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VTS:n 175. suoritustilaisuus, Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tenttikysymykset 18.-19.1.2017 
 
1. Vuosityöansio. Työtapaturma sattuu 3.5.2016. Vahingoittunut on ollut vahinkohetkellä 

työnantajan palveluksessa 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa. 
Vahingoittunut on valmistunut talonrakentajaksi 1.6.2015 päätoimisten opintojen 
seurauksena. Mitä säännöksiä vuosityöansion määrittelemisessä pitäisi ottaa huomioon 
tässä tapauksessa? Mitä selvityksiä vuosityöansion määrittelemiseksi lähtökohtaisesti 
tarvittaisiin tämän tapauksen yhteydessä ja mistä selvitykset hankitaan? 
 
s.115-116 

 
2. Korvausasia tulee vireille työnantajan ilmoituksen perusteella. Jos työnantajan ei jostain 

syytä tee ilmoitusta, niin kenellä muulla on mahdollisuus saada asia vireille? Kerro, mitä 
tällöin ilmoituksessa edellytetään? 

 
s. 153 

  
3. Kerro lyhyesti, mikä on tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja mikä taas 

tapaturma-asiain korvauslautakunnan päätehtävät?  
 

s 169 ja 162 
 

4. Kerro, maksetaanko seuraavissa tilanteissa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista 
ansionmenetyskorvausta. Miten se määräytyy ja kenelle korvaus maksetaan? 

 
a) Tapaturma sattui 15.8.2016. Työntekijä ajoi työmatkallaan auton päin lyhtypylvästä ja 

puhalsi 2,5 promillea. Vahingoittunut oli työkyvytön 15.8.2016 – 22.8.2016. Työnantaja ei 
maksanut sairausajan palkkaa.  
 

s 73-74 ja 100 

 
 

b) Tapaturma sattui 1.9.2016. Vahingoittunut oli siitä alkaen työkyvytön seuraavat kaksi 
viikkoa. Työnantaja maksoi palkan koko tältä ajalta. Työntekijä jäi uudelleen 
sairauslomalle tapaturmavammasta johtuen 15.10.2016. Työnantaja ei enää maksanut 
sairausajan palkkaa tältä ajalta.  
 

s 101-103 

 
c) Tapaturma sattui 15.6.2016. Työntekijä viilsi työtehtävissä itseään puukolla sormeen 

nippusidettä avatessaan. Lääkäri kirjoitti työkyvyttömyyttä 15.6.2016–17.6.2016. 
Työnantaja maksoi sairausajalta palkan 50 % mukaan, koska työsuhde oli 
vahinkohetkellä kestänyt alle kuukauden.  
 

s. 97 
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5. Rakennusmies Antti (43 vuotta) loukkasi olkapäänsä työtapaturmassa. Hän on pysyvästi 
työkyvytön rakennusmiehen työhön, koska olkapää ei kestä fyysisen työn aiheuttamaa 
kuormitusta. Antti ottaa sinuun yhteyttä ja kertoo olevansa kiinnostunut myynnin töistä. 
Koulutus alkaisi syksyllä. Kerro Antille lyhyesti, korvataanko työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksesta uudelleenkoulutusta ja mitä korvauksia kuntoutukseen liittyen on 
ylipäätään mahdollista saada.  
 
s. 131 - 136 

 
6. Kerro pääpiirteet seuraavista asioista työtapaturmaan liittyvässä kuolemantapauksessa: 
 

a. milloin lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen? s. 143 
b. milloin avopuolisolla on oikeus perhe-eläkkeeseen? s. 142 
c. mitä tarkoittaa tulosovitus? s. 145 

 
7. Valitse, onko väittämä oikein vai väärin?  
 
 

a. Etätyössä kotonaan oleva työntekijä vie lapset työpäivän ajaksi päivähoitoon. Matkalla 
auto suistuu ojaan ja työntekijän niska kipeytyy. Tapaturma korvataan työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksesta.  
 

s. 59 

 
b. Vahingoittunut käy työpaikan läheisyydessä olevassa ravintolassa syömässä 

lounastauolla. Ravintolassa toinen asiakas kaataa vahingossa työntekijän käden päälle 
kuumaa keittoa. Tapaturma korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.  

