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1. (10p) 

 

Selosta, voiko työeläkevakuutusyhtiö omistaa seuraavia yrityksiä ja jos voi, mitä rajoituksia 

omistukseen liittyy. Kerro myös ne syyt, joiden vuoksi työeläkevakuutusyhtiön omistusta 

muissa yrityksissä on rajoitettu.  

• toinen työeläkevakuutusyhtiö 

• atk-yhtiö 

• asunto- ja kiinteistöyhtiö 

• asianajotoimisto 

• rahastoyhtiö 

• vähittäispankki 

• vahinkovakuutusyhtiö 

• pörssiyhtiö 

• vahingontarkastusta harjoittava yritys 

 

2. (10p) 

 

Suomalaisen vahinko- ja henkivakuutusyhtiön vakuutuskannan luovuttamista koskevat 

säännökset 

 

3. (10p) 

 

Selosta, sovelletaanko seuraaviin vakuutuksiin vakuutussopimuslakia ja jos vastaus on 

myönteinen, miltä osin vakuutussopimuslain säännökset tulevat sovellettaviksi?  

• Kuluttajan omaisuusvakuutus 

• Matkustajavakuutus 

• Lakisääteinen tapaturmavakuutus 

• Kuluttajan sairauskuluvakuutus 

• Työntekijän ryhmähenkivakuutus 

• Meklarin pakollinen vastuuvakuutus 

• Potilasvakuutus 

• Jälleenvakuutus 

• Lakisääteinen eläkevakuutus 

• Yrityksen oikeusturvavakuutus 

 

4. (10p) 

 

Kerro, mitä tarkoitetaan ryhmävakuutuksella ja ryhmäetuvakuutuksella?  

 

 

5. (10p) 

 

Selvitä, millainen tiedonantovelvollisuus vakuutuksenantajalla on vakuutuksen hakijaa kohtaan 

ennen sopimuksen solmimista? 
 
6. (10p) 

 

Selvitä, mitä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa vakuutusyhtiön perustamiselle Suomessa 
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7. (10p) 

 

Selvitä, milloin, miten ja mistä eri syistä vakuutuksenantaja voi irtisanoa jatkuvan 

vahinkovakuutuksen? 
 
8. (10p) 

 

Vakuutustoiminnan lainsäädännön ja valvonnan toimielimet ja välineet EU:ssa 
 
9. (10p) 

 

Henkilöauto A ja öljyä kuljettanut säiliöauto B kolaroivat yleisellä tiellä henkilöauton ajettua 

kolmion takaa valtatielle. Liikenneonnettomuus aiheutui siten henkilöauton kuljettajan 

tuottamuksesta. Henkilöauton kuljettajan veren alkoholipitoisuus oli onnettomuushetkellä 1,0 

promillea. Molemmilla ajoneuvoilla oli voimassa oleva liikennevakuutus ja säiliöautolla oli 

lisäksi autovakuutus (kasko). Kolarissa syntyi seuraavia vahinkoja 
• Molemmat ajoneuvot vaurioituivat 

• Molempien ajoneuvon kuljettajille syntyi henkilövahinkoja 

• Säiliöautosta valui vaarallista kemikaalia kahden läheisen omakotitalon tontille liaten 

molempien tonttien maaperää. Tonttien maaperät jouduttiin tämän johdosta osittain 

vaihtamaan. Henkilöauton omistaja oli toisen tontin omistaja 

• Onnettomuuspaikan välittömässä läheisyydessä ollut kauppa joutui sulkemaan ovensa 

kemikaalivaaran vuoksi kahdeksi vuorokaudeksi ja kauppias menetti näiden päivien 

liikevaihdon, mistä syntyi liiketappioita. 

• Säiliöauton kuljettajan mukana ollut lahjaksi tarkoitettu arvotaulu vaurioitui 

• Pyöräilijä C vahingoittuu henkilöauto A:sta kolarin yhteydessä irronneen peilin osuttua 

hänen päähänsä. Myös polkupyörä vaurioitui C:n kaaduttua. 

 

Selosta, korvataanko syntyneet vahingot jonkin edellä mainitun vakuutuksen perusteella. 

Perustele vastauksesi.  

 

 

10.  (10p) 

 

a) Ville Vallaton on ottanut omistamalleen rakennukselle palovakuutuksen Vakuutusyhtiö 

Alfasta vakuutusmäärältään 400.000 . Lisäksi hän on ottanut Vakuutusyhtiö Beetasta 

toisen palovakuutuksen, vakuutusmäärältään 1.600.000 . Rakennukselle sattui 

palovahinko, jonka suuruudeksi tuli 1.000.000 . Korvausselvittelyn yhteydessä ilmeni, että 

rakennuksen arvo oli 2.500.000 . Vallaton haki korvausta ensin Vakuutusyhtiö Alfasta ja 

sitten Vakuutusyhtiö Beetasta, ilmoittaen kummankin vakuutusmäärän. Mitä rahasummia 

kukin yhtiö maksoi tämän vahingon osalta Vallattomalle? Entä mahdollisesti vakuutusyhtiöt 

toisilleen? 

 

b) Muuten sama tilanne kuin edellä, mutta lisäksi Vallaton oli ottanut kolmannen 

palovakuutuksen, vakuutusmäärältään 3.200.000  Vakuutusyhtiö Gammasta. Vallaton haki 

korvausta ensin Vakuutusyhtiö Alfasta, sitten Vakuutusyhtiö Beetasta ja lopuksi 

Vakuutusyhtiö Gammasta. Mitä rahasummia kukin yhtiö maksoi tämän vahingon osalta 

Vallattomalle? Entä mahdollisesti vakuutusyhtiöt toisilleen? 


