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Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. 

1. Mitä tarkoitetaan kielletyllä vastuunrajoituksella? Mainitse esimerkki. 

2 pistettä 

2. Jari hakee itselleen vakuutusta kuoleman ja työkyvyttömyyden varalta. Mihin eri vaihtoehtoihin 
vakuutusyhtiö voi päätyä Jarin terveydentilan johdosta? 

2 pistettä 

3. Luettele vahinkotapahtumia, joilla tapaturman perusmääritelmää on yksityistapaturma-
vakuutuksessa yleensä laajennettu? 

3 pistettä 

4. Matkasairaus 

a) Kerro matkasairauden määritelmä. 

b) Millä edellytyksillä ennen matkaa olemassa olevaa sairautta voidaan korvata 
matkasairautena ja mitä siinä tapauksessa olemassa olevasta sairaudesta voidaan 
korvata? 

4 pistettä. 

5. Matti ja Maija menivät naimisiin juhannuksena 1960. He saivat kaksi lasta, Eeron ja Tiinan. Ma-
tilla ja Maijalla on 4 lastenlasta: Eeron lapset Esko ja Eeva sekä Tiinan lapset Taru ja Tuuli. Suuri 
suru kohtasi Mattia ja Maijaa vuonna 2006, kun tytär Tiina menehtyi auto-onnettomuudessa. 

Pitkä yhteiselo päättyi, kun Matti kuoli keväällä 2017. Matilla oli 160.000 euron henkivakuutus, 
jonka edunsaajaksi hän oli määrännyt omaiset. Kenelle korvaus maksetaan ja miten korvausta 
verotetaan vuonna 2017? 

5 pistettä 

6. Kerro ryhmävakuutusten ja ryhmäetuvakuutusten erot 

4 pistettä 

7. Mitä määräaikoja korvauksenhakijan tulee noudattaa ja mitä merkitystä korvausoikeuden 
vanhenemisella on yhtiön kannalta.  

4 pistettä 

8. Seuraavassa on erilaisia vapaaehtoisia vakuutuksia koskevia väittämiä. Valitse oikea väittämä. 
Useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon valitseminen kussakin alakohdassa johtaa siihen, 
että pistemäärä tuosta kohdasta on 0. 

5 pistettä yhteensä eli ½ pistettä kustakin kohdasta 

8.1 Ryhmäeläkevakuutuksen käyttämisestä 
a) Ryhmäeläkevakuutus sopii esimerkiksi yritysjärjestelyissä yhdenmukaistamaan eri henkilöryhmien 
toisistaan eronneita eläkelupauksia. 
b) Ryhmäeläkevakuutuksella ei voi sitouttaa työntekijöitä vakuutuksen ottaneeseen yritykseen. 
c) Ryhmäeläkevakuutuksessa vakuutettu ei voi maksaa vakuutusmaksuja. 

8.2 Ryhmäeläkevakuutuksen vakuutetut 
a) Ryhmäeläkevakuutuksessa vakuutetut tulee yksilöidä vakuutussopimuksessa nimeltä mainiten. 
b) Vakuutettujen ryhmän on pysyttävä koko vakuutusajan samana. 
c) Ryhmäeläkevakuutuksessa on keskeistä ryhmän määritteleminen kollektiivisesti esimerkiksi 
työntekijän aseman, ammatin, toimipaikan tai vakuutettavien syntymäajan mukaan. 

8.3 Ryhmäeläkevakuutuksen sisällöstä 



a) Ryhmäeläkevakuutuksilla on aina yhteys lakisääteiseen eläkejärjestelyyn. 
b) Ryhmäeläkevakuutukset ovat aina perinteisiä, korkoperusteisia vakuutuksia. 
c) Ryhmäeläkevakuutus voi sisältää vanhuuseläkkeen lisäksi myös perhe-eläkkeen ja 
työkyvyttömyyseläkkeen eri muodoissaan sekä henkivakuutustyyppisen hautausavustuksen. 

8.4 Yksityishenkilön ottaman vakuutuksen maksujen vähennysoikeudesta 
a) Yksityishenkilön maksamat kaikki muut paitsi yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksut ovat 
rajoituksetta vähennyskelpoisia. 
b) Yksityishenkilö voi vähentää yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja enintään 8.500 euroa vuodessa. 
c) Yksityishenkilön verotuksessa yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut vähennetään ensisijaisesti 
pääomatuloista. 

8.5 Säästöhenkivakuutusten vakuutuskorvausten verotuksesta 
a) Kuolintapauskorvaus on vakuutetun lähiomaiselle maksettuna tulo- ja perintöverosta vapaata. 
b) Säästösummasta on veronalaista pääomatuloa vain tuotto, kun se maksetaan vakuutuksenottajalle 
itselleen ja hän on itse vakuutettuna. 
c) Enintään 8.500 euron suuruinen vakuutuslahja on verovapaa, kun lahjan saajana on 
vakuutuksenottajan lähiomainen. 

