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VTS-KYSYMYKSET TOUKOKUUN TENTTIIIN 2017 / Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus  
KORVAUKSET 
 
 

1. Työtapaturma sattuu 21.7.2017. Vahingoittuneen oli tarkoitus työskennellä vielä elokuun ajan R-kioskin myyjänä, 
kuten on 1.3.2014 alkaen tehnyt. Syyskuun alussa hän aloittaa lääkärin opinnot Helsingin yliopistossa.  Hän on saanut 
työtapaturman aiheuttaman ranteen murtuman vuoksi sairauslomaa 30.8.2017 saakka. Miten määräytyy hänen 
vuosityöansionsa?  

 
s.115 

 
 

 
2. Vastaa seuraaviin ammattitauteja koskeviin kysymyksiin 

 
a) Miten työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan määritellään ammattitauti? 
b) Miten ammattitaudin ilmenemispäivä määräytyy?  
c) Miten korvausvelvollinen vakuutusyhtiö määräytyy ammattitautiasiassa?  
 

s. 69 
 
 

3. Missä ajassa vakuutuslaitoksen on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti annettava korvauspäätös ja mitä 
seuraamuksia viivästymisellä on?  

 
s.163 - 164 

 
 
 
4. Rakennusmies Mauri on saanut 1.2.2017 työtapaturmassa säärimurtuman. Murtuma leikattiin 5.2.2017 

vakuutusyhtiön maksusitoumuksen perusteella tietyssä hoitolaitoksessa 200 kilometrin päässä sieltä, missä Mauri 
asuu. Nyt Mauri soittaa sinulle huolissaan, sillä hänelle sanottiin, että matkakulut korvataan ainoastaan lähimpään 
hoitopaikkaan.  Mauri asuu isossa kaupungissa, jossa olisi myös ollut leikkauksen tekemiseen pystyvä hoitolaitos. Hän 
on mennyt leikkaukseen ja takaisin kotiin vaimonsa kyydillä. Leikkaus tehtiin aikaisin aamulla ja Mauri tuli edellisenä 
iltana sairaalan lähellä olevaan hotellin yöksi. Vaimo työskentelee kampaamoyrittäjänä ja joutui pitämään 
vapaapäivän tätä matkaa varten. Sairaala-alueella auton pysäköinti oli leikkauksen ajalta maksanut 20 euroa.   Nyt 
Mauri haluaa tietää voiko hän ylipäänsä saada matkakuluista korvausta, mitä kaikkia kuluja hänelle korvataan, entä 
saattajan kulut sekä onko näiden kulujen hakemiseen jotain määräaikaa?   

 
s. 91  
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5. Maksetaanko seuraavissa tilanteissa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista ansionmenetyskorvausta? Miten se 
määräytyy ja kenelle korvaus maksetaan?  
 
A) Tapaturma sattui 5.4.2017. Työntekijä putosi rakennustelineeltä ja sai olkapäävamman. Työntekijä oli tapaturman 

sattuessa humalassa ja puhalsi sairaalassa 1,5 promillea. Vahingoittunut oli työkyvytön 5.4.2017 – 28.4.2017. 
Työnantaja ei maksanut sairausajan palkkaa.  

 
B) Tapaturma sattui 1.4.2017. Vahingoittunut oli siitä alkaen työkyvytön seuraavat viisi viikkoa. Työnantaja maksoi 

palkan koko tältä ajalta.  
 

 
C) Tapaturma sattui 2.5.2017. Työntekijä sai metallisesineen silmään hitsatessaan. Lääkäri kirjoitti työkyvyttömyyttä 

2.5.2017- 4.5.2017. Työnantaja maksoi sairausajalta palkan  
 
s 73–74, 97, 100–103  
 

 
 

6 Miten työtapaturma- ja ammattitautilaissa on määritelty tapaturma ja mitä määritelmän kullakin eri osalla 
tarkoitetaan? 

 
s. 49-51 
 

 
 

7. Valitse, onko väittämä oikein vai väärin?  
 
 

a. Etätyössä kotonaan oleva työntekijä valmistaa itselleen lounasta ja viiltää itseään veitsellä sormeen. Tapaturma 
korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.  

 
b. Vahingoittunut käy työpaikan läheisyydessä olevassa ravintolassa syömässä lounastauolla. Ravintolassa hän 

liukastuu lattialla olleeseen tomaattiin. Tapaturma korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.  
 

c. Vahingoittunut kaatuu työmatkallaan. Kaatuessa takin taskussa ollut työkännykkä menee rikki. Kännykkä korvataan 
työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.  

 

d.  Vakuutusyhtiön korvauskäsittelijä on vapaa-ajallaan perjantaiyönä nakkikioskilla kello 02.00. Siellä korvausasiakas 
jolle käsittelijä on kirjoittanut hylyn, tunnistaa käsittelijän ja lyö tätä naamaan. Tapaturma korvataan työtapaturma- 
ja ammattitautivakuutuksesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

e. Työntekijä lähti käymään työterveyshuollossa uusiakseen verenpainelääkereseptinsä. Matkalla sinne hän liukastuu 
ja murtaa nilkkansa. Tapaturma korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.  

