KAHOOT -PELIN KYSYMYKSET

1. Valitse seuraavista kolme oikeaa vaihtoehtoa - Aapo Ahertaja allekirjoittaa työsopimuksen.
Työnantajan velvollisuus on antaa kirjallisena tietoja työsuhteesta. Mitä tietoja työnantajan
tulee antaa?
a. Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka OIKEIN
b. Koeaika OIKEIN
c. Työntekijän pääasialliset työtehtävät OIKEIN
d. Sairasloman määräytyminen ja sairasajan palkka
2. Valitse kolme oikeaa vaihtoehtoa. Lilja Lääkäri on allekirjoittamassa työsopimusta. Minkä
muotoinen työsopimus on Liljalle mahdollinen?
a. suullinen OIKEIN
b. kirjallinen OIKEIN
c. työsopimuksen voi jättää tekemättä
d. sähköinen OIKEIN
3. Valitse seuraavista oikea vaihtoehto - Pekka Puurtajan työsuhde yrityksessä Lempimetalli Oy,
on kestänyt 5 vuotta ja 5 kuukautta. Työsopimuslain mukaan Pekan irtisanomisaika on….
a. 14 päivää
b. 1 kuukausi OIKEIN
c. 2 kuukautta
d. 6 kuukautta
4. Lempimetalli Oy kuitenkin noudattaa oman alan työehtosopimusta, jossa irtisanomisajaksi
on määritelty alle 7 vuoden työssäoloajan perusteella 14 päivää. Kumpaa irtisanomisaikaa
tällöin noudatetaan?
a. Työsopimuslain määrittelemää irtisanomisaikaa
b. Oman alan työehtosopimuksen määrittelemään irtisanomisaikaa OIKEIN
5. Matti Metallimies irtisanottiin omasta työstään ilman irtisanomisaikaa. Työnantajan on
tällöin maksettava Matille
a. Puolet irtisanomisaikaa vastaava palkka
b. Täysi irtisanomisaikaa vastaava palkka OIKEIN
6. Valitse oikea vaihtoehto. Allu Asentaja on saanut määräaikaisen työpaikan, jonka pituus on 8
kuukautta. Minkä pituisen koeajan työnantaja voi enintään kirjata työsopimukseen?
a. 3 kuukautta
b. 4 kuukautta OIKEIN
c. 5 kuukautta
d. 6 kuukautta
7. Heli Hyllyttäjä on 13-vuotias, joka täyttää kuluvan vuoden aikana 14-vuotta. Voiko hän hakea
jo kesätöihin koko kesäksi täysillä työtunneilla (37.5h / vko)?
a. Ei OIKEIN
b. Kyllä

8. Valitse 3 oikeaa vaihtoehtoa. Allu Asentaja on aloittanut uudessa työpaikassaan.
Työturvallisuuden takaamiseksi hänelle on työsuhteen alussa opastettava ainakin seuraavat
asiat
a. Työolosuhteet ja käytettävät työvälineet OIKEIN
b. Työstä aiheutuvat mahdolliset haitat ja vaarat ja niiden välttäminen OIKEIN
c. Sosiaalitilan kahviautomaatin käyttöohjeet
d. Puhdistus- ja huoltotyöt sekä toimenpiteet poikkeustilanteiden varalle OIKEIN
9. Valitse yksi oikea vaihtoehto. Allu Asentaja pohtii mielessään palkanmaksukautta. Mitkä ovat
yleisimmät palkanmaksukaudet?
a. Joka viikko TAI joka toinen viikko
b. Kuukausi TAI puoli vuotta
c. Joka kolmas viikko TAI kuukausi
d. Kaksi viikkoa TAI kuukausi OIKEIN
10. Valitse kolme oikeaa vaihtoehtoa. Allu Asentaja on saanut ensimmäisen palkan ja työnantaja
on toimittanut hänelle työnantajan velvollisuuksiin kuuluvan laskelman. Mitkä asiat
palkkalaskelmassa tulee vähintään näkyä?
a. Ajanjakso, jolta palkka maksetaan OIKEIN
b. Edellisen vuoden palkkakertymät
c. Palkansaajan nimi OIKEIN
d. Maksettava palkkasumma OIKEIN
11. Valitse kaksi oikeaa vaihtoehtoa. Nelli Näppärä aloittaa uudessa kesätyössään kesällä 2021.
Mitä seuraavista Nellin on huomioitava toiminnassaan työsopimuslain mukaan?
a. Hän voi poiketa sovituista säännöistä, jos oma toimintatapa on helpompi
b. Huolellisuus työtehtävissä OIKEIN
c. Hänen on ilmoitettava vioista ja puutteellisuuksista työpaikan koneissa OIKEIN
d. Hänen on huolehdittava vain omasta turvallisuudestaan
12. Valitse oikeat vaihtoehdot. Pekka Puurtaja on vaihtanut työpaikkaa. Uudessa
työsopimuksessa on kilpailukieltolauseke, joka ulottuu työsuhteen päättymisen jälkeiseen
aikaan. Missä tapauksessa Pekalle esittää vahingonkorvausvaatimus?
a. Aina, kun työsuhde päättyy
b. Silloin, kun Pekan seuraava työsuhde on eri alalla
c. Pekka allekirjoittaa työsopimuksen kilpailevan yrityksen kanssa OIKEIN
d. Pekka perustaa kilpailevan yrityksen OIKEIN
13. Valitse oikea vaihtoehto. Paavo Paahtaja, jolla on nykyisessä työsopimuksessa
kilpailukieltolauseke, haluaa perustaa kilpailevan yrityksen. Kuinka kauan Paavon täytyy
enintään odottaa voidakseen perustaa kilpailevan yrityksen?
a. 2 kuukautta
b. 6 kuukautta
c. 8 kuukautta
d. Vuoden OIKEIN
14. Valitse oikea vaihtoehto. Lempimetalli Oy irtisanoo Harri Hitsarin työsuhteen. Harri on ollut
työnantajan palveluksessa 8 vuotta ja 4 kuukautta. Työnantajan irtisanomisaika on
a. 14 päivää
b. 1 kuukausi
c. 2 kuukautta
d. 4 kuukautta OIKEIN

