
 HE 47/2005 vp  
  
 

292581 

 

 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle toimeentuloturvan 
muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun 
hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
 

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi 
hallituksen esitystä toimeentuloturvan muu-
toksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi (HE 
155/2003 vp). Ensimmäisenä muutoksenha-
ku-asteena yksityisten alojen työeläkejärjes-
telmässä toimivan eläkelautakunnan ja tapa-
turmavakuutusjärjestelmässä ensimmäisenä 
muutoksenhakuasteena toimivan tapaturma-
lautakunnan rahoitusta koskevaa sääntelyä 
täsmennetään. Lisäksi eläkelautakunnan or-
ganisaatiosta säädettäisiin erillisellä lailla. 
Eläkelautakunnan ja tapaturmalautakunnan 
nimet tarkistettaisiin. Ehdotetut muutokset 

vastaavat Toimeentuloturvan muutoksenha-
kukomitean (komiteamietintö 2001:9) tavoit-
teita muutoksenhakulautakuntien itsenäisyy-
den ja riippumattomuuden vahvistamiseksi ja 
muutoksenhakujärjestelmän selkeyttämisek-
si. Esitys liittyy yksityisten alojen työeläke-
lakien yhtenäistämistä koskevaan hallituksen 
esitykseen työntekijän eläkelaiksi ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta.  

Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tule-
maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Uudistuksen taustaa 

Eduskunnalle on annettu marraskuussa 
2003 esitys toimeentuloturvan muutoksenha-
kulainsäädännöksi (HE 155/2003 vp). Esi-
tyksessä ehdotettiin muutettavaksi työnteki-
jäin eläkelakia (TEL; 395/1961), meri-
mieseläkelakia (72/1956), tapaturmavakuu-
tuslakia (608/1948), työttömyysturvalakia 
(1290/2002) ja sairausvakuutuslakia 
(364/1963). Näillä muutoksilla oli tarkoitus 
jatkaa Toimeentuloturvan muutoksenhaku-
komitean ehdottamia muutoksia toimeentulo-
turvaa koskevaan lainsäädäntöön. Esitykses-
sä ehdotettiin yksityisten alojen eläkevalituk-
sia käsittelevän eläkelautakunnan rahoituk-
sen irrottamista Eläketurvakeskuksesta ja sen 
toiminnan rahoittamista lain mukaan eläke-
laitoksilta perittävillä maksuilla. Samanlai-
nen järjestelmä oli tarkoitus ulottaa myös ta-
paturmalautakuntaan. Hallituksen esityksessä 
155/2003 vp ehdotetuilla muutoksilla on tar-
koitus vahvistaa lautakuntien itsenäistä ase-
maa ja riippumattomuutta toimeentuloturvaa 
koskevien muutoksenhakuasioiden käsitteli-
jänä.  

Esityksessä ehdotettiin myös urheilijoiden 
tapaturmaturvaa koskevien valitusasioiden 
käsittelyn siirtämistä tapahtuvaksi tapatur-
mavakuutusjärjestelmässä tarkoitetulla taval-
la.  

Esitystä valmisteltaessa oli vireillä hallinto-
lain kokonaisuudistus. Sen vuoksi hallituksen 
esitykseen 155/2003 vp sisältyi eräitä hallin-
tolain soveltamista koskevia säännöksiä.  

Mainittua hallituksen esitystä käsitelles-
sään eduskunnan perustuslakivaliokunta an-
toi esityksestä lausunnon (PeVL 25/2004). 
Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan 
muun muassa seuraavaa: ”Eläke- ja vakuu-
tuslaitosten päätöksistä tehtyjen valitusten 
käsittelyä ei valiokunnan käsityksen mukaan 
ole pidettävä näiden laitosten valituslauta-
kunnilta vastaanottamana palveluna. Valitus-
ten käsittelyyn perustuva maksuvelvollisuus 
koskee siksi valtiosääntöoikeudellisessa mie-
lessä verosta säätämistä.  

Verovelvollisuuden perusteet määräytyvät 
lakiehdotuksissa perustuslain 81 §:n näkö-
kulmasta riittävän tarkasti. Veron suuruuden 
perusteista sen sijaan ei sisälly lakiehdotuk-
siin perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaisia 
säännöksiä, vaan veron suuruus määräytyy 
kalenterivuosittain vireille tulleiden asioiden 
mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että 
vuosittain suoritettavasta veron vähimmäis-
määrästä säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. Edellytyksenä tavallisen lainsäätämis-
järjestyksen käyttämiselle siksi on, että la-
kiehdotukset saatetaan näiltä osin vastaa-
maan perustuslain vaatimuksia verolaista.”  
 
2.  Ehdotettavat  muutokset  

Hallintolaki (434/2003) tuli voimaan vuo-
den 2004 alusta. Tämän vuoksi eduskunta on 
erikseen säätänyt mainitusta toimeentulotur-
van muutoksenhakua koskevasta esityksestä 
säännökset, jotka tulivat voimaan vuoden 
2004 alusta (lainmuutokset 1325/2003, 
1332/2003, 1336/2003, 1364/2003 ja 
1373/2003). Tämän vuoksi hallituksen esi-
tystä 155/2003 vp on täsmennetty nyt annet-
tavassa esityksessä.  

Sosiaali- ja terveysministeriössä on halli-
tusohjelmaan liittyen valmisteltavana yksi-
tyisten alojen työeläkelakien yhdistäminen, 
jossa TEL, taiteilijoiden ja eräiden erityis-
ryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki 
(662/1985) ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelaki (134/1962) yh-
distettäisiin vuoden 2007 alusta yhdeksi uu-
deksi työntekijän eläkelaiksi. Sen voimaan-
panon mahdollistamiseksi on tarkoituksen-
mukaista, että eläkelautakunnan organisaatio-
ta uudistetaan Toimeentuloturvan muutok-
senhakukomitean tavoitteiden mukaisesti 
vuoden 2006 alusta lukien.  

Nyt annettavalla esityksellä jatketaan Toi-
meentuloturvan muutoksenhakukomitean 
työtä, jolla vahvistetaan lautakuntien riippu-
mattomuutta itsenäisinä muutoksenhakueli-
minä. Tämän tavoitteen mukaisesti esitykses-
sä ehdotetaan eläkelautakunnan ja tapaturma-
lautakunnan nimet muutettavaksi siten, että 
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lautakuntien tehtävä ilmenisi niiden nimistä. 
Eläkelautakunnan uudeksi nimeksi ehdote-
taan työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kuntaa ja tapaturmalautakunnan uudeksi ni-
meksi tapaturma-asioiden muutoksenhaku-
lautakuntaa.  

Esitys sisältää myös ehdotuksen laiksi työ-
eläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta. 
Muutoksenhakulautakunta olisi itsenäinen ja 
riippumaton tuomioistuimen tyyppinen muu-
toksenhakuelin. Muutoksenhakulautakunnan 
asettaisi valtioneuvosto viideksi vuodeksi 
kerrallaan. Muutoksenhakulautakunnan or-
ganisaatio vastaisi nykyistä eläkelautakuntaa, 
josta säädettiin TEL:n 20 §:ssä (1319/2002). 
Organisaatio vastaa hallituksen esityksessä 
155/2003 vp kirjattua muutoksenhakuastetta, 
mutta jaostojen kokoonpanoa ja hallintoa on 
ehdotettu selkeytettäväksi. Ansioeläkelakei-
hin ehdotetaan lisättäväksi viittaussäännös 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nasta annettuun lakiin.  

Nyt annettavassa esityksessä ei ole tarkoi-
tus olennaisesti muuttaa hallituksen esityk-
sessä 155/2003 vp ehdotettua työeläkeasioi-
den muutoksenhakulautakunnan ja tapatur-
ma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ra-
hoitusvastuuta. Sen sijaan tarkoitus on perus-
tuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla 
säätää muutoksenhakulautakuntien rahoituk-
sesta siten, että säännökset vastaisivat vero-

laille asetettuja vaatimuksia. Rahoitusta kos-
kevista säännöksistä ilmenisivät verovelvol-
lisuuden ja veron suuruuden perusteet sekä 
verovelvollisen oikeusturva. Työeläkeasioi-
den muutoksenhakulautakunnan ja tapatur-
ma-asioiden muutoksenhakulautakunnan 
toiminta rahoitettaisiin vakuutuslaitoksilta 
perittävillä oikeushallintomaksuilla. Oikeus-
hallintomaksun määräisi Vakuutusvalvonta-
virasto ja sen perisi muutoksenhakulautakun-
ta itse. Vakuutuslaitos voisi valittaa Vakuu-
tusvalvontaviraston päätöksestä siten kuin 
Vakuutusvalvontavirastosta annetussa laissa 
(78/1999) säädetään. 
 
3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä virkatyönä. Valmistelun yhtey-
dessä on kuultu sisäasiainministeriötä, val-
tiovarainministeriötä, oikeusministeriötä, va-
kuutusoikeutta, eläkelautakuntaa, kuntien 
eläkelautakuntaa, tapaturmalautakuntaa, työt-
tömyysturvalautakuntaa, tarkastuslautakun-
taa, sosiaalivakuutuslautakuntia, Kansanelä-
kelaitosta, valtion työmarkkinalaitosta, Elä-
keturvakeskusta, Tapaturmavakuutuslaitosten 
liittoa, Vakuutusvalvontavirastoa, Maatalo-
usyrittäjien eläkelaitosta, keskeisiä työmark-
kinajärjestöjä sekä yrittäjäjärjestöjä. 
 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT  

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Työntekijäin eläkelaki 

19 c §. Pykälässä oleva viittaus valitusme-
nettelyyn tarkistettaisiin viittaamaan ehdotet-
tuun muutettuun 20 §:ään. 

19 e §. Pykälässä oleva viittaus valitusme-
nettelyyn tarkistettaisiin viittaamaan ehdotet-
tuun muutettuun 20 §:ään. 

20 §. Pykälässä säädettäisiin yksityisten 
alojen työeläkejärjestelmän päätösten valitus-
tiestä ja valituksiin liittyvistä määräajoista. 
Ne säilyisivät nykyisellään. Kuitenkin eläke-
lautakunnan nimi muutettaisiin työeläkeasi-
oiden muutoksenhakulautakunnaksi. Pykä-
lään ehdotetaan säännöstä, jonka 1 momen-

tissa todettaisiin muutoksenhakuasteet. Li-
säksi 1 momentissa säädettäisiin työeläkeasi-
oiden muutoksenhakulautakunnan kokoon-
panoon kuuluvista työelämän ja työmarkki-
noiden olosuhteita tuntevista jäsenistä.   

Pykälän 2 ja 3 momentit vastaavat täyden-
nettävää esitystä muutoin, mutta ensimmäi-
sen muutoksenhakuasteen nimi olisi työelä-
keasioiden muutoksenhakulautakunta. 

Täydennettävästä esityksestä poiketen py-
kälässä ei olisi 4 momenttia. Momentissa eh-
dotettu säännös päätöksen tiedoksi antami-
sesta ehdotetaan säädettäväksi 21 §:n 1 mo-
mentissa. 

21 §. Pykälässä säädettäisiin päätösten tie-
doksiannosta ja muutoksenhausta viimeisen 
eläkelaitoksen mallin mukaisesti sekä muu-
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toksenhausta silloin, kun hakija on ollut va-
kuutettuna kahdessa tai useammassa EU-
maassa.  

Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa ole-
van lain 21 §:n 4 momenttia sanamuodoltaan 
tarkistettuna.  

Pykälän 2 momentti vastaisi voimassa ole-
van lain 21 §:n 5 momenttia pykäläviittauk-
siltaan tarkistettuna.   

Pykälän 3 momenttiin ehdotettu säännös on 
uusi. Siinä säädettäisiin muutoksenhakemi-
sesta silloin, kun asianosainen on ollut va-
kuutettuna kahdessa tai useammassa EU-
maassa. Tällöin työntekijän työkyvyttömyys-
eläkkeen määrä riippuu muiden EU-maiden 
vakuutuskausista. EY:n sosiaaliturva-
asetuksen täytäntöönpanosta annetun asetuk-
sen (ETY) N:o 574/72 mukaan EU-maiden 
eläkelaitosten antamista päätöksistä annetaan 
yhteenveto, jonka liitteenä olevista päätöksis-
tä on muutoksenhakuoikeus. Mainitun sään-
nöksen mukaan muutoksenhakuaika laske-
taan siitä, kun hakija saa yhteenvetona esite-
tyn selvityksen.  

Koska eläkehakemusten käsittely ulkomail-
la kestää usein yli vuoden, jopa vuosia, on 
eläkkeenhakijan oikeusturvan kannalta vält-
tämätöntä voida hakea muutosta työkyvyttö-
myyseläkeoikeudesta jo ennen päätösten yh-
teenvetoa. Tämä on tarpeen silloin, kun elä-
keoikeus on evätty tai eläke on myönnetty 
osatyökyvyttömyyseläkkeenä, vaikka hakija 
on hakenut täyttä työkyvyttömyyseläkettä, tai 
kun eläke on myönnetty määräajaksi kuntou-
tustukena, vaikka eläkettä on haettu toistai-
seksi. EU:n sosiaaliturva-asetuksessa ei sää-
detä työkyvyn arvioinnista, vaan se on puh-
taasti kansallista lainsäädäntöä. Näin ollen 
voidaan EU:n sosiaaliturva-asetuksen estä-
mättä säätää mahdollisuudesta antaa päätös 
työkyvyttömyyseläkeoikeudesta ja oikeudes-
ta hakea tällaiseen päätökseen muutosta. 
Säännös on tarpeen yhdenmukaisen oikeus-
käytännön varmistamiseksi. 

21 a §. Pykälän 1, 2, ja 5 momentissa ole-
vat viittaukset muutoksenhakumenettelyyn 
tarkistettaisiin viittaamaan 20 §:ään. Pykälän 
3, 5 ja 8 momentissa olevat maininnat eläke-
lautakunnasta muutettaisiin maininnaksi työ-
eläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta. 

21 b §. Pykälän 2 momentissa oleva mai-
ninta eläkelautakunnasta muutettaisiin mai-

ninnaksi työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnasta. 

21 c §.  Pykälässä oleva maininta eläkelau-
takunnasta muutettaisiin maininnaksi työelä-
keasioiden muutoksenhakulautakunnasta. 
Pykälässä oleva viittaus muutoksenhakume-
nettelyyn tarkistettaisiin viittaamaan 
20 §:ään. 

21 d §. Pykälässä olevat viittaukset muu-
toksenhakumenettelyyn tarkistettaisiin viit-
taamaan 20 §:ään. Pykälän 2 momentissa 
oleva maininta eläkelautakunnasta muutettai-
siin maininnaksi työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakunnasta. 

22 §. Pykälässä olevat maininnat eläkelau-
takunnasta muutettaisiin maininnoiksi työ-
eläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta. 
 
1.2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 

muuttamisesta 

18 §. Pykälässä oleva maininta eläkelauta-
kunnasta muutettaisiin maininnaksi työeläke-
asioiden muutoksenhakulautakunnasta. Pykä-
län sanamuotoa tarkistettaisiin. 
 
