
SOSIAALITURVAN KOE 173 
(47 p.)  

 

 

1. Työtapaturma 3 p: 
 

Työtapaturma sisältää käsitteenä kolme osaa, joista muodostuu työtapaturma. Kerro nämä 

osat? 

 
Työtapaturma kirja s. 47 
 
2. Sosiaaliturva 4 p 
 
Santeri on 62-vuotias teollisuusalan ammattilainen, jonka työnantaja perustaa uuden tehtaan 

Romaniaan. Santeri lähtee valvomaan tehtaan toiminnan käynnistämistä ja muuttaa maahan 

kahdeksi vuodeksi. Miten Santerin sosiaaliturva määräytyy? Miten asiaan vaikuttaa, jos 

työskentelyaika pidentyy neljäksi vuodeksi? 

 

Työeläke kirja s. 218 - 219 

 

3. Sosiaaliturva 4 p 
 
Oikein / Väärin  
a) Vanhempainpäivärahoihin kuuluu lapsilisä. (Kelan etuudet s. 8) 
b) Suomen työeläkkeet maksetaan kaikkiin maihin (Työeläke s. 225)  
c) Sinulla on oikeus alkuomavastuun jälkeen saada korvausta lääkkeistä, jotka on 

lääkemääräyksellä määrätty sairautesi hoitoon. (kelan etuudet s. 18)  
d) Uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia sovelletaan 1.1.2016 jälkeen käsiteltäviin 

vahinkotapahtumiin. (Työtapaturma s. 46) 
e) Sinulla on oikeus saada opintoihisi opintorahaa seuraavasta kuukaudesta lukien, jona 

täytät 18 vuotta. (Kelan etuudet s. 42)  
f) Asumislisän määrään vaikuttavat asuinmenosi sekä se, asutko vanhempasi omistamassa 

asunnossa. (Kelan etuudet s. 43)  
g) Opintolainen myöntää Kela. (Kelan etuudet s. 44)  
h) Työkyvyttömäksi tullut yrittäjä voi saada tukea yritystoiminnasta luopumista varten 

(Toimeentuloturva s. 121 / 211)  
 

oikeasta vastauksesta +0,5 väärästä -0,5, minimipisteet kysymyksestä 0 
 

 
 
4. Kelan etuudet 4 p 
 

Anne on 37v työtön yksinhuoltaja. Annella on neljä lasta, jotka asuvat kaikki kotona Annen 

vuokraamassa asunnossa. Päivi 1v 6kk toisesta avioliitosta, ja Pekka 4v, joka on syntynyt 

avioliiton ulkopuolella ja jonka isyyttä ei ole tunnustettu ja Matti 15v sekä Mia 19v 

ensimmäisestä avioliitosta. Anne hoitaa Päiviä kotona, mutta Pekka on päivittäin 

kunnallisessa päiväkodissa. Matti on sairauden johdosta vammainen ja Mia käy lukiota. Mitä 

Kelan etuuksia Anne perheineen voi työttömyysetuuksien lisäksi saada?  
 



Kelan etuudet, sivut 12, 13, 14, 17, 38, 40, 42, 45 ja 47 

 

5. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus 5 p 
 
Oikein / väärin 
 
a) Työntekijä ei ole oikeutettu työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin, jos 

työsuhde on kestänyt alle 11 työpäivää. 

Työtapaturma ja ammattitauti s. 24 
 
b) Oy:n hallituksen jäsen Liisa omistaa Oy:stä 30 %. Liisa kuuluu lakisääteisesti pakollisen 

työajan vakuutuksen piiriin. 

Työtapaturma ja ammattitauti s. 30 
 
c) Yksityisen elinkeinonharjoittajaan työsuhteessa oleva samassa taloudessa asuva aviopuoliso 

kuuluu lakisääteisesti pakollisen työajan vakuutuksen piiriin. 

Työtapaturma ja ammattitauti s. 29 
 
d) Avoimen yhtiön yhtiömies, joka omistaa yrityksestä 29 %, kuuluu lakisääteisesti pakollisen 

työajan vakuutuksen piiriin. 

Työtapaturma ja ammattitauti s. 32 
 
e) Työsopimuksen tunnusmerkkejä ovat: sopimus, työn tekeminen toiselle, vastikkeellisuus 

sekä työnantajan johto- ja valvontaoikeus. Jos jokin näistä toteutuu, niin henkilö kuuluu 

pakolliseen työajan vakuutukseen. 

Työtapaturma ja ammattitauti s. 26 
 
f) TJ Pentti omistaa 55% A Oy:stä tasaosuuksin kaksoisveljensä kera. Loput 45 % omistaa B 

Oy, josta Pentti omistaa 30,2%. Pentti ei kuulu pakolliseen työajan vakuutukseen. 