8.6 Muiden vakuutuskorvausten verotuksesta 
a) Sairauskulukorvaukset ovat verotettavaa ansiotuloa. 
b) Päiväkorvaus työkyvyttömyyden perusteella on veronalaista ansiotuloa. 
c) Puolet vakuutetulle maksettavasta kertakorvauksesta pysyvän työkyvyttömyyden perusteella on 
vakuutetulle veronalaista ansiotuloa. 

8.7 Vakuutuksen alkamisesta 
a) Sopimuksen syntyminen edellyttää tarjousta ja siihen annettua hyväksyvää vastausta. 
b) Vakuutusyhtiön vastuu alkaa aina samalla hetkellä, kun vakuutussopimus syntyy. 
c) Vakuutusmaksun maksaminen on aina edellytys vakuutusyhtiön vastuun alkamiselle. 

8.8 Säästöhenkivakuutuksen muuttamisesta 
a) Vakuutuksen edunsaajaa ei voi muuttaa. 
b) Vakuutuksenottaja voi vaihtaa sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoituskohteita vain vakuutuskauden 
vaihtuessa. 
c) Mikäli vakuutus sisältää säästöä, vakuutuksenottaja voi useimmiten luopua vakuutusturvasta myös 
osittain myymällä vakuutuksen takaisin vakuutusyhtiölle. 

8.9 Edunsaajamääräyksistä 
a) Vakuutetulla on oikeus määrätä vakuutuksen edunsaaja/t. 
b) Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta ratkaista lopullisesti epäselvän edunsaajamääräyksen tulkintaa. 
c) Omaiset edunsaajamääräystä tulkitaan lähtökohtaisesti siten, että vakuutussumma jaetaan 
vakuutetun perintökaaressa mainittujen perillisten hyväksi. 

8.10 Perinteinen / sijoitussidonnainen vakuutus 
a) Sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa vakuutuksenottaja omistaa vakuutuksen sijoituskohteet 
b) Perinteisessä, korkotuottoisessa vakuutuksessa vakuutuksenottaja omistaa vakuutuksen 
sijoituskohteet 
c) Sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa vakuutuksenottaja kantaa riskin vakuutussäästön säilymisestä. 

 

9. Valitse oikea väittämä. Useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon valitseminen kussakin 
alakohdassa johtaa siihen, että pistemäärä tuosta kohdasta on 0. 
 
2 pistettä yhteensä eli ½ pistettä kustakin kohdasta 

9.1 Terveysselvitys 
a) Vakuutettavan henkilön terveydentilan huonontumista ei vakuutushakemuksen allekirjoittamisen 
jälkeen saa ottaa huomioon vakuutusta myönnettäessä. 
b) Vakuutusyhtiö ei saa selvittää vakuutettavan terveydentilatietoja muista vakuutusyhtiöistä. 
c) Jos vakuutusyhtiö ei ole pyytänyt terveysselvitystä, sillä on kuitenkin oikeus vedota ehtoon, 
"Korvausta ei makseta, jos sairaus on katsottava alkaneeksi ja myös selviä sairausoireita on ilmaantunut 
tai vamma taikka vika on saatu ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista". 
d) Vapaaehtoista henkilövakuutusta ei voida hylätä terveydentilan perusteella. 

9.2 Sairauskuluvakuutus 
a) All risk -tyyppiset sairauskuluvakuutukset korvaavat vakuutussopimuksessa yksilöityjä sairauksia. 



b) Sairaanhoitokulun korvaaminen edellyttää vakuutuksen voimassaoloa kulun syntyhetkellä. 
c) Sairaanhoitokulun korvaaminen edellyttää sairauden toteamista vakuutuksen voimassaoloaikana 
silloin, kun kulu syntyy vakuutuksen päättymisen jälkeen. 
d) Sairauskuluvakuutus korvaa yleensä hoitokulujen lisäksi kuntoutuskustannuksia. 

9.3 Matkustajavakuutus 
a) Suomessa voimassa oleva matkustajavakuutus on voimassa myös yli 50 km:n päässä vakuutetun 
asunnolta sijaitsevalla vakuutetun vapaa-ajan asunnolla. 
b) Jatkuvana vuosivakuutuksena otettu matkustajavakuutus on voimassa ulkomaan matkalla yleensä 
määrätyn ajan, esim. 45 vrk. 
c) Vainajan kotiinkuljetuskustannusten korvaaminen edellyttää, että matkustajavakuutukseen on otettu 
vakuutusmäärä kuoleman varalle. 
d) Matkustajavakuutuksissa on yleensä euromääräinen yläraja korvattaville hoitokuluille. 

