
1. Muutoksenhaku 3 p 
 

Sosiaalivakuutuksen alalla toimii neljä muutoksenhakulautakuntaa sekä eräs 

sosiaaliavustuksen alaan kuuluva muutoksenhakulautakunta.  

 

Mainitse mitkä nämä lautakunnat ovat ja miltä taholta voi hakea muutosta näiden 

lautakuntien päätöksiin?  
  

 (Sosiaalivakuutus s. 77, 80) 
 

2. Etuuksien takaisinperintä 3 p 

 
Sosiaalivakuutuslaeissa säädetään etuuksien takaisinperinnästä. Lähtökohtana on se, että 

aiheettomasti tai liian suurena maksettu etuus tulee periä takaisin 

 

a.       Miten tätä lähtökohtaa voidaan perustella perustuslailla?  

b.       Mikä etuuslakien takaisinperintäsäännöksiinkin sisällytetty oikeudellinen periaate 

puolestaan velvoittaa harkitsemaan takaisinperinnästä luopumista?  

c.       Mikä erityinen seikka lähtökohtaisesti aina estää aiheettoman etuuden 

takaisinperinnästä luopumisen?  
  
(Sosiaalivakuutus 75 - 76) 

 

 

3. Lapsilisä 4 p 
  
a) Kenelle lapsilisä voidaan maksaa? 

b) Milloin lapsilisän maksaminen päättyy? 

   
Kelan etuudet pähkinänkuoressa s. 12 

 

4. Kelan etuudet 4 p 
  

Sanna on 38v työtön yksinhuoltaja. Sannalla on neljä lasta, jotka asuvat kaikki kotona 

Sannan 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. Sanna hoitaa Päiviä kotona, mutta Pekka on päivittäin 

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

Mitä Kelan etuuksia Sanna perheineen voi työttömyysetuuksien lisäksi saada?  
  

Kelan etuudet pähkinänkuoressa s. 12-14, 17, 38, 40, 42, 45, 46 

 

  



5. Väittämiä 5 p 
  

Hallintolainkäyttölaki on hallintoasian käsittelyä säätelevä yleislaki. 
(Sosiaalivakuutus s. 78 - 79) 

  

Työnantajan on lain perusteella pakko järjestää työterveyshuolto. 
 (toimeentuloturva s. 33) 

  

Työnantaja voi saada Kelalta korvausta työterveyshuollon kustannuksista. 
 (Toimeentuloturva s. 37) 

  

Työnantaja voi tuottaa itse työterveyshuoltopalvelut. 
 (Toimeentuloturva s. 36) 

  

Lakisääteinen tapaturmavakuutusjärjestelmä on toissijainen  korvausjärjestelmä muihin 

sosiaalivakuutusjärjestelmiin verrattuna. 
 (Sosiaalivakuutus s. 180) 

  

Ammattitaudilla tarkoitetaan työssä aiheutunutta sairautta, joka mahdollisesti on 

pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista, kemiallisista tai psyykkisistä tekijöistä. 
 (Sosiaalivakuutus s. 182 - 183) 

  

Ankaran vastuun periaatteella tarkoitetaan tuottamukselliseen vahingon aiheuttamiseen 

liittyvää rikosoikeudellista vastuuta. 
 (Sosiaalivakuutus s. 183) 

  

Omaishoidon tuen myöntää Kela. 
 (Toimeentuloturva s. 90) 

  

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen 

rahoitukseen osallistuvat työnantajat ja työntekijät. 
 (Sosiaalivakuutus s. 192) 

  

Lääkekorvaukset ovat sairausvakuutuksen suurin menoerä. 
 (Sosiaalivakuutus s. 141) 

 

 

6. Osittainen varhennettu vanhuuseläke 5 p 

a) Kerro mikä on osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja ja miten se määräytyy?  

b) Kuinka paljon eläkeosuudesta varhennusvähennys on ja milloin on mahdollista saada 

lykkäyskorotus osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeen? 

Toimeentuloturva s.224 

 

  



7. Sosiaalivakuutuksen rahamääräiset etuudet 5 p 
 

Sosiaalivakuutuksen rahamääräisten etuuksien toimeenpanosta vastaavat Suomessa tietyt 

organisaatiot. Luettele mitkä toimijat hoitavat Suomessa rahamääräisten sosiaalietuuksien 

toimeenpanon. 
 

 

8. Sosiaaliturva 8 p 
 

Eläketurvan järjestämistä voidaan hahmottaa neljällä perusvaihtoehdolla. 

a.       Kerro mitkä nämä perusvaihtoehdot ovat. 
  

b.       Miten Suomen eläkejärjestelmää voidaan näiden pohjalta luonnehtia? 

Sosiaalivakuutus s. 89 – 91 

 

 

 

9. Sosiaalivakuutus 8 p 

Kirjoita tiivis essee, jossa kuvaat tenttikirjallisuudessa esitetyt erilaiset tavat ihmisten ja 

perheiden taloudellisen turvallisuuden järjestämiseksi mainiten näistä kaikista myös jokin 

esimerkki.  

Sosiaalivakuutus s. 9-10 

 

 


