
 

 

VTS 176 TYÖELÄKEVAVUUKUTUS KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET  
 

 
 

1. Risto on toiminut maalausyrittäjänä viimeiset 23- vuotta ja täyttää 63- vuotta 23.5.2017. 
Risto miettii eläkkeen hakemista 1.6.2017 alkaen, toisaalta hän aikoo jatkaa menestyvää 
yritystoimintaansa vielä useamman vuoden ajan. 
 
Anna Ristolle neuvo hänelle soveltuvista eri eläkevaihtoehdoista ja kerro samalla 
kattavasti vaihtoehtojen vaikutuksesta YEL- vakuuttamisvelvollisuuteen.   

 
Työeläke, s. 130, 132, 188-189 
 
  
 

2. Millä edellytyksillä työntekijällä on oikeus saada työeläkelakien mukaista ammatillista 
kuntoutusta? 

  
Työeläke,  s 135  
 

3. Kaisa täytti 63- vuotta 15.10.2016 ja jää vanhuuseläkkeelle vuotta myöhemmin 
1.11.2017. Kaisalla on eläkkeeseen mukaan tulevia ansioita 35 000 euroa vuonna 2016 ja 
39 000 euroa vuonna 2017. Ennen vuotta 2016 karttunutta eläkettä Kaisalla on 1332 
€/kk.   
 
Annetut luvut ovat valmiiksi eläkkeen myöntämisvuoden tasossa ja ansioista on jo tehty 
mahdolliset työntekijän eläkemaksuvähennykset.  
 
Paljonko on Kaisan vanhuuseläkkeen määrä?  

 
Työeläke, sivut 115 - 116 
 
Eläketurvakeskuksen julkaisu: Työeläkkeen laskentaopas 

  



 

 

 
4. Merkitse seuraaviin väittämiin ”oikein” tai ”väärin” merkitsemällä rasti oikean 

vaihtoehdon kohdalle. 
 

VÄITTÄMÄ OIKEIN VÄÄRIN 

Vanhuuseläkettä korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta 

kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa lykätään 68 vuoden 

täyttämistä seuraavaa kalenterikuukautta myöhemmäksi 

  

Yrittäjän vakuuttamisvelvollisuus päättyy sen 
kalenterikuukauden lopussa, jona yrittäjä täyttää 68 vuotta 

  

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen myöntöprosenttia 
voi vaihtaa 25 prosentista 50 prosenttiin ja päinvastoin 

  

Tilapäisen työnantajan tulee ilmoittaa vakuutusmaksun 
perusteena olevat työansiot eläkelaitokseen ja maksaa 
vakuutusmaksut ansioiden maksamiskuukautta seuraavan 
kuukauden 20. päivään mennessä 

  

Ennen vuotta 1955 syntynyt henkilö ei voi saada 
työuraeläkettä 

  

Jos henkilöllä on karttunut julkisten alojen työeläketurvaa, 
antaa viimeisen eläkelaitoksen periaatteen (vilma) mukaisesti 
Keva päätösyhdistelmän 

  

Tulospalkkiot eivät kuulu TyEL:n vakuutusmaksun piiriin   

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeinen 
vanhuuseläke lasketaan kolmesta osasta: 

1. osittaisesta vanhuuseläkkeestä,  
2. osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuotta edeltäneen 

vuoden loppuun mennessä ansaitusta ja vielä 
myöntämättä olevasta eläkeosuudesta sekä  

3. osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuonna ja sen 
jälkeen päättyneistä työsuhteista ansaitusta eläkkeestä  

  

 
  



 

 

 
5. Taina toimii osakeyhtiössä toimitusjohtajana. Hän omistaa yrityksestä 31 %. Tainan mies 

Olavi työskentelee samassa yrityksessä työnjohtajana ja hän kuuluu yrityksen 
hallitukseen. Olavi omistaa 19 %:n osuuden yrityksestä. Tainan ja Olavin lapset, Jenni ja 
Joona, omistavat loput 50 %. Lapset eivät työskentele yrityksessä eivätkä asu 
vanhempiensa kanssa samassa taloudessa. Taina ja Olavi nostavat yrityksestä palkkaa.  
 
Minkä lain/lakien mukaan Taina, Olavi, Jenni ja Joona vakuutetaan ja millä perusteella? 
 
Työeläke, s. 76 – 77 

 
6. Pinja asuu Suomessa ja on työskennellyt Suomen lisäksi Virossa ja Venäjällä. Pinja 

täyttää nyt vanhuuseläkeiän ja haluaa hakea eläkkeensä kaikista kolmesta maasta. Miten 
hänen täytyy toimia saadakseen Viron ja Venäjän eläkkeet haettua?  
 
Työeläke, s. 230 -231 
 
 

7. Tammikuussa vuonna 1955 syntynyt Maija on työskennellyt 40 vuotta samassa 
työpaikassa. Viimeisen 10 vuoden ajan hän on tehnyt työtä osa-aikaisena selkävaivojen 
takia. Maija on lukenut lehdestä, että ensi vuoden helmikuussa 63 -vuotiaalle voidaan 
myöntää työuraeläke.  
 
Maija päättää selvittää asiaa tarkemmin ja soittaa sinulle työeläkeyhtiön 
asiakaspalveluun. Kerro hänelle ikärajan lisäksi muut työuraeläkkeen myöntämisen 
edellytykset.  
 
Miltä vaikuttaa, olisiko hänellä oikeus työuraeläkkeeseen?  

 
Työeläke, s. 146 
 

 
8. Mistä asioista voi saada Kevasta sitovan ennakkotiedon? 

 
Työeläke, s. 213 
 
 

9. Miksi Keva monistaa ansioita? Missä tilanteissa ja millä edellytyksillä se on mahdollista?  
 
Työeläke, s. 200 
 
 
 

  



 

 

10. Lauri ja Liisa Lääkäri työskentelevät kummatkin lääkäreinä sekä kunnalla sekä 
sivutoimisesti yksityisellä sektorilla. Lauri työsuhteessa ja Liisa YEL:in alaisena yrittäjänä. 
Laurilla ja Liisalla on tavoitteena jatkaa sivutoimista työskentelyä vanhuuseläkeiän 
täytyttyä.  

 
Milloin Lauri ja Liisa voivat saada vanhuuseläkettä kunnalla tehdystä työstä?  
 
Entä yksityisellä tehdystä työstä?  
 
Liittyykö eläkkeen saamiseen muita edellytyksiä? 
 
Lauri on syntynyt 15.3.1954 ja Liisa 20.10.1954. Oletuksena on, että eläkeikä on 63 vuotta 
myös kunnan palveluksessa tehdystä työstä 

 
Työeläke, s. 131, 188, 203  
 


