
 

VTS:n 175. suoritustilaisuus, Sosiaaliturvan tenttikysymykset 18.-19.1.2017 

 

1. Omaishoidon tuki 3p  

Alla olevassa taulukossa on esitetty 6 väittämää. Merkitse jokaisen kohdalle rastilla, onko 

väittämä oikein tai väärin.     

     oikein väärin 

a) Omaishoidon tukea ei voida maksaa vanhuksen kotihoidosta  _____ _____ 

b) Omaishoidon tuki ei ole veronalaista tuloa.    _____ _____ 

c) Omaishoidon tuesta tehdään sopimus Kelan ja hoitajan kesken  _____ _____ 

d) Hoitopalkkion suuruuteen vaikuttaa kuinka sitovaa ja vaativaa hoito on  _____ _____ 

e) Omaishoidon tukena voidaan antaa ateriapalveluita  _____ _____ 

f) Omaishoitajalle karttuu työeläkettä   _____ _____ 

 

Toimeentulokirja s.86, 87 

 

2. Etuus- ja maksuperusteiset eläkkeet 3p 
 

a) Mitä tarkoittaa etuusperusteinen eläkejärjestelmä? 

b) Mitä tarkoittaa maksuperusteinen eläkejärjestelmä? 

c) Onko Suomen työeläkejärjestelmä etuus- vai maksuperusteinen? 

 

Työeläkekirja s.14 

 

3. Kelan etuudet ja lapsiperheet 5p  

 
a) Mainitse neljä seikkaa, jotka vaikuttavat äidin oikeuteen saada äitiysavustusta? 

b) Kuka muu henkilö, kuin äiti, voi saada äitiysavustusta ja millä edellytyksillä? 

c) Millä edellytyksin Kela maksaa lapsilisää? 

d) Mitkä seikat vaikuttavat lapsilisän määrään? 

 

Toimeentuloturva s. 37 - 38, 44 

 

4. Sosiaaliturva 5p 

 
Onni on 23-vuotias metsuriksi valmistunut nuori mies. Onni on juuri aloittanut oman 

metsuriyrityksen, josta hän aikoo saada pääasiallisen toimeentulonsa. Onni palkkaa ystävänsä 

Elmerin tilapäiseksi apumieheksi kesän ajaksi. Onni kysyy sinulta neuvoa. 

a) Selvitä mitä pakollisia lakisääteisiä vakuutuksia pitäisi ottaa? 

b) Mistä ne otetaan? 

c) Onko olemassa muita tarpeellisia vakuutuksia, joita alkavalle yrittäjälle Onnille suosittelet? 

Perustele näkemyksesi! 

5. Ulkomaantyön vakuutuspalkka 6p 

 
a) Mitä tarkoitetaan ulkomaantyön vakuutuspalkalla? 

b) Miten vakuutuspalkka vaikuttaa työeläkemaksuihin ja työeläkkeeseen? 

c) Miten vakuutuspalkka vaikuttaa tapaturmavakuutusmaksuihin ja tapaturmakorvauksiin?  

  

Toimeentuloturva s. 304 - 305 

 

 

 



 

6. Sosiaaliturva 6p 
 

Miten vahingoittuneen oma vaikutus vahingon aiheutumiseen voi vaikuttaa maksettavien 

korvausten määrään lakisääteisissä vakuutuksissa? Millaisissa tilanteissa se voi tulla 

sovellettavaksi ja miten se voi vaikuttaa maksettaviin korvauksiin? 

  
Korvausta voidaan vähentää vahingoittuneen oman menettelyn johdosta työtapaturmissa ja 

liikennevahingoissa. 

  

Työtapaturma; Vähennysperusteet: alkoholin tai huumausaineen vaikutuksenalaisuus tai lääkeaineen 

väärinkäyttö (½ p), tahallinen tai törkeän huolimaton menettely työssä työturvallisuusmääräysten vastaisesti 

(½ p) tai muu menettely, jossa on ollut kysymys törkeästä huolimattomuudesta tai rikollisesta toiminnasta (½ 

p) 

Vähentäminen edellyttää syy-yhteyttä (½ p) vahinkotapahtuman ja vähennysperusteen välillä. Vähennys on 

enintään puolet päivärahan (½ p) määrästä. Muista etuuksista vähennystä ei tehdä (½ p). 