 
s. 60-61 

 
c. Vahingoittunut kaatuu työnteon yhteydessä. Kaatuessa housut repeytyvät polven 

kohdalta. Muuta vahinkoa ei aiheudu. Housujen repeytyminen korvataan työtapaturma- 
ja ammattitautivakuutuksesta.  

 
s. 95 

 
d. Päivärahaa neljän viikon ajalta voidaan joissain tapauksissa maksaa sekä maksetun 

sairausajan palkan mukaan että neljän vahinkotapahtumaa edeltävän viikon ansioiden 
perusteella 
 

s. 101 

 
e. Eläkkeellä olevan henkilö käy aikaisemman työtapaturmavamman vuoksi fysioterapeutin 

vastaanotolla ja hoidon yhteydessä hän putoaa hoitopöydältä loukaten oikean ranteen. 
Tapaturma korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.  

 
s. 63 
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f. Työntekijä joutuu entisen aviopuolison pahoinpidellyksi työmatkallaan. Tapaturma 
korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.  

 
s.  66    

 
g. Lesken uudelleen avioituminen vaikuttaa leskelle myönnettävään eläkkeen määrään.  
 
s. 143 

 
h. 68-vuotiaalle vanhuuseläkkeellä työskentelevälle sattuu 5.11.2016 tapaturma, jonka 

vuoksi hän ei enää kykene palaamaan työhön. Vahingoittuneelle maksetaan päiväraha 
4.11.2017 saakka, mutta ei tapaturmaeläkettä. 

 
s. 117 

 
8. Valitse oikea vaihtoehto (s. 174 -176) 

 
Pientyönantaja voi ottaa työtapaturmavakuutuksen työntekijöilleen, vaikka ei olisikaan 
vakuuttamisvelvollinen 
oikein / väärin 
 
Vakuuttamisvelvollisuuden raja 1 200 euroa on työntekijäkohtainen 
oikein / väärin 
 
Jos työnantaja on jättänyt aiemmin vakuutusmaksunsa maksamatta, vakuutusyhtiö voi 
kieltäytyä myöntämästä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta 
oikein / väärin 
 
Korvauksen valtion työssä aiheutuneen työtapaturman tai ammattitaudin johdosta maksaa 
Tapaturmavakuutuskeskus 
oikein / väärin 

 
9. Luettele työsopimuslain mukaiset työsuhteen tunnusmerkit ja selitä lyhyesti mitä kullakin 

niistä tarkoitetaan (s. 26-28). 
 
10. Kuuluvatko seuraavat nimeltä mainitut henkilöt pakollisen työtapaturma- ja 

ammattitautivakuutuksen piiriin? Perustele lyhyesti. (s. 29-32) 
 
- Firma Ky:n äänetön yhtiömies Tarmo Tarkka, joka työskentelee yhtiössä kirjanpitäjänä 
 
- Tehdas Oy:ssä laitossiivoojana työskentelevä Sirpa Siisti, joka omistaa Tehdas Oy:n 

osakkeista 5 %. Hänen toimitusjohtajana samassa yhtiössä työskentelevä 
aviopuolisonsa omistaa samasta yhtiöstä 40 %. 

 
- Avoin yhtiö Rehti & Reippaan yhtiömies Reetta Reipas, joka työskentelee yhtiössä 

konsulttina ja omistaa yhtiöstä 20 %. 
 
- Yksityisen elinkeinonharjoittajan kanssa samassa taloudessa asuva puoliso Mikko 

Mukava, joka työskentelee työsuhteessa puolisonsa kioskissa myyjänä. 
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11. Kerro mitä tarkoitetaan välillisellä omistamisella. Milloin välillisellä omistamisella on 
merkitystä työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisessa ja miten se vaikuttaa 
vakuuttamiseen? (s. 31) 

 
12. Työskentelet vakuutusyhtiön asiakaspalvelussa ja henkilö kertoo sinulle seuraavan 

tilanteen: 
 
”Työskentelen kampaamoyrittäjänä ja minulla on voimassaoleva YEL:n mukainen vakuutus. 
Minulla on myös yhtiössänne voimassa yrittäjän vapaaehtoinen työnajan vakuutus. Täytän 
kohta 68 vuotta ja kysyisin, onko vapaaehtoinen työajan vakuutukseni voimassa myös sen 
jälkeen? Yrittäjätyöni jatkuu edelleen.” 
Mitä vastaat kysyjälle? (s. 199) 