 

f. Työntekijä saa 14.5.2017 tapaturmassa ranteen murtumavamman. Ranne leikataan 16.5.2017. Hän toimittaa laskun 
siivousavusta lapsensa ylioppilasjuhliin. Tämä korvataan kodinhoidon lisäkustannuksena.    

 

g. Työtapaturmassa kuolleen henkilön vanhemmilla on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos vahingoittunut on elättänyt 
heitä.  

 
h. Kauppakeskuksen vartija loukkaantuu ottaessaan kiinni myymälävarasta. Myymälävaras potkaisee vartijaa kun 

vartija on saamassa tätä kiinni. Vartijan nilkkaan tulee murtuma. Vakuutusyhtiö ei voi kohdistaa myymälävarkaaseen 
mitään vaatimuksia.  

 
s. 59-61, 63, 66, 94-95, 117, 141 

 



Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, toukokuun 2017 tentti, kysymykset /AR 
 

1. Valitse oikea vaihtoehto (174-177) 
 
Jos työnantajalla ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuuttamisvelvollisuutta, ei hänen 
työntekijänsä ole oikeutettu korvaukseen työtapaturman sattuessa 
 
 
Jos työnantajalla on vuoden aikana kaksi työntekijää, joille hän maksaa palkkaa yhteensä 2000 euroa, 
mutta hän maksaa  1000 euroa palkoista seuraavan kalenterivuoden alussa, ei hänen tarvitse ottaa 
työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta työntekijöilleen 

 
 

Jos työnantaja on epähuomioissa hakenut vakuutusta kahdesta eri yhtiöstä, on viimeiseksi otettu pätevä 
 
Kun yritykseen tulee uusia työntekijöitä, he kuuluvat ilman eri ilmoitusta yrityksen työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksen piiriin      

 
  
 

2. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan vakuutettavien työtekijöiden joukko voi olla eri kuin 
työntekijöiden eläkelain mukaan vakuutettavien työntekijöiden. Kerro miksi? (s. 28) 
 

 
 

3. Kuuluvatko seuraavat henkilöt pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piirin? Perustele 
lyhyesti.(s.29-32) 
 
Vilma: 
Vilma on 16-vuotias koululainen ja asuu vielä kotona. Hänen isällään on yritys, Pekan Automaalaamo tmi, 
johon hän menee kesätöihin palkkaa vastaan. 

 
 
Lauri: 
Lauri työskentelee Yritys Oy:n markkinointijohtajana. Hän omistaa yrityksen osakkeista 30 %. Loput 
yrityksen osakkeista omistaa yhtiökumppani Teppo. 
 
 
Aino: 
Aino on Avoin Yhtiö Apu Ay:n yhtiömies ja hänellä on yhtiöosuuksista 30 %. Hän työskentelee yhtiössä 
kotisiivoojana. 
 
 
Akseli: 
Akseli työskentelee autokorjaajana Autofixi Oy:ssä, jonka osakkeista hän omistaa 50 %. Hänen isänsä 
omistaa osakkeista loput 50 % ja isä on yrityksen toimitusjohtaja. 
 
 
 

4. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (s. 224-226) 
 
 

a) millä perusteella ja kenen tulee ottaa työntekijäin ryhmähenkivakuutus? 
 

b) ketkä ovat työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen edunsaajia? 
 
 

 
  



5. Valitse oikea vaihtoehto 
 
Oppisopimuskoulutus (s. 218) 
 
a) Oppisopimuskoulutukseen sovelletaan opiskelijatapaturmalakia 
b) Oppisopimuskoulutuksessa oleva kuuluu työnantajansa työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen 

kuten muutkin työntekijät 
c) Oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilö ei ole työsuhteessa työnantajaansa, koska hänen kanssaan 

tehdään määräaikainen työsopimus 
 
 

Työvoimakoulutus (s.219) 
 
a) työvoimakoulutuksessa olevien vakuutusturva on suppeampi kuin muilla opiskelijoilla 
b) työvoimakoulutuksen osallistujien vakuutusturvan hoitaa TE-keskus 
c) Työvoimakoulutuksessa olevien vakuutusturvasta säädetään opiskelijatapaturmalaissa 

 
 

Vakuutusmaksut (s. 192-195) 
 
 

a) Lakisääteisillä lisillä katetaan vakuutus- ja korvausjärjestelmän ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia 
b) työtapaturmavakuutuksen lopulliseen maksuun tyytymätön asiakas voi tehdä asiasta perustevalituksen 

käräjäoikeudelle 
c) Vakuutusyhtiöiden on osallistuttava vuosittain yhteisesti jaettavien kustannusten rahoittamiseen 

vakuutusmaksutulon suhteessa. Jakojärjestelmän hallinnon hoitaa Tapaturmavakuutuskeskus. 
 

