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Kysymys 1:  

Stella toimii tutkijana ja hänelle on myönnetty tutkimustyötä varten 3 eri apurahaa. Tähti ja 

Universum -säätiö on myöntänyt hänelle 6 kuukauden työskentelyä varten 5 000 euron 

apurahan. Pluto-säätiön myöntämä apuraha on myönnetty 3 kuukaudeksi ja on määrältään 

1 000 euroa. Musta-aukko-säätiö on puolestaan myöntänyt 300 euron suuruisen apurahan 

kuukauden mittaista arkistotutkimusta varten. Nyt Stella kysyy sinulta joutuuko hän 

maksamaan eläkevakuutusmaksuja kaikista saamistaan apurahoista? Onko merkitystä sillä 

onko apurahat myönnetty samalle ajalle vai perättäisille ajanjaksoille? Perustele 

vastauksesi.   

 

Kysymys 2:  

Matti 63 v on toiminut laskutuspalveluyrityksen kautta ns. kevytyrittäjä tehden 

keikkaluonteista työtä yhdelle ja samalle yritykselle. Nyt Matti on saanut ilmoituksen 

laskutuspalveluyritykseltä, että hänelle maksettua palkkaa ei enää 1.5. jälkeen vakuuteta 

TyEL:in mukaan, vaan Matin pitää ottaa itselleen YEL-vakuutus, jos YEL-vakuuttamisen 

edellytykset täyttyvät. Matti miettii nyt, että pitääkö hänen ottaa YEL-vakuutus, jos hän saisi 

tänä vuonna 1.5. jälkeen bruttopalkkaa vain 7 000 euroa. Mitä vastaat Matille?  

 

Kysymys 3:  

Hannu on syntynyt tammikuussa 1955. Hänellä on yli 40 vuotta työuraa takana ja on nyt 

reilun vuoden ollut työttömänä. Hänellä on myös erilaisia sairauksia kuten verenpainetauti 

ja diabetes.  Hannu on kuulut uudesta eläke-edusta jonka voi saada kun on pitkää tehnyt 

töitä, työuraeläkkeestä. Hannu ottaa sinuun yhteyttä ja tiedustelee työuraeläkkeen 

saantiedellytyksiä ja hänen mahdollisuuksia jäädä sille.  

Kerro Hannulle mitä saanti edellytyksiä työuraeläkkeen on ja onko hänellä mahdollisesti 

oikeutta siihen. Perustele vastaus. 

 

Kysymys 4:  

Serkukset Annika, Janne, Kaj ja Heidi keskustelivat kenellä heillä on oikeus opiskelun 

perusteella eläkkeeseen. 

Annika syntynyt 1.7.1997 jatkoi peruskoulun jälkeen elokuussa 2013 ammattikoulussa. Hän 

valmistui sieltä toukokuussa 2016. Karttuiko hänelle tämän opiskelun perusteella eläkettä, ja 

jos karttui niin miltä ajan-jaksolta? 



Annikan kaksoisveli Janne jatkoi lukioon elokuussa 2013 ja saa valkolakin joulukuussa 2016. 

Karttuiko hänelle tämän opiskelun perusteella eläkettä, ja jos karttui niin miltä ajanjaksolta? 

Kaj syntynyt 1.2.1989 aloitti opiskelut lääketieteellisessä tiedekunnassa syyskuussa 2009 

Tukholmassa, Ruotsissa. Hän valmistui lääkäriksi toukokuussa 2015. Hän sai Kelan 

maksamaa opintotukea. Karttuiko hänelle tämän opiskelun perusteella eläkettä, ja jos 

karttui niin miltä ajanjaksolta? 

Heidi syntynyt 1.9.1991 työskentelee päivisin ja ilta-opiskeluna suorittaa tradenomin 

tutkintoa (ammattikorkeakoulu). Opiskelut hän aloitti syyskuussa 2012 ja valmistui 

joulukuussa 2015. Karttuiko hänelle tämän opiskelun perusteella eläkettä, ja jos karttui niin 

miltä ajanjaksolta? 

 

Kysymys 5: 

Mitkä ovat työeläkesijoittamisen viisi kulmakiveä? 