9.4 Yksityistapaturmavakuutus 
a) Auringonpisto katsotaan yleensä myös tapaturmaksi. 
b) Pysyvä haitta arvioidaan lääketieteellisenä yleisenä haittana huomioiden vakuutetun kyky tehdä työtä. 
c) Täysajan tapaturmavakuutus ei korvaa työn yhteydessä sattuvia tapaturmia. 
d) Tapaturmavakuutus ei yleensä korvaa miltään osin fysikaalista hoitoa. 

10. Vakuutussopimus 

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

2 pistettä eli ½ pistettä kustakin kohdasta 

10.1 Vakuutussopimuksen osapuolia ovat 
a) Vakuutuksenantaja ja vakuutusyhtiö 
b) Vakuutuksenottaja ja vakuutettu 
c) Vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö 
d) Vakuutusyhtiö ja edunsaaja 

10.2 Mikä vakuutusehtoja koskeva väite ei pidä paikkaansa 
a) Vakuutusehtoihin on koottu määräykset vakuutussopimuksen osapuolten keskeisistä oikeuksista ja 
velvollisuuksista sekä vakuutusturvan sisältö. 
b) Vakuutusehdoista tulee vakuutussopimuksen osa siten, että vakuutuskirjassa on selkeä viittaus 
sovellettaviin vakuutusehtoihin. 
c) Vakuutusehdot ovat kunkin vakuutussopimuksen kohdalla yksilölliset. 
d) Vakuutusehdot ovat osa vakuutussopimuksen sisältöä. 

10.3 Edunsaaja 
a) Edunsaajamääräyksen antaa vakuutettu saatuaan edunsaajan suostumuksen edunsaajaksi 
nimeämiselle. 
b) Edunsaaja on se fyysinen tai juridinen henkilö, jolla on oikeus saada vakuutustapahtuman johdosta 
suoritettava korvaus. 
c) Edunsaaja ei voi kieltäytyä edunsaaja-asemastaan. 
d) Peruuttamaton edunsaajamääräys velvoittaa vakuutuksenottajaa maksamaan vakuutusmaksut. 

10.4 Osapuolten tiedonantovelvollisuus. 
a) Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus on rajattu vakuutussopimuksen tekovaiheeseen. 
b) Vakuutetun tulee antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin 
terveydentilastaan. 
c) Vakuutusyhtiö voi täyttää tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen tekoa antamalla 
hakijalle vakuutusehdot. 
d) Vakuutussopimus raukeaa pätemättömänä, mikäli osapuoli ei ole täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan. 

11. Ovatko seuraavat väitteet oikein vai väärin? Useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon 
valitseminen kussakin alakohdassa johtaa siihen, että pistemäärä tuosta kohdasta on 0. 

4 pistettä eli ½ pistettä kustakin kohdasta  

11.1 Finanssivalvonnan ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä vakuutusasioissa. 
a) oikein 
b) väärin 



11.2 Jotta vapaan kilpailun säännökset toteutuisivat vakuutusmarkkinoilla, vakuutusyhtiön 
toimiluvan myöntää Kilpailuvirasto. 
a) oikein 
b) väärin 

11.3 Kuluttajavirasto valvoo Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta, jotta kuluttajan asemaan 
rinnastettavien vakuutettujen edut voidaan turvata. 
a) oikein 
b) väärin 

11.4 Finanssivalvonta valvoo, että EU:n vapaan kilpailun edellytykset toteutuvat Suomen 
vakuutusmarkkinoilla. 
a) oikein 
b) väärin 

11.5 Vakuutusyhtiön aktuaari vastaa siitä, että yhtiön vakuutusehdot ovat kuluttajansuojalain 
mukaiset. 
a) oikein 
b) väärin 

11.6 Sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko korvataan potilaan omasta 
sairauskuluvakuutuksesta. 
a) oikein 
b) väärin 

11.7 Liikennevakuutuksesta korvataan vain syyttömien osapuolien henkilövahingot 
onnettomuustilanteessa. 
a) oikein 
b) väärin 

11.8 Työntekijäin ryhmähenkivakuutus ei ole lakisääteinen vakuutus. 
a) oikein 
b) väärin 
  



 

12. Vakuutussopimuslaissa on säädetty sosiaalisesta maksuesteestä. Vakuutusyhtiö on 
irtisanonut vakuutuksen päättymään 8.6.2017 johtuen maksamattomuudesta. Valitse kussakin 
alakohdassa oikea vaihtoehto. 

Vapaaehtoinen henkilövakuutus, s. 293-294, 3 pistettä eli 1 p kustakin kohdasta 

12.1 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 

12.2 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 

12.3 Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään 
a) 8.7.2017 
b) 8.6.2018 
c) 8.9.2017 
d) 8.12.2017 

Oikeat vastaukset 1) c, 2) a ja 3) c  


