
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, tentti toukokuu 2016, kysymykset ja mallivastaukset 

 

1)  

a. Osakeyhtiön omistavat yhdessä Pekka ja hänen avopuolisonsa Kaisa. Molempien 

omistusosuus on 50 % ja heillä molemmilla on YEL-vakuutus voimassa.  Molemmat 

työskentelevät yhtiössä. Miten osakkaat vakuutetaan työtapaturmavakuutuksessa? 

Perustele.   

 (Työtapaturma ja ammattitauti, s. 30) 

b. Pekan isä Kalle on 70-vuotias ja on ollut jo tovin eläkkeellä. Nyt hän on poikansa 

esimerkin innoittamana päättänyt perustaa toiminimen ja aloittaa yrittäjätoiminnan. Hän 

tulee vakuutusyhtiöön ja haluaa ottaa yrittäjien tapaturmavakuutuksen toiminnalleen. 

Mitä hänelle vastataan?  

 (Työtapaturma ja ammattitauti, s. 199) 

c. Pekan sisko Annekin on yrittäjä. Hänellä on kolmen kaverinsa kanssa kommandiittiyhtiö, 

jossa Pekka on äänettömän yhtiömiehen roolissa. Pekka myös työskentelee tässä 

yrityksessä muutaman illan viikossa. Miten kommandiittiyhtiön yhtiömiesten ja 

äänettömän yhtiömiehen vakuuttaminen hoidetaan työtapaturmavakuutuksen 

näkökulmasta?  

(Työtapaturma ja ammattitauti, s. 32) 

d. Pekka ja Kaisa ottavat oppisopimusopiskelijan yritykseensä.  Mitä pitää huomioida 

oppisopimuskoulutuksessa olevan henkilön työtapaturmavakuuttamisen suhteen?  

(Työtapaturma ja ammattitauti, s. 28) 

yhteensä 4 pistettä  

 

2) Selitä seuraavat työtapaturmavakuuttamisen liittyvät termit 

 

a. tasoitusvakuutusmaksu  

(Työtapaturma ja ammattitauti, s. 182) 

b. työsuojelumaksu  

(Työtapaturma ja ammattitauti, s. 196) 

 

 

 

c. yleisvakuutus  

(Työtapaturma ja ammattitauti, s. 176) 

d. A1-todistus 

(Työtapaturma ja ammattitauti, s. 37) 

    yhteensä 4 pistettä 

 

 

3)  

a. Kerro, milloin kolmannesta valtiosta Suomeen tulevaan työntekijään ei sovelleta 

työtapaturma- ja ammattitautilakia?  

 (Työtapaturma ja ammattitauti, s.40) 



 

b. Millä edellytyksillä työnantaja voisi saada vapautuksen jonkin työntekijänsä kuulumisesta 

suomalaiseen vakuutukseen?  

 

 (Työtapaturma ja ammattitauti, s. 35) 

 

 (Työtapaturma ja ammattitauti, s. 44) 

    yhteensä 3 pistettä 

 

 

4) Mikä seuraavista väitteistä on oikein? 

Vapaaehtoiset vakuutukset 

a) alle 18-vuotias yrittäjä ei voi saada yrittäjien tapaturmavakuutusta 

b) vapaa-ajan vakuutuksissa ei ole myöntämispakkoa 

c) yrittäjien vapaaehtoisen vakuutuksen vuosityöansiosta voidaan vapaasti sopia yrittäjän ja 

vakuutusyhtiön välillä 

 

 

Toimijat työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa 

a) Vakuutuslaitosten toimintaa valvoo valtionvarainministeriö 

b) Tapaturmavakuutuskeskuksen jäseniä ovat myös Valtiokonttori ja maatalousyrittäjien 

tapaturmavakuutuslaitos 

c) Finanssivalvonta ylläpitää vakuutusrekisteriä 

 

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 

a) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksessa korvaus maksetaan kuoleman syystä riippumatta 

b) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuskorvaus on veronalaista tuloa. 

c) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvauskäsittely hoidetaan siinä vakuutuslaitoksessa, 

jonka kautta vakuutusturva on otettu 

Vakuuttamisen laiminlyönti 

a) Työtapaturmavakuuttamisen valvontaa hoitaa Eläketurvakeskus 

b) Mahdollinen laiminlyönnistä seuraava laiminlyöntimaksu voidaan periä enintään kulumassa 

olevalta ja kahdelta viimeksi kuluneelta vuodelta 

c) Valtiokonttori ratkaisee laiminlyöntimaksun ja vakuutusmaksua vastaavan maksun 

määräämisen päätöksellään. 

yhteensä 2 pistettä 

 

 



5)  

a. Asiakas on tyytymätön työtapaturmavakuutusmaksunsa määrään.  Selvitä hänelle, 

kuinka vakuutusmaksua koskeva muutoksenhakuprosessi kulkee.  

 (Työtapaturma ja ammattitauti, s. 197) 

 

b. Kerro, mistä asioista koostuvat työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen kustannukset  

(Työtapaturma ja ammattitauti, s. 188)  

    yhteensä 2 pistettä 

 

 

6) Selvitä miten, missä ja millä perusteilla apurahansaajat vakuutetaan työtapaturmien ja 

ammattitautien varalta.  

