
VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 21.9.2016 – TENTTI 174 
Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. 
 
 
 
1) Vakuutussopimuslaissa on säädetty sosiaalisesta maksuesteestä. Vakuutusyhtiö on irtisanonut 

vakuutuksen päättymään 8.11.2015 johtuen maksamattomuudesta. Valitse kussakin alakohdassa 
oikea vaihtoehto. Useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon valitseminen kussakin alakohdassa 
johtaa siihen, että pistemäärä tuosta kohdasta on 0. 

1.1 Sosiaalinen maksueste on olemassa, jos vakuutuksenottajan maksuvaikeudet johtuvat siitä, että 
a) hänellä ei ole rahaa maksaa vakuutusmaksua 
b) sosiaalitoimistokaan ei suostu maksamaan vakuutusmaksua 
c) työttömyyspäiväraha ei ole tullut tilille sovittuna päivänä ja vakuutuksenottajan maksukyky 

ei ole riittävä 
d) hän on ollut sairauslomalla jo pidempään ja saanut Kelan päivärahaa säännöllisesti jo 3 

kuukauden ajan 

1.2 Kun maksun laiminlyönti on johtunut sosiaalisesta maksuesteestä, niin vakuutus päättyy vasta 
esteen lakkaamisesta 

a) 14 päivän kuluttua 
b) 21 päivän kuluttua 
c) 1 kuukauden kuluttua 
d) 3 kuukauden kuluttua 

1.3 Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään 
a) 8.12.2015 
b) 8.1.2016 
c) 8.2.2016 
d) 8.5.2016 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 293-294. 
yht. 3 p. 

2. Suomalaiset sairauskuluvakuutukset ovat yleensä niin kutsuttuja all risk –tyyppisiä vakuutuksia, joista 
korvataan sekä sairauksien että tapaturmien aiheuttamia sairaanhoitokuluja. Joitain yleisiä 
korvattavuuden rajoituksia sairauskuluvakuutuksiin kuitenkin liittyy. Valitse seuraavista mitä ei yleensä 
korvata – huom. kohtia voi olla useampia. Jokaisesta väärästä vastauksesta vähennetään yksi piste, 
kuitenkin niin, että tehtävän alin mahdollinen pistemäärä on 0 . 

a)  lääkärin määräämät lääkkeet, jotka on ostettu apteekista 
b)  terveystarkastus 
c)  sairauden tai vamman tutkimisessa ja hoidossa välttämättömät toimenpiteet 
d)  hivenaineet, vitamiinit tms. 
e)  nikotiiniriippuvuuden hoito 
f)  lääkärin määräyksestä tapahtuva tutkimus ja hoito 
g)  kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa saadut vammat ja sairaudet 
h)  pahanlaatuisen kasvaimen poisto 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus s.163-167. 
4 pistettä  
  



3. Vakuutusyhtiön irtisanomisoikeus. Sopimusten sitovuuden periaate vakuutussopimuksissa tarkoittaa, 
että vakuutusyhtiöllä sopimuksen vahvempana osapuolena ei voi olla oikeutta sanoutua irti 
vakuutuksesta milloin tahansa. 

a) Missä tilanteissa vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus? enintään 3 pistettä, piste kustakin 

b) Selosta, mitä asioita vakuutusyhtiön tulee huomioida irtisanoessaan vakuutuksen? enintään 2 pistettä, 
piste kustakin 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 239 ja 292 ja 309 sekä 461 
Yhteensä enintään 5 pistettä  

4. Peruuttamaton edunsaajamääräys 

a) Kuka sen antaa ja kenelle se annetaan? 
b) Miten se vaikuttaa? 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s.340 
Yhteensä 2 pistettä  
 

5. Valitse oikea väittämä. Useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon valitseminen kussakin alakohdassa 

johtaa siihen, että pistemäärä tuosta kohdasta on 0. 

5.1 Vakuutusyhtiölain kohtuusperiaatteen mukaan vakuutusyhtiön 

a) on palautettava kohtuullinen osa yhtiön tuottamasta ylijäämästä vakuutuksenottajille, ellei se vaaranna 
vakuutusyhtiön vakavaraisuutta. 

b) on asetettava vakuutusmaksu kohtuulliselle tasolle vaikka riskin toteutumisen todennäköisyys edellyttäisi 
selvästi suurempaa vakuutusmaksua. 

c) voi hyväksyä kuolemantapausturvan edunsaajamääräyksen vain jos korvaussumma on määrätty 
maksettavaksi kullekin edunsaajalle yhtä suurina osuuksina. 

5.2 Riskiperusteessa 

a) määrätään kuinka vakuutusyhtiön on sijoitettava vastuuvelan katteena oleva varallisuus 
sijoitusmarkkinoille. 

b) huomioidaan mitkä vakuutettavan riskin todennäköisyyteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon 
vakuutusta hinnoiteltaessa. 

c) määrätään kuinka suuri osuus vakuutusmaksusta käytetään vakuutusyhtiön sijoitusriskin kattamiseen. 

5.3 Vastuuvelka 

a) on vakuutusyhtiön velkaa vakuutuksenottajille ja korvaukseen oikeutetuille. 

b) on vakuutusyhtiön myöntämien henkivakuutusten vakuutussummien yhteenlaskettu määrä. 

c) syntyy tilanteessa, jossa luonnolliset vakuutusmaksut eivät kata vakuutettavaa riskiä kokonaan. 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut 400, 371 ja 403 
3 pistettä 

 



6. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksujen palkaksi lukeminen ja vähennysoikeus 

a) Yritys A Oy:n tilikausi päättyy 30.6 2016. Yritys on maksanut työntekijälleen B. Virtaselle ottamansa 
eläkevakuutuksen maksuja 8.500 euroa 28.12.2015. Yritys maksoi samaan eläkevakuutukseen 5.000 
euroa 5.5.2016. Ovatko ja millä perusteella vakuutusmaksut joltakin osin Virtaselle palkkaa? 

b) Mitä vaikutuksia yrityksen ottamalla yksilöllisellä eläkevakuutuksella tai sen maksuilla 
verolainsäädännön mukaan on työntekijän itse ottaman vakuutuksen vähennysoikeuteen? 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 358-360 
Yhteensä 4 p. 
 