1.3. Laki yrittäjien eläkelain muuttami-

sesta 

15 §. Pykälässä oleva maininta eläkelauta-
kunnasta muutettaisiin maininnaksi työeläke-
asioiden muutoksenhakulautakunnasta. Pykä-
län sanamuotoa tarkistettaisiin. 
 
1.4. Tapaturmavakuutuslaki  

30 a §. Pykälän 2 momentin 5 kohta ehdo-
tetaan kumottavaksi. Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto ei enää osallistuisi tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan toimin-
taan tarvittavien varojen perintään, vaan 
muutoksenhakulautakunta vastaisi asiasta it-
se. Muutoksenhakulautakunnan rahoituksesta 
säädettäisiin 53 i §:ssä. 

43 §. Pykälän 1 ja 2 momentissa olevat 
maininnat tapaturmalautakunnasta ehdote-
taan korvattavaksi maininnoilla tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnasta. 

53 §. Pykälän 1 momentissa oleva maininta 
tapaturmalautakunnasta ehdotetaan korvatta-
vaksi maininnalla tapaturma-asioiden muu-
toksenhakulautakunnasta. Pykälän 2 mo-
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menttiin tehtäisiin sama muutos. Pykälän 5 
momentti kumottaisiin, koska muutoksenha-
kulautakunnan rahoituksesta säädettäisiin 53 
i §:ssä. Virka-avusta säädettäisiin 7 momen-
tissa.  

53 a §. Pykälä vastaa täydennettävää esi-
tystä muutoin, mutta pykälässä olevat mai-
ninnat tapaturmalautakunnasta ehdotetaan 
korvattavaksi maininnoilla tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnasta. 

53 c §. Pykälän 1, 2, 4 ja 6 momentissa 
olevat maininnat tapaturmalautakunnasta eh-
dotetaan korvattavaksi maininnoilla tapatur-
ma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta. 

53 d §. Pykälän 1 momentissa oleva mai-
ninta tapaturmalautakunnasta ehdotetaan 
korvattavaksi maininnalla tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnasta. 

53 e §. Pykälä vastaa täydennettävää esitys-
tä muutoin, mutta pykälässä olevat maininnat 
tapaturmalautakunnasta ehdotetaan korvatta-
vaksi maininnoilla tapaturma-asioiden muu-
toksenhakulautakunnasta. 

53 i §. Pykälässä säädettäisiin tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan toimin-
nan rahoituksesta.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin periaa-
te, jonka mukaan muutoksenhakulautakun-
nan toiminnasta aiheutuvat kustannukset pe-
rittäisiin oikeushallintomaksuina lakisääteistä 
tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavilta 
vakuutuslaitoksilta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhakulautakunnan talousarviosta. Muu-
toksenhakulautakunnan hallintojaosto esittäi-
si talousarvion Vakuutusvalvontaviraston 
vahvistettavaksi. Talousarvion mukainen 
vuosittainen kustannusten muutos olisi sidot-
tu yleiseen kustannustason muutokseen sekä 
muutoksenhakulautakunnan käsittelemien 
asioiden ja muutoksenhakulautakunnan toi-
minnan muutokseen. Toiminnan muutoksen 
tulisi olla perusteltavissa muutoksenhakulau-
takunnan oikeusturvatehtävän kannalta. Täl-
lainen perusteltu toiminnan ja kustannusten 
muutos voisi olla esimerkiksi lisähenkilöstön 
rekrytoiminen tilanteessa, jossa käsittelyajat 
muuten uhkaisivat merkittävästi pidentyä. 
Erityisestä syystä Vakuutusvalvontavirasto 
voisi tilivuoden kuluessa vahvistaa lisätalo-
usarvion.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin oike-

ushallintomaksun määräämisestä. Talousar-
viossa vahvistetut muutoksenhakulautakun-
nan kustannukset jaettaisiin tapaturmavakuu-
tuslaitosten kesken määräämisvuotta edeltä-
vänä vuonna mainittujen tapaturmavakuutus-
laitosten lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
tuloslaskelman mukaisen vakuutusmaksutu-
lon sekä Valtiokonttorin ja Maatalousyrittäji-
en eläkelaitoksen laskennallisen maksutulon 
perusteella. Maksutulo soveltuu oikeushallin-
tomaksun perusteeksi, koska maksutulon 
suuruus on täsmällisesti määriteltävissä. Kun 
oikeushallintomaksun suuruus riippuisi mak-
sutulosta, oikeushallintomaksun vahvistavan 
viranomaisen harkinta olisi sidottua perustus-
lakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 25/2004 
vp) tarkoitetulla tavalla. Oikeushallintomak-
sun määrän vahvistaisi muutoksenhakulauta-
kunnan hallintojaoston esityksestä Vakuu-
tusvalvontavirasto. Oikeushallintomaksun 
maksuunpanosta ja perinnästä vastaisi muu-
toksenhakulautakunta. Tarkempia säännöksiä 
maksun täytäntöönpanosta voitaisiin antaa 
valtioneuvoston asetuksella.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tilin-
tarkastuslain (936/1994) soveltamisesta muu-
toksenhakulautakunnan tilintarkastukseen. 
Lisäksi momentissa säädettäisiin, että muu-
toksenhakulautakunnan tilinpäätöksen vah-
vistaisi ja vastuuvapauden hallintojaostolle 
myöntäisi muutoksenhakulautakunnan täysis-
tunto, joka on muutoksenhakulautakunnan 
korkein hallintoelin. Muutoksenhakulauta-
kunta antaisi vahvistetun tilinpäätöksen tie-
doksi Vakuutusvalvontavirastolle. Jos tilin-
päätös osoittaisi yli- tai alijäämää vahvistet-
tuun talousarvioon nähden, erotus otettaisiin 
huomioon seuraavalta vuodelta määrättävän 
oikeushallintomaksun perusteissa.  

Pykälän 5 momentissa todettaisiin vakuu-
tuslaitoksen valitusoikeus Vakuutusvalvon-
taviraston tämän lain nojalla määräämästä 
oikeushallintomaksusta. Valitusmenettely 
olisi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 
mukainen.  

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin, että 
oikeushallintomaksu saataisiin periä ilman 
tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa (367/1961) säädetään. 
Jollei maksua suoritettaisi viimeistään erä-
päivänä, maksamattomalle pääomalle perit-
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täisiin vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
(633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan 
mukaan. Viivästyskoron sijasta muutoksen-
hakulautakunta voisi periä viiden euron suu-
ruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron 
määrä jäisi tätä pienemmäksi. 

54 §. Pykälän 2 momentissa oleva maininta 
tapaturmalautakunnasta ehdotetaan korvatta-
vaksi maininnalla tapaturma-asioiden muu-
toksenhakulautakunnasta. 
  
1.5. Työttömyysturvalaki 

Täydennettävästä esityksestä poiketen lain 
12 luvun 3 §:ää ei muutettaisi, koska muutos 
on toteutettu lainmuutoksella 1364/2003. 
 
1.6. Sairausvakuutuslaki 

Täydennettävän esityksen antamisen jäl-
keen toteutettiin sairausvakuutuslain koko-
naisuudistus. Uuden sairausvakuutuslain 
(1224/2004) 17 luvun 2 §:ssä oleva säännös 
vastaa täydennettävässä esityksessä ehdotet-
tua säännöstä. 
 
1.7. Laki urheilijoiden tapaturma- ja elä-

keturvasta  

9 §. Pykälä vastaa täydennettävää esitystä.  
 
1.8. Laki Vakuutusvalvontavirastosta 

Täydennettävästä esityksestä poiketen lain 
2 §:ää ei muutettaisi. Vakuutusvalvontaviras-
to ei valvo eläkelautakuntaa eikä tapaturma-
lautakuntaa, vaan vahvistaisi vuosittain muu-
toksenhakulautakuntien talousarviot.  
 
1.9. Laki työeläkeasioiden muutoksenha-

kulautakunnasta 

1 luku  Työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnan tehtävä ja jäsenet 

 
1 §. Työeläkeasioiden muutoksenhakulau-

takunta. Pykälässä säädettäisiin työeläkeasi-
oiden muutoksenhakulautakunnan tehtävästä 
toimia ensimmäisenä muutoksenhakuasteena 
työeläkeasioissa. Muutoksenhakuasteen ni-
meksi ehdotetaan työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakuntaa.  

2 §. Muutoksenhakulautakunnan puheen-
johtajat ja jäsenet. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin muutoksenhakulautakunnan 
päätoimisen puheenjohtajan ja sivutoimisten 
varapuheenjohtajien lukumääristä ja heidän 
kelpoisuusvaatimuksistaan. Kelpoisuusvaa-
timukset vastaavat täydennettävässä esityk-
sessä ehdotettua TEL 20 a §:n 1 momenttia, 
kuitenkin siten laajennettuna, että myös va-
rapuheenjohtajilta edellytettäisiin perehtynei-
syyttä muutoksenhakulautakunnassa käsitel-
täviin etuusjärjestelmiin. Täydennettävästä 
esityksestä poiketen ehdotetaan myös vara-
puheenjohtajien lukumäärä säädettäväksi 
laissa. Pykälässä ehdotetaan varapuheenjoh-
tajia olevan muutoksenhakulautakunnassa 
vähintään kolme, kun nykyisin TEL 20 §:n 1 
momentissa edellytetään varapuheenjohtajia 
olevan vähintään yksi. Ehdotettu muutos vas-
taa eläkelautakunnan nykyistä käytäntöä ja 
kokoonpanoa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhakulautakunnan muiden jäsenten si-
vutoimisuudesta, lukumäärästä sekä heidän 
kelpoisuudestaan tehtävään. Pykälä vastaa 
täydennettävän esityksen ehdotettua TEL 20 
a §:n 2 momenttia siten tarkennettuna, että 
muutoksenhakulautakunnan jäsenten luku-
määristä säädettäisiin laissa. Muutoksenha-
kulautakunnan organisaatiota ehdotetaan 
täsmennettäväksi siten, että vakuutuslääketie-
teeseen perehtyneitä lääkärijäseniä tulisi olla 
vähintään neljä, sekä vähintään kahden muun 
jäsenen tulee olla tuomarin virkaan oikeutta-
van tutkinnon suorittaneita tai muita, erityi-
sesti työeläkevakuutukseen perehtyneitä 
henkilöitä. Lisäksi ehdotetaan, että muutok-
senhakulautakunnassa olisi yhteensä vähin-
tään kahdeksan työelämän ja työmarkkinoi-
den olosuhteita tuntevaa jäsentä, sekä vähin-
tään kaksi maatalousyrittäjätoimintaan ja vä-
hintään kaksi yrittäjätoimintaan perehtynyttä 
työelämän olosuhteita tuntevaa jäsentä.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhakulautakunnan sivutoimisille jäse-
nille nimitettyjen henkilökohtaisten vara-
jäsenten asemasta.  

Pykälän 4 momentti vastaa täydennettävän 
esityksen TEL 20 a §:n 3 momentin 1 virket-
tä.  

3 §. Puheenjohtajien ja jäsenten nimittämi-
nen. Pykälässä säädettäisiin puheenjohtajan 
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ja varapuheenjohtajien nimittämisestä. Pykä-
lä vastaa täydennettävän esityksen ehdotettua 
TEL 20 a §:n 1 momenttia muilta osin, mutta 
päätoiminen puheenjohtaja nimitettäisiin teh-
täväänsä toistaiseksi. Toimeentuloturvan 
muutoksenhakukomitea ehdotti, että muutok-
senhakulautakuntien tehokkaan toiminnan ja 
itsenäisen aseman vahvistamiseksi päätoimi-
set puheenjohtajat nimitettäisiin tehtäväänsä 
toistaiseksi.    

4 §. Muutoksenhakulautakunnan jäsenyy-
destä vapautuminen ja eroamisikä. Pykälässä 
säädettäisiin muutoksenhakulautakunnan 
kaikkien jäsenten oikeudesta pysyä tehtäväs-
sään sekä tilanteesta, jossa jäsen eroaa kes-
ken toimikauden tehtävästään. Pykälä vastaa 
täydennettävän esityksen ehdotettua TEL 20 
a §:n 3 momenttia tältä osin. Täydennettäväs-
tä hallituksen esityksestä poiketen ehdote-
taan, että pykälässä säädettäisiin lisäksi muu-
toksenhakulautakunnan puheenjohtajien ja 
jäsenten eroamisiästä. Ehdotettu eroamisikä 
vastaisi vuoden 2005 alusta voimaan tulleen 
työeläkeuudistuksen periaatteita.   

5 §. Tuomarinvala ja -vakuutus. Pykälässä 
säädettäisiin tuomarinvalasta ja -
vakuutuksesta. Pykälä vastaa täydennettävän 
esityksen ehdotettua TEL 20 a §:n 1 momen-
tin viimeistä virkettä. 

6 §. Esittelijät. Pykälässä säädettäisiin 
muutoksenhakulautakunnan esittelijöiden 
riittävästä määrästä ja kelpoisuusvaatimuk-
sista. Ehdotus vastaa työntekijäin eläkease-
tuksen (183/1962) 19 §:n 1 momentin 1 vir-
kettä.  

 
2 luku  Asioiden käsittely muutoksenhaku-

lautakunnassa 

7 §. Jaostot. Pykälän 1 momentti vastaa 
täydennettävän esityksen ehdotetun TEL 
20 a §:n 3 momentin kahta viimeistä virkettä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajien hallin-
nollisia asioita koskevasta vastuusta. 

Pykälän 3 momentti vastaa täydennettävän 
esityksen ehdotettua TEL 20 a §:n 4 mo-
menttia. 

8 §. Muutoksenhakulautakunnan ratkaisu-
kokoonpanot. Pykälässä säädettäisiin muu-
toksenhakulautakunnan jaoston päätösvaltai-
sesta ratkaisukokoonpanosta. Pykälän 1 mo-

mentti vastaa pääasiallisesti täydennettävän 
esityksen ehdotettua TEL 20 c §:n 1 mo-
menttia. Kokoonpanoon kuuluvien henkilöi-
den lukumäärää ehdotetaan kuitenkin tarken-
nettavaksi siten, että säännöksistä ilmenisi 
jaoston ratkaisukokoonpanoon osallistuvien 
jäsenten vähimmäis- ja enimmäismäärä. Asi-
an laadusta riippuen käsittelyyn ottaisi osaa 
vähintään viisi ja enintään kuusi henkilöä. 
Jaosto olisi päätösvaltainen viisijäsenisenä 
silloin, kun asian ratkaisu ei 2 momentin 3 
kohdan mukaisesti vaatisi lääkärijäsenen läs-
näoloa.  

Pykälän 2 momentti vastaa täydennettävän 
esityksen TEL 20 c §:n 2 momenttia sana-
muodoltaan tarkistettuna.  

Pykälän 3 momentti vastaa täydennettävän 
esityksen TEL 20 c §:n 3 momenttia.  

