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SHV-tenteissä sallitaan funktiolaskimen käyttö. Graafiset ja symboliset laskimet sekä
laskimet, jotka pitävät sisällään laajat muistiin tallennusominaisuudet, eivät ole sallittuja.
Tutkintolautakunnan tenteissä oletetaan tutkintovaatimusten yliopistossa suoritettavat kurssit
tunnetuiksi.

Vakuutuslainsäädäntö
Teokset:
• Luukkonen I., Mäntyniemi L., Pekonen-Ranta M., Raulos V. ja Santavirta P.:

Vakuutuslainsäädäntö, XX , Finva, 2018.
Kirjasta luvut 1.2.10. - 1.2.18., 1.3.7. vain pääpiirteittäin. Luku 1.2.31. ei kuulu
vaatimuksiin
• Rantala J. ja Kivisaari E.: Vakuutusoppi, 12. painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy
FINVA, 2014 (luvut 4.1, 4.2, 11.1 - 11.3 ja 11.6.).
• Hoppu E., Hemmo M.: Vakuutusoikeus, WSOY 2006, sivut 309-431.
• Kivisaari E., Kahola M-L.: Vakuutustalous, FINVA, 2017. Luku 11.

Säädökset:
• Vakuutusyhtiölaki (521/2008), sellaisena kuin se on voimassa 1.1.2021

Lain 8 - 12 ja 26 luku vain pääpiirteittäin. Luvut 16-18 eivät kuulu vaatimuksiin.
• Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997), sellaisena kuin se on voimassa 1.1.2021

Lain 6 ja 7 luku vain pääpiirteittäin.
• Vakuutussopimuslaki (543/1994), sellaisena kuin se on voimassa 1.1.2021
• Laki Finanssivalvonnasta (878/2008) vakuutusyrityksiä koskevin osin, sellaisena kuin se on
voimassa 1.1.2021
• Asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista (177/2011), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella 391/2015
• Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, luku IX
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:012:FULL&from=FI)
• EIOPA:n hallintojärjestelmää koskevat ohjeet, jaksot 1 – 5, 7 – 9 ja 11 (EIOPA-BoS14/253 FI)
(https://eiopa.europa.eu/GuidelinesSII/EIOPA_Guidelines_on_System_of_Governance_FI.pdf)
• EIOPA:n Riski- ja vakavaraisuusarviota koskevat ohjeet (EIOPA-BoS-14/259 FI)
(https://eiopa.europa.eu/GuidelinesSII/EIOPA_Guidelines_on_ORSA_FI.pdf)

Aktuaarien eettinen säännöstö:

• Aktuaariyhdistyksen kotisivuilta kohta eettiset periaatteet

Tukimateriaali:
• Jaana Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat, Talentum, 2018

•

Hoppu E., Hemmo M.: Vakuutusoikeus, WSOY 2006, s. 1-307.
• HE 13/2008 Hallituksen esitys uudeksi vakuutusyhtiölaiksi (perustelut)
• HE 83/2013 Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta (perustelut)
• HE 344/2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (perustelut)

• HE 108/2019 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (perustelut)
• HE 76/2006 Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
(perustelut)
• HE 96/2014 Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
(perustelut)
• Osakeyhtiölaki (624/2006) siltä osin kuin sitä sovelletaan vakuutusyhtiölain (521/2008)
säännösten mukaan vakuutusyhtiöihin

