
VTS Tenttikysymykset / syyskuu 2017 

 

1) Kuuluvatko seuraavat henkilöt pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piirin? 

Perustele lyhyesti. 2 p. 

a. Ville työskentelee toimitusjohtajana Kauppa Oy:ssä. Ville omistaa Kauppa Oy:n osakkeista 

25%. 

b. Riitta työskentelee arkkitehtinä Suunnittelu Ay:ssä. Riitta on Suunnittelu Ay:n yhtiömies ja 

omistaa yhtymästä 20%. 

c. Seppo työskentelee kaivinkoneen kuljettajana perheyrityksessään Maisemointi Oy:ssä. 

Seppo omistaa yrityksen osakkeista 5 % ja hänen vaimonsa työskentelee toimitusjohtajana 

ja omistaa osakkaista 50 %. Loput 45 % osakkeista omistaa heidän perhetuttunsa.  

d. Sari on 17-vuotias ja työskentelee kesätöissä työsuhteessa ammatinharjoittaja-äitinsä 

palveluksessa ompelijana. 

 

 

2) Mitä tarkoitetaan johtavalla asemalla ja mikä sen merkitys on työtapaturma- ja 

ammattitautivakuutuksessa?  2 p. 

 

 

3) Oikeus korvaukseen työtapaturmasta ja ammattitaudista perustuu työsuhteen olemassaoloon. 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei kuulu työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen pakolliseen 

vakuutukseen, koska hän ei ole työsuhteessa. Perustele miksi yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole 

työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa. 2 p. 

 

 

4) Valitse oikea vaihtoehto: 2 p. 

a. Työtapaturma – ja ammattitautivakuutuksen ei tarvitse olla voimassa ennen työnteon 

aloittamista, vaan työnantaja voi ottaa sen takautuvasti 

Oikein / Väärin 

 

b. Vakuutusyhtiön ei ole pakko myöntää siltä haettua pakollista työtapaturma- ja 

ammattitautivakuutusta 

Oikein / Väärin 

 

c. Valtio ei vakuuta työntekijöitään eikä virkamiehiään työtapaturma- ja 

ammattitautivakuutuksella 

Oikein / Väärin 

 

d. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ei ole voimassa, jos työantaja ei maksa 

vakuutusmaksua eräpäivänä 

Oikein / Väärin 

 

 

5) Kerro lyhyesti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta. Mikä se on? Mihin se perustuu ja kenen se 

tulee ottaa? 2 p. 

 

 



6) Vakuutusmaksu. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin. 2 p. 

a. Miten työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksettavat korvaukset rahoitetaan?  

b. Mitä tarkoittaa erikoistariffointi?  

c. Mitä maksuperusteilla tarkoitetaan?  

d. Mitä tarkoitetaan perustariffimaksulla (perusmaksulla)? 

 

  

7) Kerro mitä tarkoittavat yleisvakuutus ja osavakuutus. Missä tilanteissa yritys voi ottaa 

osavakuutuksen? 2 p. 

 

 

8) Työskentelet vakuutusyhtiön asiakaspalvelussa. Eräässä tapauksessa asiakas on reklamoinut 

työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vuoden 2016 lopullisesta maksusta. Asiaa on selvitetty 

yhtiössänne ja asiassa olevien tietojen perusteella vakuutusmaksu on määrätty yhtiönne mukaan 

oikein. Asiakas ei edelleenkään tyydy vastaukseen, vaan haluaa muutosta vakuutusmaksuun. Miten 

neuvot asiakasta toimimaan seuraavaksi? Mihin päivämäärään mennessä asiakkaan tulee toimia 

asiassa?  2 p. 

 

 

9) Valitse seuraavista väittämistä oikea 2 p. 

Opiskelijat ja koululaiset  

A. Opiskelutapaturmalakia ei sovelleta Poliisiammattikorkeakoulussa, Pelastusopistossa ja 

Rikosseuraamuslaitokseen annettavassa koulutuksessa oleviin 

B. Puhtaasti harrastukseen perustuva koulutus ei kuulu opiskelutapaturmalain (eikä 

työtapaturma- ja ammattitautilain) soveltamisalaan 

C. Oppisopimuskoulutuksessa olevaan sovelletaan opiskelutapaturmalakia, vaikka henkilö olisi 

työsuhteessa ja koulutus perustuisi työnantajan ja opiskelijan väliseen sopimukseen 

Maatalousyrittäjät 

A. Kaikki maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutetut henkilöt vakuutetaan 

automaattisesti myös maatalousyrittäjän työtapaturma ‐ ja ammattitautilain 

mukaan 

B. Maatalousyrittäjien työtapaturma ‐ ja ammattitautilain mukaista vakuuttamista hoitaa 

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohella Valtiokonttori 

C. Maatalousyrittäjää määriteltäessä perheenjäsenyys määrittyy vastaavalla tavalla kuin 

työtapaturma ‐ ja ammattitautilaissa 

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset  

A. Vakuutusyhtiöllä ei ole koskaan velvollisuutta myöntää vapaaehtoisia vakuutuksia 

B. Alle 18-vuotias yrittäjä ei voi ottaa vapaaehtoista työajan vakuutusta, koska hän ei voi 

saada YEL:n mukaista vakuutusta 

C. Vapaaehtoisia työajan vakuutuksia ovat yrittäjän työajan vakuutus ja työajan vakuutus 

ulkomailla työskentelevälle työntekijälle 

Yleistä Suomen järjestelmästä  



A. Suomessa tehtävä työ on aina vakuutettava työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella 

vakuutuksella  

B. EU:n säännökset eivät ole vaikuttaneet suomalaiseen työtapaturma- ja ammattitautilakiin 

C. Työtapaturma- ja ammattitautilaissa ei ole asetettu ala- tai ylärajoja työntekijän iälle eikä 

työsuhteen kestolle 

 