9 §. Määräajaksi nimitetyn varapuheenjoh-
tajan tai jäsen osallistuminen asioiden käsit-
telyyn. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi ti-
lanteesta, jossa jäsen voisi eroamisen tai toi-
mikauden päättymisen jälkeen ottaa kuiten-
kin osaa asian käsittelyyn, jos hän on ollut 
asian käsittelyssä tai valmisteluvaiheessa 
mukana. Ehdotus vastaa nykyistä käytäntöä. 

10 §. Vahvennettu jaosto. Pykälässä säädet-
täisiin muutoksenhakulautakunnan vahven-
netun jaoston kokoonpanosta ja päätösvaltai-
suudesta. Pykälän 1 ja 2 momentit vastaavat 
täydennettävän esityksen ehdotettua TEL 20 
c §:n 5 momenttia.  

11 §. Täysistunto. Pykälässä säädettäisiin 
muutoksenhakulautakunnan täysistunnosta. 
Pykälä vastaa täydennettävän esityksen ehdo-
tettua TEL 20 c §:n 6 momenttia.  

12 §. Hallintolainkäytön soveltaminen. Py-
kälä vastaa täydennettävän esityksen TEL 20 
b §:n 1 momentin kahta ensimmäistä virkettä 
siten laajennettuna, että ehdotetaan suullisen 
käsittelyn ulottamista myös hallintolainkäyt-
tölain 38 §:n mukaisiin tilanteisiin. Suullinen 
käsittely parantaisi asianosaisen oikeusturvaa 
ja toteuttaisi Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sen 6 artiklan vaatimukset jo lautakuntavai-
heessa. 

13 §. Oikeudenkäynnin julkisuus. Pykälä 
vastaa sanamuodoltaan tarkistettuna täyden-
nettävän esityksen TEL 20 b §:n 1 momentin 
kahta viimeistä virkettä.  

14 §. Hallintoasiat. Pykälä vastaa sisällöl-
lisesti täydennettävän esityksen TEL 20 c §:n 
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4 momenttia.  
 

3 luku Erinäiset säännökset 
 
15 §. Muutoksenhakulautakunnan oikeus 

saada tietoja ja virka-apua. Pykälän 1 ja 2 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi muu-
toksenhakulautakunnan oikeudesta saada tie-
toja. Sääntely vastaisi nykyistä TEL 17 ja 
17 a §:ää.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhakulautakunnan oikeudesta saada tie-
toja maksutta. 

Pykälän 4 momentti vastaa täydennettävän 
esityksen ehdotettua TEL 20 b §:n 2 mo-
menttia siten, että muutoksenhakulautakun-
nan nimi on tarkistettu. 

16 §. Muutoksenhakulautakunnan talouden 
perusteet. Pykälässä säädettäisiin muutok-
senhakulautakunnan toiminnan rahoituksesta.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin periaa-
te, jonka mukaan muutoksenhakulautakun-
nan toiminnasta aiheutuvat kustannukset pe-
rittäisiin oikeushallintomaksuina työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentin 1, 2 ja 10–13 
kohdissa mainittujen lakien mukaista työelä-
kevakuutustoimintaa harjoittavilta vakuutus-
laitoksilta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhakulautakunnan talousarviosta. Muu-
toksenhakulautakunnan hallintojaosto esittäi-
si talousarvion Vakuutusvalvontaviraston 
vahvistettavaksi. Talousarvion mukainen 
vuosittainen kustannusten muutos olisi sidot-
tu yleiseen kustannustason muutokseen sekä 
muutoksenhakulautakunnan käsittelemien 
asioiden ja muutoksenhakulautakunnan toi-
minnan muutokseen. Toiminnan muutoksen 
tulisi olla perusteltavissa muutoksenhakulau-
takunnan oikeusturvatehtävän kannalta. Täl-
lainen perusteltu toiminnan ja kustannusten 
muutos voisi olla esimerkiksi lisähenkilöstön 
rekrytoiminen tilanteessa, jossa käsittelyajat 
muuten uhkaisivat merkittävästi pidentyä. 
Erityisestä syystä Vakuutusvalvontavirasto 
voisi tilivuoden kuluessa vahvistaa lisätalo-
usarvion.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin oike-
ushallintomaksun määräämisestä. Talousar-
viossa vahvistetut muutoksenhakulautakun-
nan kustannukset jaettaisiin yksityisten alo-
jen eläke-laitosten kesken mainituissa eläke-

laitoksissa määräämisvuotta edeltävänä 
vuonna vakuutettujen työansioiden ja työtu-
lojen perusteella. Vakuutetut työansiot ja työ-
tulot soveltuvat oikeushallintomaksun perus-
teeksi, koska niiden suuruus on täsmällisesti 
määriteltävissä. Kun oikeushallintomaksun 
suuruus riippuisi vakuutetuista työansioista ja 
työtuloista, oikeushallintomaksun vahvista-
van viranomaisen harkinta olisi sidottua pe-
rustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 
25/2004 vp) tarkoitetulla tavalla. Oikeushal-
lintomaksun määrän vahvistaisi muutoksen-
hakulautakunnan hallintojaoston esityksestä 
Vakuutusvalvontavirasto. Oikeushallinto-
maksun maksuunpanosta ja perinnästä vas-
taisi muutoksenhakulautakunta. Tarkempia 
säännöksiä maksun täytäntöönpanosta voitai-
siin antaa valtioneuvoston asetuksella.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tilin-
tarkastuslain soveltamisesta muutoksenhaku-
lautakunnan tilintarkastukseen. Lisäksi mo-
mentissa säädettäisiin, että muutoksenhaku-
lautakunnan tilinpäätöksen vahvistaisi ja vas-
tuuvapauden hallintojaostolle myöntäisi 
muutoksenhakulautakunnan täysistunto, joka 
on muutoksenhakulautakunnan korkein hal-
lintoelin. Muutoksenhakulautakunta antaisi 
vahvistetun tilinpäätöksen tiedoksi Vakuu-
tusvalvontavirastolle. Jos tilinpäätös osoittai-
si yli- tai alijäämää vahvistettuun talousarvi-
oon nähden, erotus otettaisiin huomioon seu-
raavalta vuodelta määrättävän oikeushallin-
tomaksun perusteissa.  

Pykälän 5 momentissa todettaisiin vakuu-
tuslaitoksen valitusoikeus Vakuutusvalvon-
taviraston tämän lain nojalla määräämästä 
oikeushallintomaksusta. Valitusmenettely 
olisi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 
mukainen.  

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin, että 
oikeushallintomaksu saataisiin periä ilman 
tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa säädetään. Jollei maksua 
suoritettaisi viimeistään eräpäivänä, maksa-
mattomalle pääomalle perittäisiin vuotuista 
viivästyskorkoa korkolain 4 §:ssä tarkoitetun 
korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta 
muutoksenhakulautakunta voisi periä viiden 
euron suuruisen viivästysmaksun, jos viiväs-
tyskoron määrä jäisi tätä pienemmäksi. 
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2.  Voimaantulo 

Ehdotetut lakien muutokset ovat tarkoitetut 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2006. Työeläkeasioiden muutoksenhakulau-
takunnasta annetun lain 12 §:n 2 momentti 
tulisi kuitenkin voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007.   

Ennen lakien voimaantuloa voitaisiin ryh-
tyä niiden täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
 
3.  Säätämisjärjes tys  

Tuomioistuimista säädetään perustuslaissa, 
jonka 3 §:n 3 momentin mukaan tuomioval-
taa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, 
ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja 
korkein hallinto-oikeus. Lailla säädetyt sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnat toimi-
vat tuomioistuinten tavoin ja jäsenet hoitavat 

lakien mukaan tehtäviään tuomarin vastuulla 
ja heidän puolueettomuuttaan turvaavat tuo-
marin esteellisyyssäännökset. Sosiaali- ja 
terveysministeriössä noudatetulla hallinto-
käytännöllä on haluttu varmistaa muutoksen-
hakuasteina toimivien lautakuntien toimin-
nan jatkuvuus, oikeuskäytännön yhdenmu-
kaisuus sekä valittajan oikeusturvan toteutu-
minen lautakuntia koskevassa lainsäädännös-
sä ja lautakuntia nimitettäessä. Ehdotetut 
muutokset vahvistavat osaltaan perustuslain 
21 §:ssä tarkoitettua oikeusturvaa sosiaalitur-
van muutoksenhaussa. 

Näillä perusteilla hallitus katsoo, että esi-
tykseen sisältyvät lait voidaan käsitellä taval-
lisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

 
Laki 

työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 20 §:n 4 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1319/2002,  
muutetaan 19 c §:n 3 momentti, 19 e §:n 3 momentti, 20 pykälän 1 -  3 momentti, 21 §, 

21 a §:n 1 - 3, 5 ja 8 momentti, 21 b §:n 2 momentti, 21 c §, 21 d § sekä 22 §:n 1 ja 2 moment-
ti,  

sellaisina kuin ne ovat, 19 c §:n 3 momentti ja 19 e §:n 3 momentti laissa 885/2004, 20 §:n 1 
- 3 momentti mainitussa laissa 1319/2002, 21 § laeissa 878/1994, 1331/1999, 1169/2003 ja 
1332/2003, 21 a §:n 1 - 3 momentti mainitussa laissa 878/1994 ja 5 ja 8 momentti laissa 
375/2001, 21 b §:n 2 momentti, 21 c § ja 21 d § mainitussa laissa 878/1994, 22 §:n 1 moment-
ti laissa 1263/1999 ja 2 momentti laissa 707/1965 ja 

lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 878/1994, 1331/1999, 1169/2003 
ja 1332/2003, uusi 3 momentti seuraavasti:  
 
 

19 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos työntekijä on väliaikaisesti saanut Kan-
saneläkelaitoksen maksamaa eläkettä kansan-
eläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan samalta 
ajalta, jolta hänelle myönnetään 20 §:ssä tar-
koitetun valituksen johdosta eläkettä takau-
tuvasti, eläkelaitoksen on suoritettava takau-
tuva eläke Kansaneläkelaitokselle siltä osin 
kuin se vastaa Kansaneläkelaitoksen samalta 
ajalta liikaa maksaman eläkkeen määrää. 
Samoin voidaan menetellä, jos eläkelaitos 
jatkaa 20 §:ssä tarkoitetun valituksen johdos-
ta myönnettyä kuntoutustukea takautuvasti 
tai silloin, kun työntekijä on saanut kansan-
eläkelain mukaista eläkettä samalta ajalta, 
jolta eläkelaitos 21 d §:n 2 momentin mukai-
sesti oikaisee aikaisemman päätöksen tai 
muutoin tarkistaa myönnetyn eläkkeen mää-
rän tai oikaisupäätöksen jälkeen myöntää 
kuntoutus-tuelle jatkoa takautuvasti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

19 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ennakkopäätökseen saa hakea muutosta 
niin kuin 20 §:ssä säädetään. 
 

20 § 
Muutoksenhakua varten on työeläkeasioi-

den muutoksenhakulautakunta ja vakuutus-
oikeus. Työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään lais-
sa työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnasta (xx/xx) ja vakuutusoikeudesta va-
kuutusoikeuslaissa (132/2003). Valtioneu-
vosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön 
esityksestä enintään viideksi vuodeksi kerral-
laan työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kuntaan työelämän ja työmarkkinoiden olo-
suhteita tuntevia jäseniä, joista vähintään nel-
jä on määrättävä työnantajayhdistysten edus-
tavimpien keskusjärjestöjen ja vähintään nel-
jä työntekijäin ja toimihenkilöiden ammatti-
yhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen 
ehdotuksesta.  
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Asianosainen, joka ei tyydy eläkelaitoksen 
eläkettä tai etuutta taikka työnantajalle tässä 
laissa säädettyjä velvollisuuksia koskevaan 
päätökseen, saa hakea siihen muutosta työ-
eläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta 
kirjallisella valituksella viimeistään 30 päi-
vänä sen päivän jälkeen, jona asianosainen 
on saanut tiedon päätöksestä. Sama valitus-
menettely koskee päätöstä, jonka Eläketur-
vakeskus on tässä laissa säädettyjen tehtävi-
ensä mukaisesti antanut asianosaiselle tai 
eläkelaitokselle. 

Asianosainen, joka ei tyydy työeläkeasioi-
den muutoksenhakulautakunnan 2 momentis-
sa tarkoitetussa asiassa antamaan päätökseen, 
saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudel-
ta kirjallisella valituksella 2 momentissa sää-
detyssä määräajassa. 
 

21 §  
Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-

kunnan ja vakuutusoikeuden päätös annetaan 
tiedoksi lähettämällä se postitse kirjeellä vas-
taanottajalle hänen ilmoittamaansa pos-
tiosoitteeseen. Jos valituksen yhteydessä ei 
muuta näytetä, valittajan katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen 
päivän jälkeen, jolloin päätös on postitettu 
valittajan ilmoittamaan osoitteeseen. 

Yksityisten alojen eläkelaitoksen viimeise-
nä eläkelaitoksena antamaan päätösyhdistel-
mään haetaan muutosta ja valitusasia käsitel-
lään siten kuin 20 §:n 2 ja 3 momentissa, tä-
män pykälän 1 momentissa ja 21 a §:n 5 – 8 
momentissa säädetään. Julkisten alojen elä-
kelaitoksen viimeisenä eläkelaitoksena anta-
maan päätösyhdistelmään haetaan muutosta 
ja valitusasia käsitellään siten kuin 10 d §:n 2 
momentissa tarkoitetuissa julkisten alojen 
eläkelaeissa säädetään. 

Asianosainen, joka on ollut vakuutettuna 
kahdessa tai useammassa EU-maassa ja joka 
ei tyydy eläkelaitoksen tämän lain nojalla an-
tamaan päätökseen, voi hakea siihen muutos-
ta saatuaan EU:n sosiaaliturva-asetuksen täy-
täntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 574/72 48 artiklassa tarkoitetun 
yhteenvedon, johon on liitetty kaikkien EU-
maiden päätökset. Työkyvyttömyyseläkkeen 
saamisen edellytyksiä koskevaan eläkelaitok-
sen päätökseen haetaan kuitenkin muutosta 
siten kuin tässä laissa säädetään. 

21 a § 
Asianosaisen on toimitettava 20 §:n 2 ja 3 

momentissa tarkoitettu valituskirjelmänsä 20 
§:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa 
asianomaiselle eläkelaitokselle tai Eläketur-
vakeskukselle, jos se on ratkaissut asian en-
simmäisenä päätöksentekoasteena. 

Jos eläkelaitos tai Eläketurvakeskus hyväk-
syy kaikilta osin sille toimitetussa valitukses-
sa esitetyt vaatimukset, sen on annettava asi-
asta oikaisupäätös. Oikaisupäätökseen saa 
hakea muutosta siten kuin 20 §:ssä sääde-
tään. 