 

Kysymys 6: 

Heikki on ollut yrittäjänä jo yli 30 vuotta. Nykyisten suhdanteiden vuoksi yrityksen 

taloudellinen tilanne on kuitenkin heikko.  Heikin vuotuinen YEL-vakuutusmaksu on 20.000 

euroa vuodessa. YEL-työtulo vastaa hänen työpanostaan, joten se on oikealla tasolla. 

Heikki on kuullut yrittäjäkollegaltaan, että yrittäjä voisi maksaa pienennettyä YEL-

vakuutusmaksua. Heikki epäilee tätä tietoa ja soittaa työeläkelaitoksensa asiakaspalveluun 

kysyäkseen voiko yrittäjä maksaa pienennettyä YEL-vakuutusmaksua ja millä edellytyksillä. 

Hän haluaa tietää myös mikä hänen mahdollinen pienennetty vakuutusmaksu voisi olla ja 

kuinka hänen tulee toimia, jos hän haluaa maksaa pienennettyä YEL-vakuutusmaksua. Mitä 

vastaat Heikille?  

 

Kysymys 7:  

A) Miten työntekijälle karttuu työansioista eläkettä 1.1.2017 alkaen?  

B) Tessa on syntynyt vuonna 1956, joten hänen alin vanhuuseläkeikänsä on 63 v 6 kk.  Tessa 

ei kuitenkaan aio vielä silloin siirtyä vanhuuseläkkeelle vaan ottaakin 50 prosentin osittaisen 

varhennetun vanhuuseläkkeen alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden 

alusta lukien. Edeltävän vuoden loppuun mennessä Tessalle on karttunut eläkettä 1 500 

€/kk. Vuonna 1956 syntyneiden arvioitu elinaikakerroin on 0,957. Paljonko on osittaisen 

vanhuuseläkkeen arvioitu määrä?  

 

 

 



Kysymys 8:  

Merkitse seuraaviin väittämiin ”oikein” tai ”väärin” merkitsemällä rasti oikean vaihtoehdon 

kohdalle. 

 

VÄITTÄMÄ OIKEIN VÄÄRIN 

Vakuutusmaksun perusteena oleviksi työansioiksi katsotaan 

myös sellaiset edut ja suoritukset, jotka saadaan työsuhteen 

perusteella, mutta joita ei voi pitää varsinaisesti työstä 

maksettuna vastikkeena. 

  

Yrittäjien eläkejärjestelmät (YEL ja MyEL) toimivat 

jakojärjestelmän periaattein. 

  

Uutta eläkettä laskettaessa työuran aikaiset palkat ja työtulot 

tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon 

työeläkeindeksillä. 

  

Työuraeläkkeen määrä on työuraeläkkeen alkamista 

edeltävän kuukauden loppuun mennessä ansaittu eläke, joka 

on tarkistettu elinaikakertoimella.  

  

Osa-aikaeläkkeiden maksaminen päättyy vuoden 2017 

jälkeen.  

  

Tilapäinen työnantaja voi toimittaa vakuuttamisessa 

tarvittavat tiedot eläkelaitokselle joko vuosi- tai kuukausi-

ilmoituksina. 

  

Leskeneläke on puolet edunjättäjän eläkkeestä, jos 

edunsaajana on leski ja kaksi lasta. 

  

Osittaista vanhuuseläkettä ei myönnetä takautuvasti vaan 

aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta lukien. 

  

 

 

 

Kysymys 9:  

Ensisijaisten etuuksien vähentäminen tarkoittaa, että työeläkettä maksetaan vain siltä osin 

kuin sen määrä ylittää ensisijaisen etuuden.  

Kerro mitkä ovat ensisijaisia etuuksia.  

 



Kysymys 10:  

Keravalla asuva Jürgen työskentelee suomalaisen yrityksen palveluksessa. Työnantaja voitti 

urakan Nairobista Keniasta ja lähettää Jürgenin johtamaan projektia Keniaan. Jürgen kysyy 

sinulta työeläketurvastaan Keniassa oloaikana. Työskentelyn kestosta ei ole vielä tietoa.  

Mitä vastasit Jürgenille?  