Työtapaturma ja ammattitauti s. 31 
 
g) Pääkonttorin taukopilateksessa Leena kaatuu loukaten polvensa. Nykyisen työtapaturma- 

ja ammattitautilain mukaan virkistystaukojen tapaturmat eivät ole korvattavia. 

Työtapaturma ja ammattitauti s. 56-57 
 
h) Rakentaja-Matti nostaa kotimatkan päätteeksi autosta painavaa työkalupakkia, jolloin 

selkä venähtää. Matti saa hyvät korvaukset pakollisesta työajan vakuutuksesta. 

Työtapaturma ja ammattitauti s. 68 
 
i) Muutoksenhakureitti TyTAL:n mukaisissa korvauspäätöksissä: Tapaturma-asiain 

korvauslautakunta, Vakuutusoikeus ja vain rajoitetusti Korkein Oikeus. 

Työtapaturma ja ammattitauti s. 169-170 
 

j) Vakuutuksen ottaneella työnantajalla on aina valitusoikeus korvausasiassa annettuun 

päätökseen.  
Työtapaturma ja ammattitauti s. 167 
 

 

7. Työeläke 6 p 



 

Miten eri eläkelajien rahoitusjärjestelmät Suomen eläkejärjestelmässä eroavat toisistaan?  

 

Työeläke, sivut 18, 26, 27, 29, 30, 31 

 

8. Työeläke 6 p 
 

Kerro millaisia eri vaihtoehtoja ja tapoja on vakuuttaa ulkomaantyöskentely? 

 

Työeläke, sivut 215, 217, 218, 219, 222 
 

9. Tapaturmavakuutus 6 p  
 

Vakuuttamisvelvollisuuden soveltaminen 

 

Matin Kauppa Ky on konttoritarvikkeiden myyntiin erikoistunut perheyritys. Sen osakkaita 

ovat yritystoimintaa pääasiassa pyörittävä vastuunalainen yhtiömies Matti 40 %:n osuudella, 

hänen vaimonsa Tuija 20 %:n osuudella sekä heidän kaksi lastaan Ville ja Maija, molemmat 

20 %:n osuudella. Matin YEL-vakuutuksen työtulo on 15.000 euroa. Jo omilleen muuttanut 

Ville on kokoaikaisessa palkkatyössä myymälässä, ja vastuunalaisena yhtiömiehenä hän 

toivoo saavansa tulevaisuudessa ”astua isänsä saappaisiin”. Kotona asuva 15-vuotias Maija 

keskittyy opintojensa loppuun saattamiseen, eikä työskentele yhtiössä. Myöskään Tuijalta ei 

riitä aikaa perheyhtiölle aktiivisen hyväntekeväisyystyöhön osallistumisen rinnalla. Maija ja 

Tuija ovat äänettömiä yhtiömiehiä. Lisäksi yhtiössä työskentelee muita palkattuja 

työntekijöitä. 

 

Matti kääntyy puoleesi tapaturmavakuuttamiseen liittyen. Miten henkilöiden lakisääteinen 

tapaturmavakuutusturva tulee järjestää? Ota huomioon työtapaturma- ja ammattitautilain 

mukainen pakollinen ja vapaaehtoinen vakuuttaminen ja selvitä vakuuttamisen perusteet 

henkilöittäin.  

 

yht. max 6 p 

 

Työtapaturmakirja s. 30 – 34, 168 

 

2. Sosiaaliturva 9 p 
 
A) Elmeri on 50-vuotias hitsaaja, joka loukkaantuu matkalla töihin peruuttavan auton 

törmäyksessä. Hyvän sään vuoksi Elmeri oli lähtenyt tuntia aikaisemmin pyöräilläkseen 

pidemmän matkan töihin. Elmeri loukkasi olkapäänsä törmäyksessä. Elmeri joutui 

sairaalaan, jossa lääkäri päätti leikata olkapään heti. Olkapää ei kuntoutunut kunnolla, koska 

leikkausalueelle tuli ennakoimaton paha tulehdus. Tulehduksesta aiheutui puolen vuoden 

työkyvyttömyys. Mitä etuuksia Elmeri voi saada, perustele.  

 

B) Elmerin työkyvyttömyys jatkuu vielä puolen vuoden jälkeenkin ja työterveysneuvottelussa 

arvioidaan, ettei käsi tule kestämään entistä työtä. Työnantaja olisi halukas jatkoselvittelyyn 

Elmerin työhön palaamiseksi. Mitä vaihtoehtoja Elmerillä on ja mitä etuuksia hän voi saada? 

 

Toimeentuloturva kirja s. 122. 

 