Jos eläkelaitos tai Eläketurvakeskus ei voi 
oikaista valituksen kohteena olevaa päätöstä 
2 momentissa mainituin tavoin, sen on 30 
päivän kuluessa valitusajan päättymisestä 
toimitettava valituskirjelmä ja lausuntonsa 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nalle tai, jos valitus koskee työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakunnan päätöstä, vakuu-
tusoikeudelle käsiteltäväksi. Eläkelaitos tai 
Eläketurvakeskus voi tällöin väliaikaisella 
päätöksellä oikaista aikaisemman päätöksen-
sä siltä osin kuin se hyväksyy valituksessa 
esitetyn vaatimuksen. Jos valitus on toimitet-
tu muutoksenhakuelimelle, eläkelaitoksen tai 
Eläketurva-keskuksen on ilmoitettava sille 
heti väliaikaisesta päätöksestä. Väliaikaiseen 
päätökseen ei saa hakea muutosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yksityisten alojen eläkelaitoksen viimeise-
nä eläkelaitoksena antamaa päätösyhdistel-
mää koskeva valituskirjelmä on toimitettava 
tälle eläkelaitokselle 20 §:n 2 momentissa 
säädetyssä määräajassa. Sen on pyydettävä 
valituksesta lausunto julkisten alojen eläke-
laitoksilta siltä osin kuin valitus koskee näi-
den hoitamaa eläketurvaa. Lausuntoa ei kui-
tenkaan pyydetä, jos päätösyhdistelmästä 
tehty valitus koskee yksinomaan työkyvyn 
arviointia.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Kun päätösyhdistelmää koskeva valitusasia 
käsitellään työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnassa tai vakuutusoikeudessa tai kun 
on kysymys yksityisten alojen eläkelakien 
mukaisen lainvoimaisen päätösyhdistelmän 
poistamisesta tai oikaisemisesta vakuutetun 
eduksi taikka kun päätösyhdistelmässä on 21 
e §:ssä tarkoitettu virhe, sovelletaan tämän 
lain säännöksiä, jollei vakuutusoikeuslaissa 
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(132/2003) toisin säädetä.  
 

21 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Eläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen ja 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan 
lainvoimainen päätös saadaan panna täytän-
töön niin kuin riita-asiassa annettu lainvoi-
mainen tuomio. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 c § 
Jos työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-

kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut asianomaiselle eläkelai-
tokselle tai Eläketurvakeskukselle taikka asi-
anomaiselle muutoksenhakuelimelle 20 tai 
22 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, asian-
omainen muutoksenhakuelin voi tästä huoli-
matta ottaa valituksen tutkittavakseen, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 
 

21 d §  
Jos 20 §:n 2 tai 3 momentissa tai 21 §:n 2 

momentissa tarkoitetussa asiassa annettu 
lainvoimainen päätös perustuu väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi elä-
kelaitoksen esityksestä tai asianosaisen ha-
kemuksesta, varattuaan muille asianosaisille 
tilaisuuden tulla kuulluksi, poistaa päätöksen 
ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. 
Tehtyään edellä sanotun esityksen eläkelaitos 
voi, kunnes asia on uudelleen ratkaistu, väli-
aikaisesti keskeyttää eläkkeen maksamisen 
tai maksaa sen esityksensä mukaisesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-

sestä, ilmenee uutta selvitystä, eläkelaitoksen 
on tutkittava asia uudelleen. Eläkelaitos voi 
aikaisemman lainvoimaisen päätöksen estä-
mättä myöntää evätyn edun tai myöntää edun 
aikaisempaa suurempana. Myös työeläkeasi-
oiden muutoksenhakulautakunta ja vakuu-
tusoikeus voivat menetellä vastaavasti muu-
toksenhakuasiaa käsitellessään. Päätökseen 
saa hakea muutosta siten kuin 20 §:ssä sääde-
tään. 
 

22 §  
Joka katsoo, että eläkelaitoksen tai Eläke-

turvakeskuksen tämän lain perusteella mää-
räämä maksuunpano on ollut lain tai sopi-
muksen vastainen, saa tehdä siitä kirjallisen 
perustevalituksen työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakunnalle viimeistään kahden 
vuoden kuluessa sitä seuraavan vuoden alus-
ta lukien, jona saaminen on määrätty tai 
maksuunpantu. Sama koskee maksuunpanoa, 
joka perustuu 1 §:n 6 momenttiin. Jos sellai-
nen perustevalitus tehdään ulosmittauksen 
johdosta, on lisäksi voimassa, mitä verojen ja 
maksujen ulosotossa perustevalituksesta sää-
detään.  

Joka ei tyydy työeläkeasioiden muutoksen-
hakulautakunnan 1 momentissa mainitussa 
asiassa antamaan päätökseen, saa hakea sii-
hen muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella 
valituksella 20 §:ssä säädetyssä määräajassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2006. Ennen lain voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin. 

 
————— 
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2. 

 
 
 
 

Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 

18 §, sellaisena kuin se on laissa 1320/2002, seuraavasti: 
 
 

18 §  
Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-

kunnasta annetussa laissa tarkoitettuun työ-
eläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan 
valtioneuvosto määrää sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön esityksestä viideksi vuodeksi kerral-
laan ainakin kaksi työelämän olosuhteita tun-
tevaa jäsentä, jotka ovat perehtyneet maata-
lousyrittäjätoimintaan ja joista 16 b §:n 1 

momentissa mainitut järjestöt tekevät ehdo-
tuksen sosiaali- ja terveysministeriölle. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2006. Ennen lain voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin. 
 

————— 
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3. 

 
 
 

Laki 

yrittäjien eläkelain 15 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/1969) 15 §, sellai-

sena kuin se on laissa 1321/2002, seuraavasti: 
 
 

15 § 
Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-

kunnasta annetussa laissa tarkoitettuun työ-
eläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan 
valtioneuvosto määrää sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön esityksestä viideksi vuodeksi kerral-
laan ainakin kaksi työelämän olosuhteita tun-
tevaa jäsentä, jotka ovat perehtyneet yrittäjä-

toimintaan ja joista edustavimmat yrittäjäjär-
jestöt tekevät ehdotuksen sosiaali- ja terve-
ysministeriölle. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2006. Ennen lain voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin. 

 
————— 
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4. 

 
 
 
 
 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 a §:n 2 

momentin 5 kohta ja 53 §:n 5 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 30 a §:n 2 momentin 5 kohta laissa 723/2003 ja 53 §:n 5 momentti 

laissa 1365/2004,  
muutetaan 43 §, 53 §:n 1 - 3 ja 6 momentti, 53 a §, 53 c §:n 1, 2, 4 ja 6 momentti, 53 d §:n 1 

momentti, 53 e § ja 54 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 43 § laeissa 140/2003 ja  526/1981, 53 §:n 1 ja 2 momentti edellä 

mainitussa laissa 526/1981,  3 ja 6 momentti mainitussa laissa 1327/2002, 53 a §:n 1, 3 ja 5 
momentti laissa 893/1994, 2 ja 4 momentti mainitussa laissa 526/1981, 53 c §:n 1 momentti 
mainitussa laissa 893/1994, 2 momentti mainitussa laissa 723/2003, 4 momentti laissa 
1329/1999 ja 6 momentti laissa 1373/2003, 53 d §:n 1 momentti mainitussa laissa 893/1994, 
sekä  

lisätään 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 526/1981, 893/1994 ja 1327/2002  
sekä laissa 1365/2004, uusi 7 momentti, sekä lakiin uusi 53 i § seuraavasti: 
 
 

43 § 
Kun vakuutuslaitokselle on tehty ilmoitus 

työtapaturmasta ja oikeus korvaukseen on 
riidaton, mutta vakuutuslaitos katsoo korva-
usvelvollisuuden kuuluvan toiselle vakuutus-
laitokselle, on ensiksi mainittu vakuutuslaitos 
velvollinen viipymättä korvausvelvollisen 
vakuutuslaitoksen puolesta suorittamaan asi-
anomaiselle korvauksen ennakkona määrän, 
joka suuruudeltaan likimääräisesti vastaa 
korvauksen määrää. Jollei päästä yksimieli-
syyteen siitä, mikä vakuutuslaitos on korva-
usvelvollinen, on tämä kysymys alistettava 
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakun-
nan ratkaistavaksi. Tapaturma-asioiden muu-
toksenhakulautakunnan päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään.  

Kun on päästy yksimielisyyteen korvaus-
velvollista vakuutuslaitosta koskevassa ky-
symyksessä tai kun asia on tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan päätök-
sellä ratkaistu, on korvausvelvollisen vakuu-
tuslaitoksen heti suoritettava ennakkoa mak-
saneelle vakuutuslaitokselle, mitä tämä on 1 
momentin nojalla suorittanut, ja ennakon 
määrä on vähennettävä lopullisesta suorituk-
sesta. 
 

53 §  
Tapaturmavakuutusasioissa toimivat muu-

toksenhakueliminä tapaturma-asioiden muu-
toksenhakulautakunta, vakuutusoikeus ja 
korkein oikeus. 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnassa on päätoiminen puheenjohtaja, vä-
hintään kaksi varapuheenjohtajaa ja vähin-
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tään kolme lakimies- ja kolme lääkärijäsentä 
sekä vähintään kuusi työelämän ja työmark-
kinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä ja vä-
hintään kolme maatalousyrittäjien olosuhteita 
tuntevaa jäsentä. Puheenjohtaja, varapuheen-
johtajat ja muut jäsenet toimivat tuomarin 
vastuulla ja heillä on henkilökohtaiset vara-
miehet. Jos puheenjohtaja ennestään on val-
tion virassa tai toimessa, vapautuu hän sen 
hoitamisesta siksi ajaksi, jona hän toimii pu-
heenjohtajana. Jäsenen, joka ei ole aikai-
semmin tehnyt oikeudenkäymiskaaren 
(4/1734) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitettua tuoma-
rin valaa tai sitä vastaavaa vakuutusta, on en-
nen tehtävään ryhtymistään tehtävä se tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnas-
sa. 

Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajat, muut jäsenet ja heidän va-
rajäsenensä sosiaali- ja terveysministeriön 
esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Jä-
senen paikan vapautuessa kesken toimikau-
den hänelle määrätään seuraaja jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi. Jäsenen oikeudesta py-
syä tehtävässään on muutoin voimassa, mitä 
tuomarinviran haltijasta säädetään. Työelä-
män ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevis-
ta jäsenistä on ainakin kolme määrättävä 
työnantajayhdistysten edustavimpien keskus-
järjestöjen ja ainakin kolme työntekijäin ja 
toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edusta-
vimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. 
Maatalousyrittäjien olosuhteita tuntevat jäse-
net on määrättävä maatalousyrittäjien edus-
tavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. 
Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja laki-
miesjäsenten tulee olla tuomarin virkaan oi-
keuttavan tutkinnon suorittaneita ja tapatur-
mavakuutukseen hyvin perehtyneitä. Lääkä-
rijäsenen tulee olla vakuutuslääketieteeseen 
perehtynyt laillistettu lääkäri. Lautakunta voi 
toimia jaostoihin jakaantuneena. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Asian käsittelyssä tapaturma-asioiden muu-
toksenhakulautakunnassa sovelletaan hallin-
tolainkäyttölakia (586/1996), jollei erikseen 
toisin säädetä. Tapaturma-asioiden muutok-
senhakulautakunnassa toimitetaan tarvittaes-
sa suullinen käsittely siten kuin hallintolain-
käyttölain 37 §:ssä säädetään. Suulliseen kä-
sittelyyn sovelletaan oikeudenkäynnin julki-
suudesta annettua lakia (945/1984). Suulli-

nen käsittely on toimitettava suljetuin ovin 
asioissa, joissa on säädetty salassapitovelvol-
lisuus tai jotka tapaturma-asioiden muutok-
senhakulautakunta määrää käsiteltäviksi sul-
jetuin ovin sillä perusteella, että julkisesta 
käsittelystä aiheutuisi asianosaiselle erityistä 
haittaa. Tarkempia säädöksiä tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja sii-
tä aiheutuvista kustannuksista voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. Muutoksenha-
kulautakunta vahvistaa itselleen työjärjestyk-
sen. 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnalla on oikeus saada tämän lain mukais-
ten tehtäviensä hoitamiseksi virka-apua polii-
silta ja muilta viranomaisilta. 

 
53 a §  

Asianosainen, joka ei tyydy vakuutuslai-
toksen päätökseen, saa hakea siihen muutosta 
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakun-
nalta kirjallisella valituksella viimeistään 30 
päivänä sen päivän jälkeen, jona asianosai-
nen on saanut tiedon päätöksestä. Vakuutus-
laitoksen päätöstä on muutoksenhausta huo-
limatta noudatettava, kunnes asia on lain-
voimaisella päätöksellä ratkaistu.  

Joka ei tyydy tapaturma-asioiden muutok-
senhakulautakunnan päätökseen, saa hakea 
siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjalli-
sella valituksella 1 momentissa säädetyssä 
ajassa päätöksen tiedoksi saatuaan. 

Asianosainen, joka katsoo, että tämän lain 
perusteella määrätyn maksun maksuunpano 
on ollut lain tai sopimuksen vastainen, saa 
tehdä siitä kirjallisen perustevalituksen tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle 
kahden vuoden kuluessa sitä seuraavan vuo-
den alusta, jona saaminen on määrätty tai 
maksuunpantu. Jos sellainen valitus tehdään 
ulosmittauksen johdosta, on lisäksi voimassa, 
mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosot-
totoimin annetussa laissa (367/1961) perus-
tevalituksesta säädetään.  

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunta ratkaisee muutoksenhakuasiat kuusijä-
senisessä jaostossa, jonka puheenjohtajana 
toimii lautakunnan puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja. Tapaturma-asioiden muutoksen-
hakulautakunnan jäseniä ovat lisäksi laki-
miesjäsen, lääkärijäsen ja kaksi työelämän ja 
työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsen-
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tä, joista toinen on työnantajajärjestöjen eh-
dotuksen perusteella nimitetty jäsen ja toinen 
työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen ehdo-
tuksen perusteella nimitetty jäsen, sekä maa-
talousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksen perus-
teella nimitetty jäsen. Jaoston kokoonpanon 
tulee olla asianosaisen kannalta arvioituna ta-
sapuolinen. Muutoksenhaku- ja alistusasioita 
käsittelevät jaostot määrää lautakunta. Jaos-
tojen kokoonpanossa noudatetaan jäsenten 
kesken vuorojärjestystä siten kuin tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan hallin-
tojaosto päättää. Asiat päätetään tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnassa ja sen 
jaostossa esittelystä. Tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnan päätökset alle-
kirjoittaa esittelijä.  

Jaoston päätösvaltaisuuden edellytyksenä 
on se, että puheenjohtajan lisäksi läsnä ovat 
tapaturmavakuutuslain mukaisissa asioissa 
työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita 
tuntevat jäsenet, maatalousyrittäjien tapatur-
mavakuutuslain (1026/1981) ja sairausva-
kuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaa-
misesta maatalousyrittäjille annetun lain mu-
kaisissa asioissa maatalousyrittäjäjärjestöjen 
ehdotuksen perusteella nimitetty jäsen sekä 
sotilastapaturmalain mukaisissa asioissa työ-
elämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tun-
tevat jäsenet ja maatalousyrittäjäjärjestöjen 
ehdotuksen perusteella nimitetty jäsen. Mikä-
li asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu 
lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee myös 
lääkärijäsenen olla läsnä.  