7. Vakuutusyhtiön liikekulut. Mainitse vakuutusyhtiön liikekulut otsikkotasolla. Miten yhtiöt pyrkivät ne 

kattamaan? 

Vastaus Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 375 
Yhteensä enintään 3 pistettä 

8. Vakuutussopimuslaissa on joitakin edunsaajamääräyksiä koskevia tulkintaohjeita. Ohessa on esitetty 
omaiset-edunsaajamääräystä koskevia väittämiä. Valitse oikeat väittämät. Jokaisesta väärästä 
vastauksesta vähennetään yksi piste, kuitenkin niin että tehtävän alin mahdollinen pistemäärä on 0. 

a) Jos vakuutetulta jäi leski ja lapsia, saa leski koko korvaussumman 
b) Korvaussumma jaetaan puoliksi leskelle ja puoliksi lapsille 
c) Mahdollisesta leskestä huolimatta lapset saavat aina koko korvaussumman 
d) Kuolleen lapsen sijaan tulevat  hänen lapsensa 
e) Kuolleen lapsen osuus jää vakuutusyhtiöön, eikä sitä makseta lainkaan 
f) Ellei ole leskeä tai lapsia, korvaussumma maksetaan vakuutetun vanhemmille 
g) Kuolleen vanhemman sijaan tulevat vakuutetun siskot ja veljet sekä heidän lapsensa 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 341-342 
3 pistettä 

9. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus. Valitse oikea väittämä. Useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon 
valitseminen kussakin alakohdassa johtaa siihen, että pistemäärä tuosta kohdasta on 0. 

9.1 Kuka on vakuutuksenottaja? 
a) Työntekijä 
b) Työmarkkinajärjestö 
c) Työnantaja 

9.2 Jatkoturva 
a) Työntekijällä oleva oikeus jatkaa vakuutusta omissa nimissään työsuhteen päätyttyä 
b) Työntekijä säilyy vakuutettuna työsuhteen päätyttyä vielä kolme vuotta 
c) Vakuutusturva jatkuu vielä viisi vuotta, kun työntekijä jää vanhuuseläkkeelle 

9.3 Vakuutuskorvaukset maksaa 
a) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli 
b) Työnantajan eläkevakuutusyhtiö 
c) Tapaturmavakuutusyhtiöt yhteisvastuullisesti 

9.4 Kuka päättää vakuutusehtojen sisällöstä? 
a) Työmarkkinajärjestöt 
b) Työnantaja, joka voi antaa työntekijälle peruuttamattomuussitoumuksen 
c) Vakuutusyhtiö 



Vastaus Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 73 
4 pistettä 

10. Ohessa on esitetty matkavakuutusta koskevia väittämiä. Valitse oikea väittämä. Useamman kuin 
yhden vastausvaihtoehdon valitseminen kussakin alakohdassa johtaa siihen, että pistemäärä tuosta 
kohdasta on 0. 

10.1 
a) vakuutus voi olla voimassa Suomessa matkoilla, jotka tehdään linnuntietä mitattuna vähintään 50 

km:n etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. 
Mainituissa paikoissa vakuutus ei ole voimassa, mutta kylläkin niiden välillä. 

b) jatkuva matkustajavakuutus on voimassa ulkomaan matkoilla rajoittamattoman ajan 
c) jos sairaus on alkanut ennen matkalle lähtöä ja yllättäen pahenee hoitoa vaativalla tavalla matkan 

aikana, kyseessä ei kuitenkaan ole korvattava matkasairaus 

10.2 
a) tavallisesti kuolemantapausturva on voimassa vain matkatapaturman, ei matkasairauden varalta 
b) matkatapaturman ja matkasairauden aiheuttamasta invaliditeetista maksetaan sovittu 

vakuutusmäärä ja osittaisesta invaliditeetista vamman vaikeusasteen osoittama osa täydestä 
korvauksesta 

c) vakuutusyhtiöltä on aina pyydettävä etukäteen lupa ennen hoitoon hakeutumista 

10.3 

a) hoitokulujen korvaamiselle ei yleensä ole vakuutussopimuksissa mitään euromääräistä ylärajaa, 
mutta kylläkin ajallisia rajoituksia korvauksille 

b) matkavakuutuksen korvauspiiristä on aina rajattu pois äkillisen hammassäryn välttämätön hoito 
c) matkavakuutukset ovat yleensä voimassa ilman lisämaksua myös kilpaurheilussa tai sen 

harjoittelussa 

10.4 

a) matkan aikana saatu sairaus ei voi olla korvattava, jos sen oireita ei ole lainkaan ilmennyt matkan 
aikana vaan vasta sen jälkeen 

b) matkan peruuntuminen korvataan yleensä myös silloin, kun vakuutus on otettu ja maksettu kaksi 
päivää ennen matkalle lähtöä 

c) vakuutetun kuoltua matkalla korvataan vainajan kotiinkuljetuskustannukset vaikka vakuutukseen ei 
ole otettu vakuutusmäärää kuoleman varalta 

Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 193-199 
4 pistettä 