  

Liikennevahinko; vähennysperusteet: tahallisesti aiheutettu vahinko (½ p), törkeä huolimattomuus (½ p), 

alkoholin vaikutuksenalaisuus (½ p), luvaton käyttö (½ p), liikkumattoman ajoneuvon vahinko sen mukaan 

kuin vahinkoa kärsineen osuus vahinkoon huomioon ottaen on kohtuullista (½ p). Korvausta voidaan alentaa 

tai se voidaan evätä kokonaan (½ p). 

  
Työtapaturmakirja s. 73 -74, Toimeentuloturva s. 107 

 

Yht. 6 p 

 

7. Sosiaaliturva 8p  

Merkitse jokaisen väittämän kohdalle, onko väittämä oikein vai väärin.  

       

        

a) Kuntoutusajan toimentuloturva määräytyy kuntoutusta antavan tahon mukaan  

b) Palkkatukea maksetaan osatyökyvyttömyyseläkeläiselle riittävän toimeentulon takaamiseksi osa-

aikatyössä    

c) Takuueläkettä maksetaan vain sellaisille henkilöille, joilla ei ole oikeutta kansaneläkkeeseen  

d) Oppisopimussuhteessa oleva henkilö ei ole vakuutettu työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti.  

e) Henkisestä kärsimyksestä maksetaan aina korvausta, kun läheinen kuolee liikenneonnettomuudessa   

f) Työttömyyspäivärahaa saadakseen ei saa kieltäytyä ulkomailta tarjotusta työstä   

g) Opintotuen asumislisä on veronalaista tuloa  

h) Kansaneläkkeitä korotetaan vuosittain tammikuussa kansaneläkeindeksillä elinkustannusten nousua 

vastaavasti  

i) Ansioeläkelakeihin sisältyy aina hautausavustus, joka maksetaan vain leskelle  

j) Opiskellessa voi olla mahdollisuus saada työttömyysetuutta  

k) Työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuuttamisvelvollisuus ei koske ammattimaista 

urheilemista  

l) Kela laatii kotoutumissuunnitelman yhdessä maahanmuuttajan kanssa  

m) Erityisäitiysrahaa maksetaan lapsen ulkomailta adoptoivalle vanhemmalle.  

n) Työttömyyspäivärahaa ei voi saada ulkomaanmatkan aikana.  

o) Työvoimakoulutuksen ajalta maksettava koulutustuki on verotonta tuloa.   

p) KELA ei koskaan voi maksaa päivärahaa liikennevahingossa vahingoittuneelle  

 

0,5p/kohta. max 8p 

 
Toimeentuloturva a) s.115, b) 131, c) Kela pähkinänkuoressa s.73, k) Työtapaturma ja ammattitauti s.28, 220 

Toimeentuloturva s. 39,103,111,143,157,192,209, 230 

 



 

 

8. Sosiaaliturva 8p 

 
a) Tiina on 35-vuotias tarjoilija ja perheenäiti, joka työmatkan yhteydessä vie lapsensa päiväkotiin. 

Päiväkodissa Tiina kompastuu ja murtaa nilkkansa. Tiina joutuu sairaalaan, jossa jalka 

kipsataan. Kuuden viikon kuluttua huomataan, että nilkka on luutunut virheasentoon. Tiinan 

nilkalle joudutaan tekemään korjausleikkaus. Lääkäri on sitä mieltä, ettei hoito ole edennyt 

asianmukaisesti ja jalka olisi pitänyt jo alun perin leikata. Nilkan korjausleikkauksesta aiheutuu 

kolmen kuukauden työkyvyttömyys. Onko kyseessä työtapaturma ja mitä etuuksia Tiina voi 

saada kyseisen vahingon perusteella, perustele vastauksesi. 

 

b) Tiina palasi sairasloman jälkeen tarjoilijan työhön, mutta nilkka ei kestänyt ja hän joutui 

jäämään uudelleen sairaslomalle. Työterveyslääkäri arvioi, ettei nilkka tule kestämään entistä 

työtä eikä tilanteeseen ole odotettavissa parantumista. Mitä vaihtoehtoja Tiinalla on ja mitä 

etuuksia hän voi saada? 
 
 

Työtapaturma- ja ammattitauti s.58–59 ja Toimeentuloturva s. 24–25 ja 30 

Toimeentuloturva s. 122  