Jaosto on päätösvaltainen myös silloin, kun 
läsnä ovat puheenjohtaja ja vähintään kaksi 
muuta jäsentä, jos kaikki 5 momentin mukai-
sesti jaostoon kuuluvat ovat kirjallisesti en-
nen kokousta yhtyneet esittelijän esitykseen 
ja tällä kannalla ovat myös läsnä olevat. 

Hallintoasiat käsitellään hallintojaostossa. 
Sen puheenjohtajana toimii lautakunnan pu-
heenjohtaja ja muina jäseninä lautakunnan 
varapuheenjohtajat sekä kolme työelämän ja 
työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsen-
tä, joista yhden ovat nimenneet työnantajajär-
jestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jä-
senet, yhden työntekijä- ja toimihenkilöjär-
jestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jä-
senet ja yhden maatalousyrittäjien järjestöjen 
ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet kes-
kuudestaan. Hallintojaosto on päätösvaltai-

nen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet 
muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.  

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
voi määrätä asian tai siihen kuuluvan kysy-
myksen ratkaistavaksi vahvennetussa jaos-
tossa. Vahvennettuun jaostoon kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä asiaa 
aiemmin käsitelleen jaoston jäsenet. Vah-
vennettu jaosto on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähin-
tään kaksi kolmasosaa muista jäsenistä on 
läsnä. Muiden jäsenten osalta on lisäksi voi-
massa, mitä 5 momentissa säädetään. 

Jos tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takunnassa ratkaistavalla asialla on periaat-
teellista merkitystä tai jos jaoston ratkaisu tu-
lisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, 
jaosto voi päättää tai tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja 
määrätä asian käsiteltäväksi tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan täysis-
tunnossa. Täysistunnossa on käsiteltävä lau-
takunnan työjärjestystä koskevat asiat. 

Täysistunto on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähin-
tään puolet muista jäsenistä on läsnä. Päätös-
valtaisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että 
läsnä on vähintään yksi työnantajajärjestöjen 
ehdotuksen perusteella nimitetty jäsen, yksi 
työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen ehdo-
tuksen perusteella nimitetty jäsen sekä yksi 
maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksen pe-
rusteella nimitetty jäsen. Jos asian ratkaise-
minen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä 
kysymyksestä, tulee myös lääkärijäsenen olla 
läsnä.  

Joka ei tyydy tapaturma-asioiden muutok-
senhakulautakunnan 3 momentissa mainitus-
sa asiassa antamaan päätökseen, saa hakea 
siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjalli-
sella valituksella 1 momentissa säädetyssä 
määräajassa. 

Vakuutuslaitoksen ja tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnan lainvoimainen 
päätös pannaan täytäntöön niin kuin riita-
asiassa annettu lainvoimainen tuomio.  

 
53 c §  

Asianosaisen hakiessa muutosta vakuutus-
laitoksen taikka tapaturma-asioiden muutok-
senhakulautakunnan muussa kuin perusteva-
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litusasiassa antamaan päätökseen valituskir-
jelmä on toimitettava 53 a §:n 1 momentissa 
säädetyssä valitusajassa asianomaiselle va-
kuutuslaitokselle. Jos vakuutuslaitos hyväk-
syy kaikilta osin sille toimitetussa valitukses-
sa esitetyt vaatimukset, sen on annettava asi-
asta uusi päätös. Uuteen päätökseen saa ha-
kea muutosta siten kuin 53 a §:ssä säädetään. 

Jos vakuutuslaitos ei voi muuttaa valituk-
sen kohteena olevaa päätöstä 1 momentissa 
mainituin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa 
valitusajan päättymisestä toimitettava vali-
tuskirjelmä, valitusasiaa koskevat asiakirjat 
ja lausuntonsa tapaturma-asioiden muutok-
senhakulautakunnalle tai, jos valitus koskee 
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakun-
nan päätöstä, vakuutusoikeudelle. Vakuutus-
laitos voi tällöin väliaikaisella päätöksellä 
muuttaa aikaisempaa päätöstään siltä osin 
kuin se hyväksyy valituksessa esitetyn vaa-
timuksen. Kun asia on jo toimitettu muutok-
senhakuelimelle, vakuutuslaitoksen on ilmoi-
tettava sille heti päätöksen muuttamisesta. 
Vakuutuslaitoksen väliaikaiseen päätökseen 
ei saa hakea muutosta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 41 a §:n 3 momentin ensimmäisessä 
virkkeessä säädetään asianosaisen ja edun-
valvojan puhevallasta ja kuulemisvelvolli-
suudesta tämän lain mukaisessa asiassa, on 
vastaavasti voimassa haettaessa muutosta va-
kuutuslaitoksen ja tapaturma-asioiden muu-
toksenhakulautakunnan päätökseen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnan ja vakuutusoikeuden päätös annetaan 
tiedoksi lähettämällä se postitse kirjeellä vas-
taanottajalle hänen ilmoittamaansa pos-
tiosoitteeseen. Vakuutuslaitoksen, tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan ja va-
kuutusoikeuden on merkittävä päätökseensä 
päivä, jona se on postitettu sekä vastaanotta-
jan nimi ja osoite. Jos valituksen yhteydessä 
ei muuta näytetä, valittajan katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen 
päivän jälkeen, jona päätös on postitettu va-
littajan ilmoittamaan osoitteeseen.  

 
 

53 d § 
Jos vakuutuslaitoksen, tapaturma-asioiden 

muutoksenhakulautakunnan tai vakuutusoi-

keuden tämän lain mukaisessa asiassa anta-
ma lainvoimainen päätös perustuu väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka on il-
meisesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi 
vakuutuslaitoksen esityksestä tai asianosai-
sen hakemuksesta, varattuaan muille asian-
osaisille tilaisuuden tulla kuulluksi, poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsitel-
täväksi. Tehtyään edellä sanotun esityksen 
vakuutuslaitos voi, kunnes asia on uudelleen 
ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää korvauk-
sen maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisesti.  

Ylimääräisestä muutoksenhausta on lisäksi 
voimassa, mitä siitä oikeudenkäymiskaaren 
31 luvussa säädetään.  
 

53 e § 
Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn kor-

vauksen myöntämisestä tai myönnetyn kor-
vauksen lisäämisestä, ilmenee uutta selvitys-
tä, vakuutuslaitoksen on tutkittava asia uu-
delleen. Vakuutuslaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn korvauksen tai myöntää korvauksen 
aikaisempaa suurempana. Myös tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuu-
tusoikeus voivat muutoksenhakuasiaa käsi-
tellessään menetellä vastaavasti. 

 
53 i § 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnan toiminta rahoitetaan lakisääteistä ta-
paturmavakuutustoimintaa harjoittavilta va-
kuutuslaitoksilta perittävillä oikeushallinto-
maksuilla. Niiden yhteismäärä vastaa niitä 
kokonaiskustannuksia, jotka aiheutuvat tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle 
tässä laissa säädettyjen muutoksenhakua 
koskevien tehtävien hoitamisesta. 

Vakuutusvalvontavirasto vahvistaa vuosit-
tain tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnan talousarvion tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnan hallintojaoston 
esityksestä. Talousarvio sisältää tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan toimin-
nasta aiheutuvat kustannukset. Vuosittaisten 
kustannusten muutosten tulee vastata yleisen 
kustannustason sekä asioiden lukumäärän ja 
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakun-
nan toiminnan muutosta. Vakuutusvalvonta-
virasto voi hallintojaoston esityksestä erityi-
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sestä syystä vahvistaa tilivuoden kuluessa li-
sätalousarvion lisäkustannuksista. 

Vakuutuslaitoksen oikeushallintomaksu 
määrätään siten, että 2 momentissa tarkoite-
tussa  talousarviossa vahvistetut tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan kustan-
nukset jaetaan tapaturmavakuutuslaitosten 
kesken määräämisvuotta edeltävänä vuonna 
mainittujen tapaturmavakuutuslaitosten laki-
sääteisen tapaturmavakuutuksen tuloslaskel-
man mukaisen vakuutusmaksutulon sekä 
Valtiokonttorin ja Maatalousyrittäjien eläke-
laitoksen laskennallisen maksutulon perus-
teella. Oikeushallintomaksun määrän vahvis-
taa tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnan hallintojaoston esityksestä Vakuu-
tusvalvontavirasto. Oikeushallintomaksun 
maksuunpanosta ja perinnästä vastaa tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunta. 
Tarkempia säännöksiä maksun täytäntöön-
panosta voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella.   

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnan tilintarkastukseen sovelletaan, mitä 
tilintarkastuslain (936/1994) 5 luvussa sääde-
tään. Tilinpäätöksen vahvistaa ja vastuuva-
pauden hallintojaostolle myöntää tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan täysis-
tunto. Tapaturma-asioiden muutoksenhaku-
lautakunta antaa vahvistetun tilinpäätöksen 
tiedoksi Vakuutusvalvontavirastolle. Jos ti-
linpäätös osoittaa yli- tai alijäämää vahvistet-
tuun talousarvioon nähden, erotus otetaan 
huomioon seuraavalta vuodelta määrättävän 
oikeushallintomaksun perusteissa.   

Vakuutuslaitos voi valittaa Vakuutusval-
vontaviraston tämän lain nojalla vahvista-
masta oikeushallintomaksusta siten kuin Va-
kuutusvalvontavirastosta annetussa laissa 
(78/1999) säädetään.  

Oikeushallintomaksu saadaan periä ilman 
tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa säädetään. Jollei maksua 
suoriteta viimeistään eräpäivänä, maksamat-
tomalle pääomalle peritään vuotuista viiväs-
tyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:ssä tar-
koitetun korkokannan mukaan. Viivästysko-
ron sijasta tapaturma-asioiden muutoksenha-
kulautakunta voi periä viiden euron suurui-
sen viivästysmaksun, jos viivästyskoron 
määrä jää tätä pienemmäksi. 
 

54 §.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takunnalle, vakuutusoikeudelle tai korkeim-
malle oikeudelle määräajassa annettava vali-
tus tai muu kirjelmä on saapunut perille tä-
män ajan päättymisen jälkeen, voidaan se 
tästä huolimatta, 1 momentissa mainituin 
edellytyksin, ottaa tutkittavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2006. Ennen lain voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin. Se mitä muussa laissa 
säädetään tapaturmalautakunnasta, koskee 
tämän lain voimaan tultua tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakuntaa.  

Vakuutusvalvontavirasto vahvistaa tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnan 
hallintojaoston esityksestä muutoksenhaku-
lautakunnan talousarvion ja oikeushallinto-
maksun ensimmäisen kerran vuodelle 2006. 
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnan talousarvion vuodelle 2006  tulee pe-
rustua muutoksenhakulautakunnan vuoden 
2004 vahvistettuun tilinpäätökseen ja 53 i §:n 
2 momentissa tarkoitettuihin perusteisiin. 

————— 
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7. 

 
 
 
 
 
 
 

Laki 

urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 16 päivänä kesäkuuta 2000 urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 

(575/2000) 9 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän lain mukaista tapaturmaturvaa kos-
kevasta muutoksenhausta, päätöksen poista-
misesta, asian uudelleen käsittelystä, virheen 
korjaamisesta ja aiheettomasti maksetun kor-
vauksen takaisinperimisestä on voimassa, 

mitä tapaturmavakuutuslain 53 ja 53 a—
g §:ssä säädetään.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2006. Ennen lain voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin. 

————— 
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9. 

 
 

Laki 

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
 

1 luku 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nan tehtävä ja jäsenet 

1 § 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
ta (muutoksenhakulautakunta) toimii ensim-
mäisenä muutoksenhakuasteena työeläketur-
vaa koskevissa asioissa siten kuin laissa sää-
detään. 
 

2 § 

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajat 
ja jäsenet  

Muutoksenhakulautakunnassa on päätoi-
minen puheenjohtaja ja vähintään kolme si-
vutoimista varapuheenjohtajaa. Puheenjohta-
jalla ja varapuheenjohtajilla tulee olla tuoma-
rin viran hoitamiseen oikeuttava tutkinto ja 
heidän tulee olla perehtyneitä muutoksenha-
kulautakunnassa käsiteltäviin etuusjärjestel-
miin. 

Muutoksenhakulautakunnan muut jäsenet 
ovat sivutoimisia. Jäsenistä vähintään neljän 
tulee olla vakuutuslääketieteeseen perehty-
neitä laillistettuja lääkäreitä. Vähintään kah-
den jäsenen tulee olla työeläkeasioihin pereh-
tyneitä ja tuomarin virkaan oikeuttavan tut-
kinnon suorittaneita, tai muita työeläkeva-

kuutukseen erityisesti perehtyneitä henkilöi-
tä. Jäseninä on lisäksi työelämän ja työmark-
kinoiden olosuhteita tuntevia jäseniä, joista 
vähintään neljä on määrättävä työnantajayh-
distysten edustavimpien keskusjärjestöjen ja 
vähintään neljä työntekijäin ja toimihenkilöi-
den ammattiyhdistysten edustavimpien kes-
kusjärjestöjen ehdotuksesta. Lisäksi jäseninä 
on ainakin kaksi työelämän olosuhteita tun-
tevaa jäsentä, jotka ovat perehtyneet maata-
lousyrittäjätoimintaan ja jotka määrätään 
maatalousyrittäjien eläkelain soveltamisalaan 
kuuluvien henkilöiden taloudellisia etuja val-
vovien edustavimpien järjestöjen ehdotukses-
ta, sekä ainakin kaksi työelämän olosuhteita 
tuntevaa jäsentä, jotka ovat perehtyneet yrit-
täjätoimintaan ja jotka määrätään edustavim-
pien yrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta.  

Sivutoimisilla jäsenillä on henkilökohtaiset 
varajäsenet, joita koskee, mitä laissa sääde-
tään muutoksenhakulautakunnan jäsenestä. 

Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut 
jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet 
toimivat tuomarin vastuulla. 
 
 

3 § 

Puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen 

Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terve-
ysministeriön esityksestä päätoimisen pu-
heenjohtajan toistaiseksi ja varapuheenjohta-
jat ja muut jäsenet enintään viideksi vuodeksi 
kerrallaan. 
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4 § 

Muutoksenhakulautakunnan jäsenyydestä 
vapautuminen ja eroamisikä 

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohta-
jan, varapuheenjohtajan ja jäsenen oikeudes-
ta pysyä tehtävässään on voimassa, mitä 
tuomarin viran haltijoista säädetään. Muu-
toksenhakulautakunnan puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja jäsen on velvollinen eroa-
maan täyttäessään 68 vuotta. Muutoksenha-
kulautakunnan varapuheenjohtajan tai jäse-
nen paikan vapautuessa kesken toimikauden, 
määrätään seuraaja jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi. 
 