Työsuhteen tunnusmerkit s. 26-28) 
 
a) Työsuhteen osapuolet eivät voi keskenään sopia, onko kyseessä työsuhde vai ei. 
b) Työsopimus tulee tehdä aina kirjallisesti. 
c) Työnvuokrausyritykset välittävät työntekijöitä, ja maksavat heidän palkkansa. Työsuhde syntyy 

kuitenkin työskentely-yritykseen, koska se on tosiasiallinen työntekopaikka. 
 

Vakuutuksen elinkaari (s. 177-182) 
 

a) Määräaikainen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus voi olla kaiken kaikkiaan voimassa 
enintään 12 kuukautta. 

b) Mikäli työnantajalla on voimassa jatkuva työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, hänen tarvitsee 
toimittaa vakuutusyhtiölle vuosi-ilmoitus edellisestä vakuutuskaudesta, mikäli hän on maksanut 
kauden aikana työntekijöilleen palkkaa. 

c) Vakuutusyhtiö ei voi päättää työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta, vaikka vakuutusmaksu 
viivästyisikin. 
 
 

Siirtomenettely (s. 182-183) 
 
a) Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus voidaan siirtää toiseen yhtiöön, kun se on ollut voimassa 

edellisessä yhtiössä 12 kuukautta. 
b) Mikäli vakuutuksen halutaan alkavan uudessa yhtiössä 1.10, tulee siirtoilmoitus toimittaa 

vanhaan yhtiöön viimeistään 30.6. 
c) Tarjousvaiheessa vakuutusyhtiö voi pyytää nykyisestä yhtiöstä vakuutuksenottajaa koskevan 

tilastohistorian, mikäli työnantajan palkkasumma on vähintään 160 000 euroa. 
 

 
 
 
 

  



6. 
 
Asiakaspalvelutilanteessa tulee vastaan tapaus, jossa työnantaja kertoo, että hän on epähuomioissa 
jättänyt työtapaturmavakuutuksen ottamatta, vaikka hän olisi ollut vakuuttamisvelvollinen. Työnantaja 
kysyy, mikä taho Suomessa vastaa laiminlyöntiasioista ja vakuuttamisen valvonnasta ja mitä 
seuraamuksia laiminlyönnistä voi hänelle olla. Hänen työntekijälleen on sattunut vahinko töissä. (s. 
185) 

 
 
  
 7. (s. 215-217) 
  

a) minkä lain mukaan määräytyy apurahansaajien työtapaturmaturva?  
 

b) millä perusteilla apurahansaaja kuuluu ko. lain mukaiseen pakolliseen vakuutukseen? 
 
 
 

 8. Mikä vaihtoehdoista on väärin? 
 Työtapaturmavakuutuksen alueellinen soveltaminen (s.32-35) 
 

a) Kun työtä tehdään Suomessa, pääsääntö on, että työhön sovelletaan työtapaturma- ja 
ammattitautilakia. 

b) Jos epäselvyys työtapaturma- ja ammattitautilain soveltamisesta syntyy korvausasiaa 
käsiteltäessä, asian ratkaisee Tapaturmavakuutuskeskus. 

c) kun työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, on työtapaturma- ja ammattitautivakuutus 
voimassa ulkomailla kuten Suomessa. 

 
 
Lähetetty työntekijä (s. 36) 
 
a) työntekijä voi kuulua koko komennuksen ajan lähtömaan sosiaaliturvaan, kun työnantaja 

lähettää työtekijän toiseen EU/ETA- maahan tai Sveitsiin ja komennus kestää enint.12 kk 
b) Edellisessä kohdassa mainittua komennuksen kestoa voidaan poikkeusluvalla jatkaa viiteen 

vuoteen 
c) Edellytyksenä lähtömaan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisella on mm. se, että työntekijä 

on ennen lähettämistään kuulunut lähtömaan lainsäädännön piiriin.  
 
 

Toimijat työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa (s. 204-205) 
 
a) Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavan yhtiön tulee lain perusteella olla 

Tapaturmavakuutuskeskuksen jäsen 
b) Vakuutuslaitosten toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö 
c) Valtionkonttoria valvoo valtionvarainministeriö 

 
 

Perhehoitajat (s. 222) 
 
a) Kunnan on vakuutettava perhehoitajat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella 

vakuutuksella 
b) Kunta voi vakuuttaa perhehoitajat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella, 

mutta sen ei ole pakko 
c) Perhehoitajia koskevasta työtapaturma- ja ammattitautiturvasta säädetään perhehoitolaissa 

 
 

9.  (s. 198-199, 202) 
 

a) Millä edellytyksillä yrittäjä voi saada itselleen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vapaa-
ehtoisen vakuutuksen? 

b) Mitä etua työnantajalle voisi olla siitä, että hän ottaa työntekijöilleen vapaaehtoisen 
työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vapaa-ajan vakuutuksen? Mainitse vähintään kolme 
seikkaa.  

c) Minkälaisia eroavaisuuksia vakuutusyhtiöiden ehdoissa voi olla koskien työtapaturma- ja 
ammattitautilain mukaisia vapaaehtoisia vakuutuksia?  
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