15. Valitse kolme oikeaa vaihtoehtoa. Nelli Näppärän työsuhde on loppunut ja työnantajan
velvollisuus on toimittaa hänelle työtodistus. Mitkä asiat työtodistuksessa tulee lain mukaan
mainita?
a. Arviointi työntekijän osaamisesta
b. Työsuhteen kesto OIKEIN
c. Työtehtävien laatu OIKEIN
d. Työntekijän nimi OIKEIN
16. Valitse oikea vaihtoehto. Nelli Näppärän työnantaja ei ole työsuhteen päättymisen jälkeen
toimittanut työtodistusta. Minkä ajan kuluessa työnantajalla on velvollisuus toimittaa Nellille
työtodistus?
a. Vuoden kuluessa
b. Neljän vuoden kuluessa
c. Kuuden vuoden kuluessa
d. Kymmenen vuoden kuluessa OIKEIN
17. Valitse kolme oikeaa vaihtoehtoa. Lempimetalli Oy on saanut uudet henkilöstöassistentin,
Riikka Rekrytoijan. Riikalla on vielä opinnot kesken ja siksi hän lukee työsopimuslakia
irtisanomisperusteista. Millä perusteella työntekijää EI ole asiallista irtisanoa?
a. Teuvolla on jalka kipsissä, mutta sairasloman ja kuntoutuksen jälkeen työkykyennuste
on hyvä OIKEIN
b. Abdullah on uskontotaustaltaan Islaminuskoinen OIKEIN
c. Matin sairasloma on jatkunut jo 1,5 vuotta, jatkunee vielä määrämättömän ajan eikä
Matin työkykyennuste ole hyvä
d. Patrik on osallistunut lakkoon OIKEIN
18. Valitse oikea vaihtoehto. Hely Haaveilija on raskaana. Työnantajaa harmittaa tällainen tilanne
ja hän miettii Helyn irtisanomista. Missä tapauksessa työnantajalla on mahdollisuus irtisanoa
Hely vaikka hän on raskaana?
a. Aina
b. Kun työnantajan toiminta päättyy kokonaan OIKEIN
c. Kun Hely ei pysty tekemään kaikkia yrityksen tehtäviä
d. Kun yritykseen on palkattu edellisellä viikolla työntekijä samoihin työtehtäviin kuin,
mitä Hely on tehnyt
19. Valitse oikeat vaihtoehdot. Yritys Matkailutähti Oy on irtisanonut työntekijänsä pätevästä
syystä. Matkailutähti Oy:n on toimitettava irtisanomisilmoitus työntekijälleen
a. jättämällä se toimiston pöydälle
b. henkilökohtaisesti OIKEIN
c. kahden viikon kuluessa
d. seitsemän päivän kuluessa OIKEIN
20. Valitse oikeat vaihtoehdot. Lenkkitehdas Lipare Ky on irtisanonut yhden työntekijänsä
irtisanomisperusteiden vastaisesti. Työntekijän korvauksen suuruutta määritellessä heidän
tulee ottaa huomioon
a. arvioitu työtä vaille jäämisen kesto OIKEIN
b. työntekijän tekemän työn laatu
c. ansion menetys OIKEIN
d. työntekijän asuinpaikkakunta

21. Valitse oikeat vaihtoehdot. Palkansaajien eli työntekijöiden keskusjärjestöjä ovat
a. PAM
b. SAK OIKEIN
c. Akava OIKEIN
d. STTK OIKEIN
22. Valitse oikea vaihtoehto. Tiina Terävän työnantaja määrää Tiinan pitämään vuosiloman
neljässä kuuden päivän jaksossa. Menetteleekö työnantaja tilanteessa oikein?
a. kyllä
b. ei OIKEIN
23. Valitse oikea vaihtoehto. Putkiasennus Kumitiiviste Tmi ei kuulu liittoon eli ei ole
järjestäytynyt työnantaja. Tuleeko yrityksen noudattaa oman alansa työehtosopimusta?
a. ei
b. kyllä OIKEIN
24. Valitse oikea vaihtoehto. Vuosilomalaissa lomakorvaus lasketaan 9% tai 11,5% mukaan. Tiina
Terävän työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa lomakorvaus lasketaan 12,5% mukaan.
Jos Tiina ei kuulu ammattiliittoon, kumman mukaan lomakorvaus Tiinalle lasketaan
a. Työehtosopimuksessa annetun ohjeen mukaan OIKEIN
b. Vuosilomalaissa annetun ohjeen mukaan
25. Valitse oikea vaihtoehto. Mitä tapahtuu, jos työnantajaosapuoli ja työntekijäosapuoli eivät
pääse sopuun uudesta työehtosopimuksesta?
a. Lakot ovat mahdollisia OIKEIN
b. Työntekijöille ei makseta palkkaa
c. Työnantajan noudattavat vanhaa työehtosopimusta OIKEIN
d. Työnantaja voi irtisanoa lakkoon osallistuneita työntekijöitä
26. Valitse oikea vaihtoehto. Onko työterveyshuolto aina pakollinen yritykselle, jolla on palkattua
työvoimaa?
a. Kyllä OIKEA
b. Ei

