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

Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään noin 40 
% kokeen maksimipistemäärästä. 
 
Oheismateriaalina on otteita vuosikertomuksista 
 
1.  Seuraavassa on esitetty eri asiakokonaisuuksiin liittyviä väittämiä tai kysymyksiä. 
 Vain yksi vaihtoehto kussakin kohdassa on oikea.  
  

A) Tasoitusmäärä 
 1) koostuu oman pääoman luontoisista eristä  
 2) on puskuri ja tasoittaja vain korvausmenon heilahtelua vastaan 

3) tasoitusmäärä on osa vakuutusmaksuvastuuta 
  

B) Sijoitusten realisoimaton arvostusero on 
 1) Kirjanpitoarvon ja hankintamenon välinen ero  

2) Kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välinen ero 
 3) Suunnitelman mukaisen poiston ja kirjanpitoarvon välinen ero 
 
 C) Vakuutusyhtiön sijoitussuunnitelma 
 1) sijoitussuunnitelmalla tarkoitetaan numeerista sijoitusbudjettia 
 2) sijoitussuunnitelman laatii yhtiön vastuullinen vakuutusmatemaatikko 
 3) sijoitussuunnitelman tulee sisältää hallituksen päätös yhtiön sijoitustoiminnan yleisistä 
 tavoitteista  

 
 D) Kahdenkertaisella kirjanpidolla tarkoitetaan 
 1) Liiketapahtumien kirjaamista tuloslaskelmaan ja taseeseen 

2) Liiketapahtumien kirjaamista aina kahdelle kirjanpidon tilille – toisen debet-puolelle ja 
toisen kredit-puolelle 

 3) Liiketapahtumien kirjaamista rahatilille ja tulo-/menotilille     
 

E) Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuun sisältyvä hoitokulukuormitus 
a) Kattaa vakuutuksista aiheutuvan keskimääräisen korvausmenon 
b) On tarkoitettu kattamaan varmuusrahastoa 
c) On tarkoitettu kattamaan korvausten hoidosta aiheutuvia kustannuksia   

 
 F) Vakuutusyhtiön valvonta 
 1) Finanssivalvonta ei voi peruuttaa vakuutusyhtiön toimilupaa 

2) Finanssivalvonta valvoo vakuutusyhtiöiden toimintaa  
3) Vakuutusyhtiölaissa ei ole vakuutusyhtiön selvitystilaa tai konkurssia koskevia

 säännöksiä 
 
  

 
 



G) Solvenssi II -direktiivin mukaiset hallintojärjestelmää koskevat säännökset lisättiin 
vakuutusyhtiölakiin 1.1.2014. Mikä seuraavista hallintojärjestelmää koskevista 
väittämistä ei pidä paikkaansa?  
1) Hallintojärjestelmää koskevat säädökset korostavat erityisesti yhtiön keskijohdon 
vastuuta.  
2) Hallintojärjestelmällä tarkoitetaan yleisiä hallintovaatimuksia, joilla pyritään 
varmistamaan, että vakuutusyhtiön toiminnassa ja sen kaikilla organisaatiotasoilla 
noudatetaan terveitä ja varovaisia liiketoimintaperiaatteita. 
3) Riskienhallinta on keskeisessä roolissa hallintojärjestelmäsäännöksissä. 
    
H) Vakuutusyhtiön tuloslaskelma ja tase 

 1) Taseen vastaavissa merkittävin erä on vakuutustekninen vastuuvelka 
2) Tase kuvaa yrityksen liiketoiminnan kehittymistä ja tilikauden aikaisia tärkeitä 
tapahtumia    
3) Tuloslaskelma sisältää vakuutusteknisen laskelman ja muun kuin vakuutusteknisen 
laskelman 

 
Kysymyksissä 2 ja 3 käytetään oheismateriaalina olevia otteita vuosikertomuksista 

 
3. a) Mitä yhdistetty kulusuhde kuvaa ja mitä voit sanoa sen kehityksestä vuosina 2011 – 

2015? 
 b) Mitä tarkoittaa perustekorkokulu? 
 c) Mitä tunnusluvuista käytetään volyymin mittarina? 
 d) Mitä asiakkailta perittäviä eriä on vähennetty vahinkovakuutusyhtiön 

vakuutusmaksutulosta? 
 
2. a) Selitä käsitteet vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu 
 b) Miten yhtiön vakuutusmaksuvastuu on muuttunut vuodesta 2014 vuoteen 2015? 

Miten muutos vaikuttaa yhtiön tulokseen? 
 c) Miten yhtiön korvausvastuu on muuttunut vuodesta 2014 vuoteen 2015? Miten 

muutos vaikuttaa yhtiön tulokseen? 
 d) Laske tuloslaskelman ja taseen tiedoista vuoden 2015 vakuutusmaksutuotto 

 
Kysymyksiin 4 ja 5 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. 
 
4. Sijoitustoiminta ja sen onnistuminen ovat oleellinen osa vakuutustoiminnan 

tuloksenmuodostusta ja vakavaraisuuden hallintaa. Erittele ja selosta sijoitusriskit.  
 
5. Mitä tarkoitetaan ulkoisella ja sisäisellä laskentatoimella? 