5 §  

Tuomarinvala ja –vakuutus 

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohta-
jan, varapuheenjohtajien ja jäsenten on van-
nottava tuomarinvala tai annettava tuomarin-
vakuutus muutoksenhakulautakunnassa siten 
kuin oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 6 a ja 7 
§:ssä säädetään, jollei hän ole tehnyt sitä ai-
kaisemmin. 
 

6 § 

Esittelijät 

Muutoksenhakulautakunnassa on oltava 
tarpeellinen määrä esittelijöitä. Kelpoisuus-
vaatimuksena esittelijän tehtävään on tuoma-
rin viran hoitamiseen oikeuttava tutkinto.  
 
 

2 luku 

Asioiden käsittely muutoksenhakulautakun-
nassa 

7 § 

Jaostot 

Muutoksenhakulautakunta toimii lainkäyt-
töasioissa jakautuneena jaostoihin siten kuin 
muutoksenhakulautakunnan vahvistamassa 
työjärjestyksessä tarkemmin määrätään. 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vas-
taavat muutoksenhakulautakunnan hallinnol-
lisista asioista työjärjestyksessä tarkemmin 
määrätyllä tavalla. 

Muutoksenhakuasiat päätetään muutoksen-
hakulautakunnassa ja sen jaostossa esittelys-
tä. Muutoksenhakuasiassa annetut päätökset 
allekirjoittaa esittelijä. 
 
 

8 § 

Muutoksenhakulautakunnan ratkaisukokoon-
panot  

Muutoksenhakulautakunta ratkaisee muu-
toksenhakuasiat vähintään viisijäsenisessä ja 
enintään kuusijäsenisessä jaostossa, jonka 
puheenjohtajana toimii muutoksenhakulauta-
kunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
Jaostojen kokoonpanossa noudatetaan jäsen-
ten kesken vuorojärjestystä siten kuin muu-
toksenhakulautakunnan hallintojaosto päät-
tää.  

Muutoksenhakuasioita käsittelevä jaosto on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai vara-
puheenjohtajan sekä kahden työelämän ja 
työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäse-
nen lisäksi jaoston kokouksessa ovat läsnä 
jäsenet seuraavasti: 

1) käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen 
olennaisesti riippuu maatalousyrittäjien elä-
kelain (467/1969), maatalousyrittäjien suku-
polvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 
(1317/1990), luopumiseläkelain (16/1974), 
maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 
annetun lain (1330/1992), maatalousyrittäjien 
luopumistuesta annetun lain (1293/1994), 
kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lo-
pettamistuesta annetun lain (1297/1994) 
taikka niiden nojalla annettujen säännösten 
tai määräysten soveltamisesta, tulee maatalo-
usyrittäjätoimintaan perehtyneen jäsenen olla 
läsnä;  

2) käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen 
olennaisesti riippuu yrittäjien eläkelain 
(468/1969) taikka sen nojalla annettujen 
säännösten tai määräysten soveltamisesta, tu-
lee yrittäjätoimintaan perehtyneen jäsenen ol-
la läsnä;  

3) käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen 
olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysy-
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myksestä, tulee myös lääkärijäsenen olla läs-
nä. 

Jaosto on päätösvaltainen myös silloin, kun 
jaoston kokouksessa ovat läsnä puheenjohta-
ja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, jos asian 
käsittelyyn 2 momentin mukaan vaadittavat 
jäsenet ovat kirjallisesti ennen kokousta yh-
tyneet esittelijän esitykseen ja tällä kannalla 
ovat myös läsnä olevat jäsenet.  

Edellä 2 momentin johdantokappaleessa 
tarkoitetuista jäsenistä toinen on työnanta-
jayhdistysten edustavimpien keskusjärjestö-
jen ehdotuksesta määrätty jäsen ja toinen on 
työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyh-
distysten edustavimpien keskusjärjestöjen 
ehdotuksesta määrätty jäsen.  
 

9 § 

Määräajaksi nimitetyn varapuheenjohtajan 
tai jäsenen osallistuminen asioiden käsitte-

lyyn 

Määräajaksi nimitetty varapuheenjohtaja 
tai jäsen voi määräajan päätyttyä tai erottu-
aan tehtävästä edelleen osallistua jäsenenä 
sellaisen asian käsittelyyn, jonka valmiste-
luun tai käsittelyyn hän on osallistunut ennen 
määräajan päättymistä tai eroamistaan. 
 

10 §  

Vahvennettu jaosto 

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja voi määrätä asian tai 
siihen kuuluvan kysymyksen ratkaistavaksi 
vahvennetussa jaostossa. Vahvennettuun ja-
ostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjoh-
tajat sekä asiaa aiemmin käsitelleen jaoston 
jäsenet. 

Vahvennettu jaosto on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vä-
hintään kaksi kolmasosaa muista jäsenistä on 
läsnä. Muiden jäsenten osalta on lisäksi voi-
massa, mitä 8 §:ssä säädetään.  
 

11 § 

Täysistunto 

Jos muutoksenhakulautakunnassa ratkais-

tavana olevalla asialla on periaatteellista 
merkitystä tai jos jaoston ratkaisu tulisi poik-
keamaan aikaisemmasta käytännöstä, voi ja-
osto tai muutoksenhakulautakunnan puheen-
johtaja määrätä asian käsiteltäväksi muutok-
senhakulautakunnan täysistunnossa. Täysis-
tunnossa käsitellään myös muutoksenhaku-
lautakunnan työjärjestystä koskevat asiat se-
kä ne hallintoasiat, jotka täysistunto hallinto-
jaoston yksimielisestä esityksestä päättää ot-
taa käsiteltäväkseen. Täysistunto on päätös-
valtainen, kun puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä 
on läsnä. Muiden jäsenten osalta on lisäksi 
voimassa, mitä 8 §:ssä säädetään. 
 

12 § 

Hallintolainkäyttölain soveltaminen 

Asian käsittelyssä muutoksenhakulauta-
kunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia 
(586/1996), jollei erikseen toisin säädetä. 
Muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan 
myös asian käsittelyä ja selvittämistä koske-
via hallintolainkäyttölain 37 sekä 39—50 §:n 
säännöksiä.  

Mitä hallintolainkäyttölain 38 §:ssä sääde-
tään suullisen käsittelyn toimittamisesta yksi-
tyisen asianosaisen pyynnöstä hallinto-
oikeudessa, koskee suullisen käsittelyn toi-
mittamista muutoksenhakulautakunnassa. 
 

13 § 

Oikeudenkäynnin julkisuus 

Muutoksenhakuasia on käsiteltävä suljetuin 
ovin asioissa, joissa on säädetty salassapito-
velvollisuus. Muutoksenhakulautakunta voi 
määrätä asian käsiteltäväksi suljetuin ovin, 
milloin julkisesta käsittelystä koituisi asian-
osaiselle erityistä haittaa. Suullisessa käsitte-
lyssä on muutoin noudatettava oikeuden-
käynnin julkisuudesta annetun lain 
(945/1984) säännöksiä. 
 

14 § 

Hallintoasiat 

Muutoksenhakulautakunnan hallintoasiat 
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käsitellään hallintojaostossa. Hallintojaoston 
koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii 
muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja 
tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohta-
ja ja muina jäseninä muutoksenhakulauta-
kunnan varapuheenjohtajat sekä kolme jäsen-
tä, joista yhden ovat nimenneet muutoksen-
hakulautakunnan työnantajajärjestöjen ehdo-
tuksen perusteella nimitetyt jäsenet, yhden 
työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen ehdo-
tuksen perusteella nimitetyt jäsenet sekä yh-
den maatalousyrittäjien järjestöjen ehdotuk-
sen perusteella nimitetyt jäsenet keskuudes-
taan. Hallintojaosto on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jä-
senistä ovat kokouksessa läsnä. Hallintojaos-
ton jäsenillä puheenjohtajaa ja varapuheen-
johtajia lukuun ottamatta on henkilökohtaiset 
varajäsenet. 
 

3 luku  

Erinäiset säännökset 

15 § 

Muutoksenhakulautakunnan oikeus saada 
tietoja ja virka-apua 

Muutoksenhakulautakunnalla on oikeus sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä saada  

1) työnantajalta, lakisääteistä vakuutusta 
toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitok-
selta, viranomaiselta ja muulta taholta, johon 
julkisuuslakia sovelletaan, tiedot, jotka ovat 
välttämättömiä käsiteltävänä olevan vakuut-
tamis-, eläke- tai etuusasian ratkaisemista 
varten tai jotka muuten ovat tarpeellisia tässä 
laissa, EY:n sosiaaliturva-asetuksessa (ETY) 
N:o 1408/71 tai sen täytäntöönpanoasetuk-
sessa (ETY) N:o 574/72 taikka sosiaaliturva-
sopimuksessa säädettyjen tehtävien toimeen-
panossa; ja  

2) lääkäriltä ja muulta terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoite-
tulta ammattihenkilöltä, potilaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 
kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon toi-
mintayksiköltä sekä kuntoutusta toimeenpa-
nevalta taholta ja muulta terveydenhuollon 
toimintayksiköltä, sosiaalipalvelujen tuotta-

jalta tai hoitolaitokselta pyynnöstä tämän laa-
timan lausunnon ja muut välttämättömät tie-
dot eläkkeenhakijan potilasasiakirjoista, kun-
toutuksesta, terveydentilasta, hoidosta sekä 
työkyvystä, jollei hakija itse toimita edellä 
mainittuja tietoja. 

Pyydettäessä työnantajalta työntekijän elä-
ke- tai kuntoutusasian käsittelyä varten tar-
vittavia tietoja työnantajalle saadaan ilman 
työntekijän suostumusta ilmoittaa vain ne 
häntä koskevat salassa pidettävät tiedot, jotka 
ovat välttämättömiä mainittujen asioiden 
päätöksenteossa tarvittavien tietojen yksilöi-
miseksi. 

Muutoksenhakulautakunnalla on oikeus 
saada maksutta ne tiedot, jotka sillä on tämän 
lain mukaan oikeus saada. 

Muutoksenhakulautakunnalla on oikeus 
saada tämän lain mukaisten tehtäviensä hoi-
tamiseksi virka-apua poliisilta ja muilta vi-
ranomaisilta. 
 

16 § 

Muutoksenhakulautakunnan talouden perus-
teet 

Työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 1, 
2 ja 10–13 kohdissa mainittujen lakien mu-
kaisesta eläketurvasta vastaavat eläkelaitok-
set (yksityisten alojen eläkelaitokset) ovat 
velvolliset suorittamaan vuotuisen oikeushal-
lintomaksun. Eläkelaitoksilta perittävä oike-
ushallintomaksu vastaa niitä kokonaiskus-
tannuksia, jotka aiheutuvat muutoksenhaku-
lautakunnalle tässä laissa säädettyjen muu-
toksenhakua koskevien tehtävien hoitamises-
ta. 

Vakuutusvalvontavirasto vahvistaa vuosit-
tain muutoksenhakulautakunnan talousarvion 
hallintojaoston esityksestä. Talousarvio sisäl-
tää muutoksenhakulautakunnan toiminnasta 
aiheutuvat kustannukset. Vuosittaisten kus-
tannusten muutosten tulee vastata yleisen 
kustannustason sekä asioiden lukumäärän ja 
muutoksenhakulautakunnan toiminnan muu-
tosta. Vakuutusvalvontavirasto voi hallinto-
jaoston esityksestä erityisestä syystä vahvis-
taa tilivuoden kuluessa lisätalousarvion lisä-
kustannuksista. 

Eläkelaitoksen oikeushallintomaksu määrä-
tään siten, että 2 momentissa tarkoitetussa ta-
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lousarviossa vahvistetut muutoksenhakulau-
takunnan kustannukset jaetaan yksityisten 
alojen eläkelaitosten kesken mainituissa elä-
kelaitoksissa määräämisvuotta edeltävänä 
vuonna vakuutettujen työansioiden ja työtu-
lojen perusteella. Oikeushallintomaksun 
määrän vahvistaa muutoksenhakulautakun-
nan hallintojaoston esityksestä Vakuutusval-
vontavirasto. Oikeushallintomaksun mak-
suunpanosta ja perinnästä vastaa muutoksen-
hakulautakunta. Tarkempia säännöksiä mak-
sun täytäntöönpanosta voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.  

Muutoksenhakulautakunnan tilintarkastuk-
seen sovelletaan, mitä tilintarkastuslain 
(936/1994) 5 luvussa säädetään. Tilinpäätök-
sen vahvistaa ja vastuuvapauden hallintojaos-
tolle myöntää muutoksenhakulautakunnan 
täysistunto. Muutoksenhakulautakunta antaa 
vahvistetun tilinpäätöksen tiedoksi Vakuu-
tusvalvontavirastolle. Jos tilinpäätös osoittaa 
yli- tai alijäämää vahvistettuun talousarvioon 
nähden, erotus otetaan huomioon seuraavalta 
vuodelta määrättävän oikeushallintomaksun 
perusteissa.   

Eläkelaitos voi valittaa Vakuutusvalvonta-
viraston tämän lain nojalla vahvistamasta oi-
keushallintomaksusta siten kuin Vakuutus-
valvontavirastosta annetussa laissa (78/1999) 
säädetään.  

Oikeushallintomaksu saadaan periä ilman 

tuomiota ja päätöstä siinä järjestyksessä kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa (367/1961) säädetään. 
Jollei maksua suoriteta viimeistään eräpäivä-
nä, maksamattomalle pääomalle peritään 
vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
(633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan 
mukaan. Viivästyskoron sijasta muutoksen-
hakulautakunta voi periä viiden euron suu-
ruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron 
määrä jää tätä pienemmäksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2006, kuitenkin siten, että 12 §:n 2 
momentti tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. Ennen lain voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin. Se, mitä muussa laissa 
säädetään eläkelautakunnasta, koskee tämän 
lain voimaan tultua työeläkeasioiden muu-
toksenhakulautakuntaa. 

Vakuutusvalvontavirasto vahvistaa muu-
toksenhakulautakunnan hallintojaoston esi-
tyksestä muutoksenhakulautakunnan talous-
arvion ja oikeushallintomaksun ensimmäisen 
kerran vuodelle 2006. Muutoksenhakulauta-
kunnan talousarvion vuodelle 2006 tulee pe-
rustua muutoksenhakulautakunnan vuoden 
2004 vahvistettuun tilinpäätökseen ja 16 §:n 
2 momentissa tarkoitettuihin perusteisiin. 
 

————— 

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

1. 

