
   

 

 

Sijoituspalvelututkinto (APV1) 
Mallikysymykset 2021 

 
 

SIJOITUSPALVELUTUTKINTO (APV1) 
 

Mallikysymykset 
 

 
Aihealue Kysymys ja vastausvaihtoehdot 

 

Oikea vastausvaihtoehto vihreällä 

1. Markkinat, talous ja 
taloudellinen informaatio 

Rahoitusmarkkinat voidaan jakaa 
 

a) Osakemarkkinoihin ja rahoituksen välittäjiin 
b) Rahamarkkinoihin ja pääomamarkkinoihin 
c) Rahoitusyhtiöihin ja pankkiiriliikkeisiin 
d) Rahoitusmarkkinoihin ja luottomarkkinoihin 

1. Markkinat, talous ja 
taloudellinen informaatio 

Vuokrasäännöstelystä voi seurata useita asioita. Mikä seuraavista ei ole 
yksi sellainen? 
 

a) Vuokrasäännöstely yleensä laskee vuokria.  
b) Säännöstelystä seuraa pitkällä tähtäimellä vuokra-asuntojen tarjonnan 

pienentyminen.  
c) Aluksi tarjottu määrä supistuu suhteellisen vähän ja hinnat kuitenkin 

laskevat säädellylle tasolle. 
d) Vuokrasäännöstely vähentää vuokra-asuntojen kysyntää. 
 

1. Markkinat, talous ja 
taloudellinen informaatio 

Talouden kiertokulkukaaviossa esiintyy niin vuotoja kuin tulojen lisäyksiä. 
Mikä seuraavista edustaa vuotoja taloudessa? 
  

a) Tuotantokapasiteettiin tehdyt lisäykset.  
b) Kotitalouksien säästöjen pysyminen pankkien taseissa.  
c) Julkisen sektorin maksamat tulonsiirrot.   
d) Vientitulot. 

  

2. Sijoitustuotteet ja 
sijoittaminen 

Mitä tarkoitetaan tehokkailla markkinoilla? 
 

a) Markkinoille voivat osallistua vain kaikista pätevimmät sijoittajat. 
b) Yhtiöillä, joilla on tehokkaimmat prosessit, on suurimmat tuotto- 

odotukset. 
c) Arvopapereiden markkinahinnat heijastavat kaikkea saatavilla olevaa 

relevanttia tietoa. 
d) Sijoittajien tiedonkäsittelyn tehokkuus kaksinkertaistuu joka vuosi. 

2. Sijoitustuotteet ja 
sijoittaminen 

Mitkä näistä väittämistä kapitalisaatiosopimuksista ovat totta? (Valitse 2 
vaihtoehtoa) 
 

a) Kapitalisaatiosopimus on asiakkaan ja vakuutusyhtiön välinen sopimus.  
b) Kapitalisaatiosopimus sisältää aina vakuutuskomponentin (esimerkiksi 

kuolemanturvan) 
c) Kapitalisaatiosopimus kuuluu vakuutusyhtiön talletussuojan piiriin. 
d) Kapitalisaatiosopimus voi olla joko sijoitussidonnainen, 

laskuperustekorkoinen tai yhdistelmä näistä. 
 



2. Sijoitustuotteet ja 
sijoittaminen 

Mitä tarkoittaa markkinaneutraali sijoitustuote? 
 

a) Sijoitustuote, jonka arvo ei riipu yleisestä markkinoiden kehityksestä 
vaan esimerkiksi joidenkin osakkeiden tai sektoreiden tuotosta 
suhteessa markkinaindeksiin tai toisiinsa.  

b) Passiivinen sijoitustuote, joka sijoittaa vain markkinaindeksiin 
(esimerkiksi ETF). 

c) Sijoitustuote, jonka hinta nousee ja laskee markkinaindeksin kehityksen 
mukaisesti. 

d) Sijoitustuote, jonka tuotto on varmuudella etukäteen tiedossa ja siksi 
riippumaton markkinatuotosta. 
 

3. Sijoituspalvelujen 
tarjontaa koskeva etiikka, 
sääntely ja yksity- 
isoikeuden perusteet 

Mikä seuraavista ei ole sijoituspalvelulain mukainen asiakasluokitus? 

 
a) Ei-ammattimainen asiakas. 
b) Ammattimainen asiakas. 
c) Institutionaalinen sijoittaja. 
d) Hyväksyttävä vastapuoli. 

3. Sijoituspalvelujen 
tarjontaa koskeva etiikka, 
sääntely ja yksity- 
isoikeuden perusteet 

Mikä seuraavista valtuutusta koskevista väitteistä pitää paikkansa? 
  

a) Valtuutus on kaksipuolinen oikeustoimi. 
b) Valtuutus on yksipuolinen oikeustoimi. 
c) Valtuutus on kuoleman varalta tehty oikeustoimi. 
d) Valtuutus velvoittaa valtuutetun toimimaan valtuutuksen tarkoittamalla 

tavalla. 
 

3. Sijoituspalvelujen 
tarjontaa koskeva etiikka, 
sääntely ja yksity- 
isoikeuden perusteet 

Mitä tarkoitetaan valtuutetun kelpoisuudella? 
  

a) Valtuutetun täysivaltaisuutta. 
b) Valtuutetun toimiohjeita. 
c) Valtuutetun hyvän tavan mukaista toimintaa. 
d) Valtuutetun edustusvaltaa. 

4. Sijoittajan verotus 
sekä perhe- ja 
perintöoikeuden perusteet 

Mikä seuraavista on pääomatulon tuloveroprosentti, jos verotettavan 
pääomatulon määrä verovuoden aikana on 10 000 euroa? 

 
a) riippuu ansiotuloista. 
b)   28 %. 
c)   30 %. 
d)   34 %. 

4. Sijoittajan verotus 
sekä perhe- ja 
perintöoikeuden perusteet 

BB kuolee leskenä ilman testamenttia. Hänen ainoa hengissä oleva 
sukulaisensa on hänen serkkunsa. BB:n aiemmin kuolleella aviopuolisolla 
CC:llä on toissijaisia perillisiä. Kuka perii BB:n omaisuuden? 
  

a) CC:n toissijaiset perilliset. 
b) Kunta. 
c) BB:n serkku. 
d) Valtio. 

 

 


