
TENTTI SYYSKUU 2017 

 

Työttömyysturva 5 p  

 
Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? 

 

                                                                                           oikein            väärin 

a) Työttömyyskorvauksen saamiseksi tulee ilmoittautua Kelaan 

työttömäksi työnhakijaksi                                                       

b)  Omavastuuaika alkaa kulua vasta työnhakijaksi ilmoittautumisen 

jälkeen                                                                                               

c)  Tarjotusta työstä kieltäytyvä menettää etuuden aina  

määräajaksi                                                                              

d) Työttömyysturvan voi menettää enimmillään 3 kk ajaksi      

e) Ansiopäivärahaa saadakseen tulee täyttää työssäoloehto       

f) Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan          

g)  Työmarkkinatuen omavastuuaika on 5 peräkkäistä 

arkipäivää                                                                                 

h) Toimeentulotuki ei vähennä työmarkkinatukea                      

i) Osatyökyvyttömyyseläke ei estä peruspäivärahan saamista   

j) Työmarkkinatukea voi saada vanhuuseläkeikään asti           

 

0,5p kustakin oikeasta, max 5p 

                      

Sairausvakuutus 3p 

 
Luettele sairausvakuutuksesta saatavat pääkorvausluokat 

 

0,5p kustakin oikeasta, max 3p 

 

Toimeentuloturva 3p 

 
Mikä on eläketulovähennyksen tarkoitus? 

 

 

Työkyvyttömyyseläke 8p 
 

a) Millä edellytyksillä voi saada TyEL/JuEL/YEL/MYEL/MEL-

työkyvyttömyyseläkkeen 

 

b) Missä tilanteessa myönnetään osatyökyvyttömyyseläke 

 

c) Missä tilanteessa myönnetään kuntoutustuki 
 

a=3p; b=3p; c=2p 



Eläkkeen maksaminen ulkomaille (4 p) 

Lena on 70-vuotias ja asunut Suomessa vuodesta 1974 alkaen. Lena sai työpaikan 70-
luvun lopussa kirjapainosta Vaasassa, jossa työskenteli vuoteen 2009 asti, jonka jälkeen 
hän jäi työttömäksi yrityksen mentyä konkurssiin. Vanhuuseläkkeelle Lena jäi vuonna 
2012. Lena oli aikoinaan naimisissa Pekan kanssa, ja sai tästä leskeneläkettä. Lena on 
edelleen Ruotsin kansalainen, mutta on päättänyt muuttaa loppuelämäkseen 
Argentiinaan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta. Lenan ja Pekan 
täysi-ikäinen poika Thomas ei ole lähdössä äitinsä mukaan vaan jää asumaan 
vanhempiensa asuntoon Vaasaan. 

a) Maksetaanko Lenalle vanhuuseläkettä Argentiinaan?  

b) Miten vanhuuseläkettä maksetaan ulkomaille?  

c) Jos eläkettä maksetaan Suomesta miten sitä verotettaisiin Suomessa? 

d) Lena tapaa Argentiinassa Timon, jonka kanssa avioituu. Vaikuttaako uusi avioliitto Lenan 

eläkkeisiin? Jos niin miten? 

 

Omaishoidon tuki 3p  

Alla olevassa taulukossa on esitetty 6 väittämää. Merkitse jokaisen kohdalle rastilla, onko 
väittämä oikein tai 
väärin.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                             
                            oikein            väärin 

a) Omaishoidon tukea ei voida maksaa vanhuksen kotihoidosta                

b) Omaishoidon tuki ei ole veronalaista tuloa.                                           

c) Omaishoidon tuesta tehdään sopimus Kelan ja hoitajan kesken            

d) Hoitopalkkion suuruuteen vaikuttaa kuinka sitovaa ja vaativaa hoito on   

e) Omaishoidon tukena voidaan antaa ateriapalveluita                            

f) Omaishoitajalle karttuu työeläkettä                                                     

0,5p kustakin oikeasta; max 3p 

 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus 5p  

Ammattitaudin käsite? 
 

 

Työeläke 4p  

Miten eläkepalkka on määritelty vuoden 2017 eläkeuudistuksessa? 
 

Sosiaalivakuutus 3p  

Mitkä ovat sosiaalivakuutuksen päätavoiteet?  

 

 



Sosiaalivakuutus 6p  

Alla olevassa taulukossa on esitetty 12 väittämää. Merkitse jokaisen kohdalle rastilla, onko 
väittämä oikein tai väärin.             

 Oikein Väärin 

a) Ryhmähenkivakuutuskorvausta maksetaan maassa asumisen perusteella  
 

b) Vuodesta 2017 alkaen kaikkien tavoite-eläkeikä on 68 vuotta.  
 

c) Vuorotteluvapaan yhtenä ehtona on se, että henkilöllä on vähintään 20 vuotta 

työhistoriaa. 

 
 

d) Työtapaturman seurauksena ei voida korvata henkistä järkytysreaktiota  
 

e) Työttömyyden aikainen turva ei ole sidottu kansalaisuuteen. 
 

 

f) Varhennusvähennys on 0,4 prosenttia vuodessa.  
 

g) Ankaran vastuun periaatteella tarkoitetaan tuottamuksesta riippumatonta 

objektiivista vastuuta. 

  

h) Maksurasituksen nimellinen kohtaanto kertoo kuka on maksun välitön maksaja.   

i) Rikosvahinkokorvaukset eivät kuulu sosiaalivakuutuksen  
 

j) Kelan maksamien sosiaalivakuutusetuuksien rahoitus perustuu jakojärjestelmään. 
 

 

k) EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisjärjestelmän tavoitteena on tukea henkilöiden 

vapaata liikkuvuutta. 

 
 

l) Vuodesta 2017 alkaen 16-vuoden ikäisen ansiot kartuttavat eläkettä  
 

 

 

 