 
Laki 

työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 20 §:n 4 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1319/2002,  
muutetaan 19 c §:n 3 momentti, 19 e §:n 3 momentti, 20 pykälän 1 -  3 momentti, 21 §, 

21 a §:n 1 - 3, 5 ja 8 momentti, 21 b §:n 2 momentti, 21 c §, 21 d § sekä 22 §:n 1 ja 2 moment-
ti,  

sellaisina kuin ne ovat, 19 c §:n 3 momentti ja 19 e §:n 3 momentti laissa 885/2004, 20 §:n 
1—3 momentti mainitussa laissa 1319/2002, 21 § laeissa 878/1994, 1331/1999, 1169/2003 ja 
1332/2003, 21 a §:n 1 - 3 momentti mainitussa laissa 878/1994 ja 5 ja 8 momentti laissa 
375/2001, 21 b §:n 2 momentti, 21 c § ja 21 d § mainitussa laissa 878/1994, 22 §:n 1 moment-
ti laissa 1263/1999 ja 2 momentti laissa 707/1965 ja 

lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 878/1994, 1331/1999, 1169/2003 
ja 1332/2003, uusi 3 momentti seuraavasti:  
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
19 c § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos työntekijä on väliaikaisesti saanut 

Kansaneläkelaitoksen maksamaa eläkettä 
kansaneläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään 
21 §:ssä tarkoitetun valituksen johdosta 
eläkettä takautuvasti, eläkelaitoksen on suo-
ritettava takautuva eläke Kansaneläkelai-
tokselle siltä osin kuin se vastaa Kansanelä-
kelaitoksen samalta ajalta liikaa maksaman 
eläkkeen määrää. Samoin voidaan menetel-
lä, jos eläkelaitos jatkaa 21 §:ssä tarkoitetun 
valituksen johdosta myönnettyä kuntoutus-
tukea takautuvasti tai silloin, kun työntekijä 
on saanut kansaneläkelain mukaista eläkettä 
samalta ajalta, jolta eläkelaitos 21 d §:n 2 

19 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos työntekijä on väliaikaisesti saanut 
Kansaneläkelaitoksen maksamaa eläkettä 
kansan-eläkelain 45 §:n 2 momentin mu-
kaan samalta ajalta, jolta hänelle myönne-
tään 20 §:ssä tarkoitetun valituksen johdos-
ta eläkettä takautuvasti, eläkelaitoksen on 
suoritettava takautuva eläke Kansaneläke-
laitokselle siltä osin kuin se vastaa Kansan-
eläkelaitoksen samalta ajalta liikaa maksa-
man eläkkeen määrää. Samoin voidaan me-
netellä, jos eläkelaitos jatkaa 20 §:ssä tar-
koitetun valituksen johdosta myönnettyä 
kuntoutustukea takautuvasti tai silloin, kun 
työntekijä on saanut kansaneläkelain mu-
kaista eläkettä samalta ajalta, jolta eläkelai-
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momentin mukaisesti oikaisee aikaisemman 
päätöksen tai muutoin tarkistaa myönnetyn 
eläkkeen määrän tai oikaisupäätöksen jäl-
keen myöntää kuntoutustuelle jatkoa takau-
tuvasti 
— — — — — — — — — — — — — —  

tos 21 d §:n 2 momentin mukaisesti oikai-
see aikaisemman päätöksen tai muutoin tar-
kistaa myönnetyn eläkkeen määrän tai oi-
kaisupäätöksen jälkeen myöntää kuntoutus-
tuelle jatkoa takautuvasti. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

19 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ennakkopäätökseen saa hakea muutosta 
niin kuin 21 §:ssä säädetään. 

19 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ennakkopäätökseen saa hakea muutosta 
niin kuin 20 §:ssä säädetään. 
 

 
20 §  

Valitusmenettelyä varten on eläkelauta-
kunta. Lautakunnassa on päätoiminen pu-
heenjohtaja, jolta vaaditaan tuomarinviran 
hoitamiseen oikeuttava tutkinto sekä pereh-
tyneisyyttä eläkevakuutukseen, ainakin yksi 
varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän 
muuta jäsentä ja viimeksi mainittujen jäsen-
ten henkilökohtaiset varajäsenet, jotka val-
tioneuvosto määrää sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön esityksestä enintään viideksi vuo-
deksi kerrallaan. Eläkelautakunnan jäsenet 
toimivat tuomarinvastuulla. Jäsenen paikan 
vapautuessa kesken toimikauden hänelle 
määrätään seuraaja jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi. Jäsenen oikeudesta pysyä tehtä-
vässään on muutoin voimassa, mitä tuoma-
rinviran haltijasta säädetään. Jäsenistä on 
ainakin kaksi määrättävä työnantajayhdis-
tysten edustavimpien keskusjärjestöjen ja 
ainakin kaksi «työntekijäin» ja toimihenki-
löiden ammattiyhdistysten edustavimpien 
keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Muista jä-
senistä tulee ainakin yhden olla tuomarin-
virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut 
henkilö, joka on eläkevakuutukseen pereh-
tynyt, yhden vakuutusmatemaatikko ja kah-
den vakuutuslääketieteeseen perehtynyt 
laillistettu lääkäri. Lautakunta voi toimia 
jaostoihin jakaantuneena. 

Asian käsittelyssä eläkelautakunnassa so-
velletaan hallintolainkäyttölakia 
(586/1996), jollei erikseen toisin säädetä. 
Eläkelautakunnassa toimitetaan tarvittaessa 
asian selvittämiseksi suullinen käsittely si-
ten kuin hallintolainkäyttölain 37 §:ssä sää-
detään. Suulliseen käsittelyyn sovelletaan 
oikeudenkäynnin julkisuudesta annettua la-

20 § 
Muutoksenhakua varten on työeläkeasioi-

den muutoksenhakulautakunta ja vakuutus-
oikeus. Työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään 
laissa työeläkeasioiden muutoksenhakulau-
takunnasta (xx/xx) ja vakuutusoikeudesta 
vakuutusoikeuslaissa (132/2003). Valtio-
neuvosto nimittää sosiaali- ja terveysminis-
teriön esityksestä enintään viideksi vuodek-
si kerrallaan työeläkeasioiden muutoksen-
hakulautakuntaan työelämän ja työmarkki-
noiden olosuhteita tuntevia jäseniä, joista 
vähintään neljä on määrättävä työnanta-
jayhdistysten edustavimpien keskusjärjestö-
jen ja vähintään neljä työntekijäin ja toimi-
henkilöiden ammattiyhdistysten edustavim-
pien keskusjärjestöjen ehdotuksesta.  

Asianosainen, joka ei tyydy eläkelaitok-
sen eläkettä tai etuutta taikka työnantajalle 
tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia kos-
kevaan päätökseen, saa hakea siihen muu-
tosta työeläkeasioiden muutoksenhakulau-
takunnalta kirjallisella valituksella viimeis-
tään 30 päivänä sen päivän jälkeen, jona 
asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. 
Sama valitusmenettely koskee päätöstä, 
jonka Eläketurvakeskus on tässä laissa sää-
dettyjen tehtäviensä mukaisesti antanut asi-
anosaiselle tai eläkelaitokselle. 

Asianosainen, joka ei tyydy työeläkeasioi-
den muutoksenhakulautakunnan 2 momen-
tissa tarkoitetussa asiassa antamaan pää-
tökseen, saa hakea siihen muutosta vakuu-
tusoikeudelta kirjallisella valituksella 2 
momentissa säädetyssä määräajassa. 
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kia (945/1984). Suullinen käsittely on toi-
mitettava suljetuin ovin asioissa, joissa on 
säädetty salassapitovelvollisuus tai jotka 
eläkelautakunta määrää käsiteltäväksi sulje-
tuin ovin sillä perusteella, että julkisesta kä-
sittelystä aiheutuisi asianosaiselle erityistä 
haittaa. 
Eläkelautakunnalla on oikeus saada tämän 
lain mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi vir-
ka-apua poliisilta ja muilta viranomaisilta. 

Eläkelautakunnan ratkaisukokoonpanosta 
eri asiaryhmissä ja asioiden käsittelystä 
eläkelautakunnassa sekä eläkelautakunnan 
hallinnosta ja hallintoasiain käsittelystä 
eläkelautakunnassa säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. Lautakunta 
vahvistaa itselleen työjärjestyksen. 

4 mom. kumotaan 

 
21 § 

Asianosainen, joka ei tyydy eläkelaitok-
sen eläkettä taikka työnantajalle tässä laissa 
säädettyjä velvollisuuksia koskevaan pää-
tökseen, saa hakea siihen muutosta eläke-
lautakunnalta kirjallisella valituksella vii-
meistään 30 päivänä sen päivän jälkeen, jo-
na asianosainen on saanut tiedon päätökses-
tä. Sama koskee vastaavanlaista eläketurva-
keskuksen päätöstä ja eläketurvakeskuksen 
eläkelaitokselle tässä laissa säädettyjä vel-
vollisuuksia koskevaa päätöstä sekä 1 §:n 7 
momentissa, 1 c §:n 2 momentissa, 10 a §:n 
2 momentissa, 12 §:n 6 momentissa ja 14 
§:n 3 momentissa tarkoitettua eläketurva-
keskuksen päätöstä.  

Joka ei tyydy eläkelautakunnan edellä 
mainitussa asiassa antamaan päätökseen, 
saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeu-
delta kirjallisella valituksella 1 momentissa 
säädetyssä määräajassa. 

Mitä 10 c §:n 1 momentin kahdessa en-
simmäisessä virkkeessä säädetään asian-
osaisen ja edunvalvojan puhevallasta ja 
kuulemisvelvollisuudesta, on vastaavasti 
voimassa muutoksenhakumenettelyssä. 
Eläkelautakunnan ja vakuutusoikeuden pää-
tös annetaan tiedoksi lähettämällä se postit-
se kirjeellä vastaanottajalle hänen ilmoitta-
maansa postiosoitteeseen. Jos valituksen 
yhteydessä ei muuta näytetä, valittajan kat-
sotaan saaneen päätöksestä tiedon seitse-
mäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona 
päätös on postitettu valittajan ilmoittamaan 

21 §  
Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-

kunnan ja vakuutusoikeuden päätös anne-
taan tiedoksi lähettämällä se postitse kir-
jeellä vastaanottajalle hänen ilmoittamaan-
sa postiosoitteeseen. Jos valituksen yhtey-
dessä ei muuta näytetä, valittajan katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä sen päivän jälkeen, jolloin päätös 
on postitettu valittajan ilmoittamaan osoit-
teeseen. 

Yksityisten alojen eläkelaitoksen viimei-
senä eläkelaitoksena antamaan päätösyhdis-
telmään haetaan muutosta ja valitusasia kä-
sitellään siten kuin 20 §:n 2 ja 3 momentis-
sa, tämän pykälän 1 momentissa ja 21 a §:n 
5 – 8 momentissa säädetään. Julkisten alo-
jen eläkelaitoksen viimeisenä eläkelaitok-
sena antamaan päätösyhdistelmään haetaan 
muutosta ja valitusasia käsitellään siten 
kuin 10 d §:n 2 momentissa tarkoitetuissa 
julkisten alojen eläkelaeissa säädetään. 

Asianosainen, joka on ollut vakuutettuna 
kahdessa tai useammassa EU-maassa ja jo-
ka ei tyydy eläkelaitoksen tämän lain nojal-
la antamaan päätökseen, voi hakea siihen 
muutosta saatuaan EU:n sosiaaliturva-
asetuksen täytäntöönpanosta annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 574/72 48 ar-
tiklassa tarkoitetun yhteenvedon, johon on 
liitetty kaikkien EU-maiden päätökset. Työ-
kyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksiä 
koskevaan eläkelaitoksen päätökseen hae-
taan kuitenkin muutosta siten kuin tässä 
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osoitteeseen.  
Yksityisten alojen eläkelaitoksen viimei-

senä eläkelaitoksena antamaan päätösyhdis-
telmään haetaan muutosta ja valitusasia kä-
sitellään siten kuin 1–4 momentissa ja 21 
a §:n 5–8 momentissa säädetään. Julkisten 
alojen eläkelaitoksen viimeisenä eläkelai-
toksena antamaan päätösyhdistelmään hae-
taan muutosta ja valitusasia käsitellään siten 
kuin 10 d §:n 2 momentissa tarkoitetuissa 
julkisten alojen eläkelaeissa säädetään. 

laissa säädetään. 
 

 
21 a § 

Asianosaisen on toimitettava 21 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitettu valituskirjelmänsä 
21 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajas-
sa asianomaiselle eläkelaitokselle tai eläke-
turvakeskukselle, jos se on ratkaissut asian 
ensimmäisenä päätöksentekoasteena. 

Jos eläkelaitos tai eläketurvakeskus hy-
väksyy kaikilta osin sille toimitetussa vali-
tuksessa esitetyt vaatimukset, sen on annet-
tava asiasta oikaisupäätös. Oikaisupäätök-
seen saa hakea muutosta siten kuin 21 §:ssä 
säädetään. 

Jos eläkelaitos tai eläketurvakeskus ei voi 
oikaista valituksen kohteena olevaa päätöstä 
2 momentissa mainituin tavoin, sen on 30 
päivän kuluessa valitusajan päättymisestä 
toimitettava valituskirjelmä ja lausuntonsa 
eläkelautakunnalle tai, jos valitus koskee 
eläkelautakunnan päätöstä, vakuutusoikeu-
delle käsiteltäväksi. Eläkelaitos tai eläke-
turvakeskus voi tällöin väliaikaisella pää-
töksellä oikaista aikaisemman päätöksensä 
siltä osin kuin se hyväksyy valituksessa esi-
tetyn vaatimuksen. Jos valitus on jo toimi-
tettu muutoksenhakuelimelle, eläkelaitok-
sen tai eläketurvakeskuksen on ilmoitettava 
sille heti väliaikaisesta päätöksestä. Väliai-
kaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

21 a § 
Asianosaisen on toimitettava 20 §:n 2 ja 3 

momentissa tarkoitettu valituskirjelmänsä 
20 §:n 2 momentissa säädetyssä määräajas-
sa asianomaiselle eläkelaitokselle tai Eläke-
turvakeskukselle, jos se on ratkaissut asian 
ensimmäisenä päätöksentekoasteena. 

Jos eläkelaitos tai Eläketurvakeskus hy-
väksyy kaikilta osin sille toimitetussa vali-
tuksessa esitetyt vaatimukset, sen on annet-
tava asiasta oikaisupäätös. Oikaisupäätök-
seen saa hakea muutosta siten kuin 20 §:ssä 
säädetään. 