 
13. Työskentelet vakuutusyhtiössä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen asiantuntijana. 

Tuotekehittäjäkollegasi kysyy sinulta seuraavaa: 
 
”Olemme projektiryhmässä suunnittelemassa uudenlaista työtapaturma- ja ammattitautilakiin 
perustuvaa kattavaa vapaaehtoista vapaa-ajan vakuutusta, joka kattaa myös 
liikennevahingot. Mitä meidän tulee ottaa huomioon?” 
Mitä vastaat kysyjälle? (s. 202) 

 
14. Mikä seuraavista väitteistä on oikein? 
 
Vakuutusmaksujen periaatteet (s. 188) 

 
a. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisten vakuutusten vakuutusmaksujen hinnoittelu 
perustuu vapaaseen kilpailuun 
b. Taulustomaksuperusteisen vakuutuksenottajan dokumentoidut työterveyskustannukset 
tulee huomioida vakuutusmaksussa 
c. Pakollisella vakuutuksella ja vapaaehtoisilla vakuutuksilla voi olla yhteiset maksuperusteet 
 
Perusmaksu (s. 192-193) 
 
a. Jakojärjestelmämaksu sisältyy perusmaksuun 
b. Perusmaksussa voidaan ottaa huomioon asiakasalennukset 
c. Perusmaksun osuus on noin puolet kokonaismaksusta 
 
Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010 (s. 190) 
 
a. Tilastokeskuksen ammattiluokituksen pääluokkatasolla on seitsemän pääluokkaa 
b. Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010 muodostuu viidestä hierarkkisesta tasosta 
c. Tapaturmavakuutuskeskus on julkaissut määritellyt tilastoinnissa käytettävän tarkkuuden 
eivätkä vakuutusyhtiöt voi käyttää omassa tilastoinnissaan tätä tarkempaa tasoa 
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Kuntouttava työtoiminta (s. 222) 
 
a. Kunnan on vakuutettava kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksella 
b. Kunta voi vakuuttaa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksella, mutta sen ei ole pakko 
c. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia ei voi vakuuttaa työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksella 
 
15. Mihin kahteen ryhmään työtapaturma- ja ammattitauitivakuutuksen korvaukset eritellään 

tyypillisesti tilastoissa? Mihin tilastotietoja käytetään ja minkä vuoksi? (s. 193) 
 
16. Mitä tarkoitetaan erikoismaksujärjestelmällä ja milloin sitä voidaan käyttää pakollisessa 

työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa? Mitä asioita yrityksen tulee tarkastella 
valitessaan itselleen tarkoituksenmukaisinta erikoismaksujärjestelmää? (s. 191) 

 
17. Milloin vakuutusyhtiö voi lakkauttaa asiakkaan pakollisen työtapaturma- ja 

ammattitautivakuutuksen? (s. 184) 
 
18. Valitse oikea vaihtoehto (s. 182-183) 
 
Jatkuvan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen siirtoilmoitus toiseen vakuutusyhtiöön 
on toimitettava haluttuun päättymispäivään mennessä vanhalle yhtiölle 

oikein/väärin 
 
Vakuutusta ei voi siirtää ennen kuin se on ollut voimassa päättymishetkeen mennessä 
nykyisessä yhtiössä vähintään täyden kalenterivuoden 

oikein/väärin 
 
Jos samasta vakuutuksesta on tehty useita eri siirtoilmoituksia eri yhtiöihin, viimeiseksi 
allekirjoitettu on pätevä 

oikein/väärin 
 
Tarjousta tekevä vakuutusyhtiö voi aina pyytää nykyisestä vakuutusyhtiöstä 
vakuutuksenottajaa koskevan tilastohistorian 

oikein/väärin 
 
19. Tampereella järjestettävän viikonlopun mittaisen sirkusfestivaalin pääesiintyjäksi on 

kutsuttu Moskovassa asuva sirkustaiteilija I. Ivanova. Hän esiintyy Tampereella 
viikonlopun aikana yhteensä 12 kertaa. Ivanovan työnantaja on moskovalainen sirkus. 
Sovelletaanko Tampereella tapahtuviin I. Ivanovan esiintymisiin työtapaturma- ja 
ammattitautilakia? Perustele vastauksesi. (s. 41) 