TyTA korvaukset   

1. Pekka työskentelee rakennusmiehenä ja liukastuu työtehtävien yhteydessä työmaalla murtaen 

oikean nilkkansa. Nilkka ei enää parane sellaiseen kuntoon, että Pekka pystyisi palaamaan 

raskaaseen nilkkaa kuormittavaan rakennusmiehen työhönsä. Vakuutusyhtiö korvaa tapahtuneen 

työtapaturmana. Millaisia erilaisia vaihtoehtoja kuntouttamisen osalta vakuutusyhtiöllä on 

käytettävissä ja mitä seikkoja kuntoutuksen arvioinnissa pitää vähintään huomioida (tässä 

tapauksessa on selvää, että palaaminen vanhaan työhön ei samalla työnkuvalla onnistu)? Miten 

tapaturmaeläkkeen maksaminen kuntoutuksen jälkeen tapahtuu (huomioi sekä tilanne, jossa 

kuntoutus onnistuu ja tilanne, jossa kuntoutus ei onnistu)?  6 p 

 

2. Maksetaanko seuraavissa tilanteissa päivärahaa ja miltä ajalta? Kenelle korvaus maksetaan ja mikä 

on korvauksen peruste? 4 p 

 

a) Maija lyö vasaralla käteensä työssä ollessaan 4.7.2017. Lääkäri kirjoittaa työkyvyttömyyttä 

kämmenen ruhjevamman johdosta ajalle 4.7.2017-7.7.2017. Työnantaja on maksanut 

sairausajanpalkkaa koko työkyvyttömyyden ajalta.  

b) Mikko tippuu työtehtävien yhteydessä tikapuilta 3.6.2017 loukaten selkäänsä. Lääkäri kirjoittaa 

Mikolle työkyvyttömyyttä ajalle 4.6.2017-20.6.2017. Työnantaja maksaa sairausajan palkan ajalta 

4.6.2017-14.6.2017.  

 

3. Kalle on saanut vakuutuslaitokselta epäävän päätöksen työtapaturma-asiassa. Vakuutuslaitoksen 

päätös perustuu Kallen mielestä virheelliseen kuvaukseen tapahtuneesta. Miten neuvoisit Kallea 

toimimaan ja miten asia etenee tämän jälkeen? Mitä mahdollisuuksia vakuutuslaitoksella on tehdä 

asian suhteen, mikäli Kalle esittää näkemyksensä sille? 3p 

 

4. Milloin vakuutuslaitoksen tulee vahinkoasian käsittelyn yhteydessä kuulla asianosaista? 3 p 

 

 

5. Monivalintatehtävä. 4 p 

Matti on riidellyt naapurinsa kanssa edellisenä päivänä tontin rajalla olevasta aidasta. Naapuri tulee 

Matin työpaikalle ja lyö Mattia nenään riidasta suivaantuneena. Pahoinpitely korvataan 

työtapaturmana? 

Anssin autosta puhkeaa rengas tavanomaisella asunnon ja työpaikan välisellä matkalla. Anssi nostaa 

vararengasta paikalleen ja noston yhteydessä Anssin selkä kipeytyy. Selän kipeytyminen korvataan 

työtapaturmavakuutuksesta.  



Minnan on tarkoitus tehdä töitä kotoa käsin etätyönä. Ennen työpäivän aloittamista Minna vie lapset 

päiväkotiin kodin lähelle. Matkalla Minna liukastuu ja hänen ranteensa murtuu. Ranteen murtuma 

korvataan työtapaturmavakuutuksesta.  

Liisa on matkalla työnantajan toimipisteeseen ulkomaille kokoukseen. Lentokoneessa Liisa kompastuu 

matkalla vessaan ja lyö polvensa. Tapahtunut korvataan työtapaturmavakuutuksesta.  

Esimies ehdottaa yllättäen Jarkolle lähtemistä syömään töiden jälkeen. Jarkko saa ruuasta 

ruokamyrkytyksen ruokapaikassa. Tapahtunut voidaan korvata työtapaturmavakuutuksesta.  

Heli sairastuu äkillisesti kesken työpäivän. Heli lähtee sairastumisen vuoksi käymään lääkärissä kesken 

työpäivän ja liukastuu matkalla lääkäriin. Liukastumisen aiheuttamat vammat voidaan korvata 

työtapaturmavakuutuksesta.  

Ville tulee käymään työpaikalla viikonloppuna vapaa-ajallaan käydäkseen työpaikan salilla. Ville 

kompastuu mattoon työpaikallaan. Tapahtunut voidaan korvata työntekopaikan alueella sattuneena.   

Annen ystävä vie hänet autollaan työtapaturman vaatimaan hoitoon, koska Anne ei itse pysty ajamaan 

autoa. Matkakulut voidaan korvata Annen ystävälle.  

 

 

 

 

 

 


