) 
 
 
1.  Samastusta voidaan vakuutussopimuslain mukaan soveltaa    
 

a vahinkovakuutuksessa. LLMRS 10 s. 204 a  

b jälleenvakuutuksessa. b  

c lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa. c  

d henkivakuutuksessa. d  

 
 
2.  Liikennevakuutus on ilman eri toimia voimassa 
 

a vain Suomessa. a  

b vain Pohjoismaissa. b  

c koko Euroopan talousalueella. RK 14 s. 442 c  

d koko Euroopassa. d  

 
 
3.  Henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja ovat 
 

a ikä. a  

b siviilisääty. b  

c uskonto. LLMRS 10 s. 316 c  

d äidinkieli. d  

 
 
4. Vakuutusmaksujen yhteydessä kerättäviin julkisiin maksuihin EI kuulu 
  

a palosuojelumaksu. a  

b liikenneturvallisuusmaksu. b  

c työturvallisuusmaksu. c  

d arvonlisävero. RK 14 s. 111 d  

 
  
5. Kuluttajariitalautakunta antaa 
 

a ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä 
erimielisyyksissä. LLMRS 10 s. 289 

a  

b sitovia ratkaisuja kuluttajasopimusten ehtojen kohtuuttomuutta koskevissa 
asioissa. 

b  

c harhaanjohtavaa markkinointia koskevia sitovia ratkaisuja, joista voi valittaa 
markkinaoikeuteen. 

c  

d lakisääteisiä vakuutuksia koskevia ratkaisusuosituksia. d  



 
III KYSYMYSRYHMÄ 
 
Anna seuraaviin kysymyksiin annettua vastaustilaa käyttäen PERUSTELTU vastaus. 
Arvostelu 0-10 p. 

 
1. Selosta, millainen tiedonantovelvollisuus vakuutusyhtiöllä vakuutussopimuslain mukaan on 

vakuutuksen hakijaa kohtaan ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Mitä tietoja 
vakuutusyhtiön on annettava, miten tiedonantovelvollisuus on toteutettava ja mikä on 
tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seuraus?  
LLMRS 10 s. 136–147 

 
 

2. Mistä syntyy henkivakuuttamisessa vakuutustoiminnan tulos, ja miten ylijäämä jaetaan? 
RK 14. s. 496–500 

 
3. Eläkevakuutus Suomessa jakautuu kolmeen erityyppiseen vakuutuslajiin. Nimeä ne ja 

kuvaile kunkin vakuutuslajin tarkoitus. 
RK 14 s. 84  