 (Työtapaturma ja ammattitauti, s. 215) 

      3 pistettä 

        7)  

a) Mitä erityispiirteitä liittyy työnvuokrausyritysten työtapaturmavakuuttamiseen?  

 (Työtapaturma ja ammattitauti, s. 27) 

 

b) opiskelijatapaturmalain mukaan tietyt oppilaitokset ovat velvollisia ottamaan 

työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen pakollisen vakuutuksen oppilailleen.  

Opiskelutapaturmana korvataan mm. vahinko, joka sattuu työhön rinnastettavissa 

olosuhteissa. Mitä nämä työhön rinnastettavat olosuhteet ovat? 

-  (Työtapaturma ja ammattitauti, s. 218)                                      

    yhteensä 2 pistettä 

VTS-KYSYMYKSET TOUKOKUUN TENTTIIIN 2016 / Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus  
KORVAUKSET 
 
 
1. Miten työtapaturma- ja ammattitautilaissa on määritelty tapaturma ja mikä määritelmän sisältö 

on? 
 (Työtapaturma ja ammattitauti, s. 49 – 51) 

 
3 p 
 
2. Mikä on ammattitauti? 
 

(Työtapaturma ja ammattitauti, s. 69) 
 
2 p 
 
 
 
3.  
Kerro, maksetaanko seuraavissa tilanteissa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista 
ansionmenetyskorvausta. Miten se määräytyy ja kenelle korvaus maksetaan? 
 

a) Tapaturma sattui 13.3.2016. Vahingoittunut oli työkyvytön 13.3.2016 – 15.3.2016. Työnantaja 
maksoi palkan koko ajalta.  



 
b) Tapaturma sattui 13.3.2016. Vahingoittunut meni lääkäriin 14.3.2016 ja oli siitä alkaen työkyvytön 

seuraavat kaksi viikkoa. Työnantaja maksoi palkan koko tältä ajalta.  
c) Työntekijä ajoi 13.3.2016 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla ojaan, koska oli 3,5 promillen 

humalassa. Työkyvyttömyysaika 14.3. – 30.3.2016. Työnantaja ei maksanut sairausajan palkkaa.  
(Työtapaturma ja ammattitauti, s.97 – 102 ja 73 – 74) 

 
3 p 
 
 
4. Kerro haittarahasta: Minkä perusteella, milloin ja miten sitä maksetaan? Mikä haittarahan määrään 
vaikuttaa? 
 

 (Työtapaturma ja ammattitauti, s. 125 -130) 
 
4 p 
 
 
 
5. Kerro lyhyesti työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen muutoksenhakujärjestelmän pääpiirteet 
korvausasiassa. Miten ja mistä haetaan muutosta sekä missä ajassa valitus on tehtävä? 
 

(Työtapaturma ja ammattitauti, s. 167 – 171) 
 
4 p 
 
 
6. Valitse, onko väittämä oikein vai väärin? 
 
 

a) Kotona etätyössä tietokone putoaa työntekijän sylistä jalkaterän päälle. Tästä aiheutunut 
ruhjevamma korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.  

(Työtapaturma ja ammattitauti, s. 54) 

b) Asentaja on aamulla matkalla asennuskohteeseen ja poikkeaa viemään lapsen päivähoitoon. 
Asentaja liukastuu päiväkodissa sisällä. Tästä aiheutunut nilkan vääntyminen korvataan 
työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. 
 (Työtapaturma ja ammattitauti, s. 58 – 59) 

c) Taukoliikunnassa työpaikalla työntekijä nostaa kahvakuulaa. Nostosta aiheutunut selän venähdys 
korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. 
(Työtapaturma ja ammattitauti, s.56 – 57 ja s. 69) 

d) Tupakoidessa työnantajan osoittamalla tupakointipaikalla työpaikan alueella työntekijä saa 
palovamman. Vammaa ei korvata työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.  

(Työtapaturma ja ammattitauti, s. 57) 

e) Työntekijä ruokailee lentokentällä odottaessaan jatkolentoa. Hän on matkalla New Yorkiin 
kokoukseen. Työntekijä kompastuu tuolin jalkaan ja kaatuu, jolloin käsi vääntyy. Vamma korvataan 
työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. 

 (Työtapaturma ja ammattitauti, s. 61) 

f) Eläkkeellä oleva henkilö menee lääkäriin 10.10.2016. Hänelle on sattunut 3.3.2016 työtapaturma, 
jolloin hän oli vielä työelämässä ja vamma vaatii jatkohoitoa. Hoitohuoneessa hän kompastuu 
kynnykseen ja kaatuu. Kaatuminen korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. 
(Työtapaturma ja ammattitauti, s. 64) 

g) Rakennusalan yrityksen pikkujoulua vietetään ravintolassa. Työntekijä pahoinpitelee kaverinsa, 
mutta syy pahoinpitelyyn ei selviä. Pahoinpitely korvataan työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksesta. (Työtapaturma ja ammattitauti, s.67) 

h) Henkinen järkytysreaktio korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta erillisen säännöksen 

perusteella. Muita psyykkisiä seurauksia ei korvata tapaturman seurauksena. (Työtapaturma ja 
ammattitauti, s. 53) 

 
4 p 