Jos eläkelaitos tai Eläketurvakeskus ei voi 
oikaista valituksen kohteena olevaa päätöstä 
2 momentissa mainituin tavoin, sen on 30 
päivän kuluessa valitusajan päättymisestä 
toimitettava valituskirjelmä ja lausuntonsa 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nalle tai, jos valitus koskee työeläkeasioi-
den muutoksenhakulautakunnan päätöstä, 
vakuutusoikeudelle käsiteltäväksi. Eläkelai-
tos tai Eläketurvakeskus voi tällöin väliai-
kaisella päätöksellä oikaista aikaisemman 
päätöksensä siltä osin kuin se hyväksyy va-
lituksessa esitetyn vaatimuksen. Jos valitus 
on toimitettu muutoksenhakuelimelle, elä-
kelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen on il-
moitettava sille heti väliaikaisesta päätök-
sestä. Väliaikaiseen päätökseen ei saa hakea 
muutosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yksityisten alojen eläkelaitoksen viimei-
senä eläkelaitoksena antamaa päätösyhdis-
telmää koskeva valituskirjelmä on toimitet-
tava tälle eläkelaitokselle 21 §:n 1 momen-
tissa säädetyssä määräajassa. Sen on pyy-
dettävä valituksesta lausunto julkisten alo-
jen eläkelaitoksilta siltä osin kuin valitus 
koskee näiden hoitamaa eläketurvaa. Lau-

Yksityisten alojen eläkelaitoksen viimei-
senä eläkelaitoksena antamaa päätösyhdis-
telmää koskeva valituskirjelmä on toimitet-
tava tälle eläkelaitokselle 20 §:n 2 momen-
tissa säädetyssä määräajassa. Sen on pyy-
dettävä valituksesta lausunto julkisten alo-
jen eläkelaitoksilta siltä osin kuin valitus 
koskee näiden hoitamaa eläketurvaa. Lau-
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suntoa ei kuitenkaan pyydetä, jos päätösyh-
distelmästä tehty valitus koskee yksin-
omaan työkyvyn arviointia. 
— — — — — — — — — — — — — —  

suntoa ei kuitenkaan pyydetä, jos päätösyh-
distelmästä tehty valitus koskee yksin-
omaan työkyvyn arviointia.  
— — — — — — — — — — — — — — 

Kun päätösyhdistelmää koskeva vali-
tusasia käsitellään eläkelautakunnassa tai 
vakuutusoikeudessa tai kun on kysymys yk-
sityisten alojen eläkelakien mukaisen lain-
voimaisen päätösyhdistelmän poistamisesta 
tai oikaisemisesta vakuutetun eduksi taikka 
kun päätösyhdistelmässä on 21 e §:ssä tar-
koitettu virhe, sovelletaan tämän lain sään-
nöksiä, jollei vakuutusoikeudesta annetussa 
laissa (14/1958) toisin säädetä. 

Kun päätösyhdistelmää koskeva vali-
tusasia käsitellään työeläkeasioiden muu-
toksenhakulautakunnassa tai vakuutusoi-
keudessa tai kun on kysymys yksityisten 
alojen eläkelakien mukaisen lainvoimaisen 
päätösyhdistelmän poistamisesta tai oikai-
semisesta vakuutetun eduksi taikka kun 
päätösyhdistelmässä on 21 e §:ssä tarkoitet-
tu virhe, sovelletaan tämän lain säännöksiä, 
jollei vakuutusoikeuslaissa (132/2003) toi-
sin säädetä. 

 
21 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkelaitoksen, eläketurvakeskuksen ja 

eläkelautakunnan lainvoimainen päätös 
saadaan panna täytäntöön niin kuin riita-
asiassa annettu lainvoimainen tuomio. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Eläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen ja 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nan lainvoimainen päätös saadaan panna 
täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu 
lainvoimainen tuomio. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 c § 

Jos eläkelautakunnalle tai vakuutusoikeu-
delle annettava valitus on saapunut asian-
omaiselle eläkelaitokselle tai eläketurva-
keskukselle taikka asianomaiselle muutok-
senhakuelimelle 21 tai 22 §:ssä säädetyn 
määräajan jälkeen, asianomainen muutok-
senhakuelin voi tästä huolimatta ottaa vali-
tuksen tutkittavakseen, jos myöhästymiseen 
on ollut painavia syitä. 

21 c § 
Jos työeläkeasioiden muutoksenhakulau-

takunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut asianomaiselle eläkelai-
tokselle tai Eläketurvakeskukselle taikka 
asianomaiselle muutoksenhakuelimelle 20 
tai 22 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, 
asianomainen muutoksenhakuelin voi tästä 
huolimatta ottaa valituksen tutkittavakseen, 
jos myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 

 
21 d § 

Jos 21 §:ssä tarkoitetussa asiassa annettu 
lainvoimainen päätös perustuu väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi elä-
kelaitoksen esityksestä tai asianosaisen ha-
kemuksesta, varattuaan muille asianosaisille 
tilaisuuden tulla kuulluksi, poistaa päätök-
sen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväk-
si. Tehtyään edellä sanotun esityksen eläke-
laitos voi, kunnes asia on uudelleen ratkais-
tu, väliaikaisesti keskeyttää eläkkeen mak-
samisen tai maksaa sen esityksensä mukai-
sesti. 

 

21 d §  
Jos 20 §:n 2 tai 3 momentissa tai 21 §:n 2 

momentissa tarkoitetussa asiassa annettu 
lainvoimainen päätös perustuu väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi elä-
kelaitoksen esityksestä tai asianosaisen ha-
kemuksesta, varattuaan muille asianosaisille 
tilaisuuden tulla kuulluksi, poistaa päätök-
sen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväk-
si. Tehtyään edellä sanotun esityksen eläke-
laitos voi, kunnes asia on uudelleen ratkais-
tu, väliaikaisesti keskeyttää eläkkeen mak-
samisen tai maksaa sen esityksensä mukai-
sesti. 
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Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, eläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Elä-
kelaitos voi aikaisemman lainvoimaisen 
päätöksen estämättä myöntää evätyn edun 
tai myöntää edun aikaisempaa suurempana. 
Myös eläkelautakunta ja vakuutusoikeus 
voivat menetellä vastaavasti muutoksenha-
kuasiaa käsitellessään. Päätökseen saa ha-
kea muutosta siten kuin 21 §:ssä säädetään. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, eläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Elä-
kelaitos voi aikaisemman lainvoimaisen 
päätöksen estämättä myöntää evätyn edun 
tai myöntää edun aikaisempaa suurempana. 
Myös työeläkeasioiden muutoksenhakulau-
takunta ja vakuutusoikeus voivat menetellä 
vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitelles-
sään. Päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin 20 §:ssä säädetään. 
 

 
22 § 

Joka katsoo, että eläkelaitoksen tai eläke-
turvakeskuksen tämän lain perusteella mää-
räämä maksuunpano on ollut lain tai sopi-
muksen vastainen, saa tehdä siitä kirjallisen 
perustevalituksen eläkelautakunnalle vii-
meistään kahden vuoden kuluessa sitä seu-
raavan vuoden alusta lukien, jona saaminen 
on määrätty tai maksuunpantu. Sama kos-
kee maksuunpanoa, joka perustuu 1 §:n 6 
momenttiin. Jos sellainen perustevalitus 
tehdään ulosmittauksen johdosta, on lisäksi 
voimassa, mitä verojen ja maksujen ulos-
otossa perustevalituksesta säädetään. 
 

Joka ei tyydy eläkelautakunnan 1 momen-
tissa mainitussa asiassa antamaan päätök-
seen, saa hakea siihen muutosta vakuutus-
oikeudelta kirjallisella valituksella 21 §:ssä 
säädetyssä määräajassa. 

22 §  
Joka katsoo, että eläkelaitoksen tai Eläke-

turvakeskuksen tämän lain perusteella mää-
räämä maksuunpano on ollut lain tai sopi-
muksen vastainen, saa tehdä siitä kirjallisen 
perustevalituksen työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakunnalle viimeistään kahden 
vuoden kuluessa sitä seuraavan vuoden 
alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai 
maksuunpantu. Sama koskee maksuunpa-
noa, joka perustuu 1 §:n 6 momenttiin. Jos 
sellainen perustevalitus tehdään ulosmitta-
uksen johdosta, on lisäksi voimassa, mitä 
verojen ja maksujen ulosotossa perustevali-
tuksesta säädetään.  

Joka ei tyydy työeläkeasioiden muutok-
senhakulautakunnan 1 momentissa maini-
tussa asiassa antamaan päätökseen, saa ha-
kea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kir-
jallisella valituksella 20 §:ssä säädetyssä 
määräajassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2006. Ennen lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. 

——— 
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2. 

 
 
 
 

Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 

18 §, sellaisena kuin se on laissa 1320/2002, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

18 § 
Työntekijäin eläkelain 20 §:ssä tarkoitet-

tuun eläkelautakuntaan valtioneuvosto mää-
rää sosiaali- ja terveysministeriön esitykses-
tä viideksi vuodeksi kerrallaan ainakin kak-
si jäsentä, joista 16 b §:n 1 momentissa tar-
koitetut järjestöt tekevät ehdotuksen sosiaa-
li- ja terveysministeriölle. 

18 §  
Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-

kunnasta annetussa laissa tarkoitettuun työ-
eläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan 
valtioneuvosto määrää sosiaali- ja terveys-
ministeriön esityksestä viideksi vuodeksi 
kerrallaan ainakin kaksi työelämän olosuh-
teita tuntevaa jäsentä, jotka ovat perehty-
neet maatalousyrittäjätoimintaan ja joista 
16 b §:n 1 momentissa mainitut järjestöt te-
kevät ehdotuksen sosiaali- ja terveysminis-
teriölle. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2006. Ennen lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. 

——— 
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3. 

 
 
 

Laki 

yrittäjien eläkelain 15 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/1969) 15 §, sellai-

sena kuin se on laissa 1321/2002, seuraavasti: 
 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

15 § 
Työntekijäin eläkelain 20 §:ssä tarkoitet-

tuun eläkelautakuntaan valtioneuvosto mää-
rää sosiaali- ja terveysministeriön esitykses-
tä viideksi vuodeksi kerrallaan ainakin kak-
si jäsentä, joista edustavimmat yrittäjäjär-
jestöt tekevät ehdotuksen sosiaali- ja terve-
ysministeriölle. 

15 § 
Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-

kunnasta annetussa laissa tarkoitettuun työ-
eläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan 
valtioneuvosto määrää sosiaali- ja terveys-
ministeriön esityksestä viideksi vuodeksi 
kerrallaan ainakin kaksi työelämän olosuh-
teita tuntevaa jäsentä, jotka ovat perehty-
neet yrittäjätoimintaan ja joista edusta-
vimmat yrittäjäjärjestöt tekevät ehdotuksen 
sosiaali- ja terveysministeriölle. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2006. Ennen lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. 

——— 
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4. 

 
 
 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 a §:n 2 

momentin 5 kohta ja 53 §:n 5 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 30 a §:n 2 momentin 5 kohta laissa 723/2003 ja 53 §:n 5 momentti 

laissa 1365/2004,  
muutetaan 43 §, 53 §:n 1 - 3 ja 6 momentti, 53 a §, 53 c §:n 1, 2, 4 ja 6 momentti, 53 d §:n 1 

momentti, 53 e § ja 54 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 43 § laeissa 140/2003 ja  526/1981, 53 §:n 1 ja 2 momentti edellä 

mainitussa laissa 526/1981,  3 ja 6 momentti mainitussa laissa 1327/2002, 53 a §:n 1, 3 ja 5 
momentti laissa 893/1994, 2 ja 4 momentti mainitussa laissa 526/1981, 53 c §:n 1 momentti 
mainitussa laissa 893/1994, 2 momentti mainitussa laissa 723/2003, 4 momentti laissa 
1329/1999 ja 6 momentti laissa 1373/2003, 53 d §:n 1 momentti mainitussa laissa 893/1994, 
sekä  

lisätään 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 526/1981, 893/1994 ja 1327/2002  
sekä laissa 1365/2004, uusi 7 momentti, sekä lakiin uusi 53 i § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

30 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen lisäksi, mitä tehtävistä tässä tai 
muussa laissa säädetään, Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liitto: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) huolehtii tapaturmalautakunnan kus-
tannuksia varten tarvittavien varojen peri-
misestä vakuutuslaitoksilta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
Kumotaan 2 mom. 5 kohta 

 
43 § 

Kun vakuutuslaitokselle on tehty ilmoitus 
työtapaturmasta ja oikeus korvaukseen on 
riidaton, mutta vakuutuslaitos katsoo kor-
vausvelvollisuuden kuuluvan toiselle va-
kuutuslaitokselle, on ensiksi mainittu va-
kuutuslaitos velvollinen viipymättä korva-

43 § 
Kun vakuutuslaitokselle on tehty ilmoitus 

työtapaturmasta ja oikeus korvaukseen on 
riidaton, mutta vakuutuslaitos katsoo kor-
vausvelvollisuuden kuuluvan toiselle va-
kuutuslaitokselle, on ensiksi mainittu va-
kuutuslaitos velvollinen viipymättä korva-
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usvelvollisen vakuutuslaitoksen puolesta 
suorittamaan asianomaiselle korvauksen 
ennakkona määrän, joka suuruudeltaan li-
kimääräisesti vastaa korvauksen määrää. 
Jollei päästä yksimielisyyteen siitä, mikä 
vakuutuslaitos on korvausvelvollinen, on 
tämä kysymys alistettava tapaturmalauta-
kunnan ratkaistavaksi. Tapaturmalautakun-
nan päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vakuutusoikeuteen siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Kun on päästy yksimielisyyteen korvaus-
velvollista vakuutuslaitosta koskevassa ky-
symyksessä tai kun asia on tapaturmalauta-
kunnan päätöksellä ratkaistu, on korvaus-
velvollisen vakuutuslaitoksen heti suoritet-
tava ennakkoa maksaneelle vakuutuslaitok-
selle, mitä tämä on 1 momentin nojalla suo-
rittanut, ja ennakon määrä on vähennettävä 
lopullisesta suorituksesta. 

usvelvollisen vakuutuslaitoksen puolesta 
suorittamaan asianomaiselle korvauksen 
ennakkona määrän, joka suuruudeltaan li-
kimääräisesti vastaa korvauksen määrää. 
Jollei päästä yksimielisyyteen siitä, mikä 
vakuutuslaitos on korvausvelvollinen, on 
tämä kysymys alistettava tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan rat-
kaistavaksi. Tapaturma-asioiden muutok-
senhakulautakunnan päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään.  

Kun on päästy yksimielisyyteen korvaus-
velvollista vakuutuslaitosta koskevassa ky-
symyksessä tai kun asia on tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan pää-
töksellä ratkaistu, on korvausvelvollisen 
vakuutuslaitoksen heti suoritettava ennak-
koa maksaneelle vakuutuslaitokselle, mitä 
tämä on 1 momentin nojalla suorittanut, ja 
ennakon määrä on vähennettävä lopullisesta 
suorituksesta. 
 

 
53 § 

Tapaturmavakuutusasioissa toimivat 
muutoksenhakueliminä tapaturmalautakun-
ta, vakuutusoikeus ja korkein oikeus. 
 

Tapaturmalautakunnassa on päätoiminen 
puheenjohtaja, vähintään kaksi varapuheen-
johtajaa ja vähintään kolme lakimies- ja 
kolme lääkärijäsentä sekä vähintään kuusi 
työmarkkinajäsentä. Puheenjohtaja, varapu-
heenjohtajat ja muut jäsenet toimivat tuo-
marin vastuulla ja heillä on henkilökohtai-
set varamiehet. Jos puheenjohtaja ennestään 
on valtion virassa tai toimessa, vapautuu 
hän sen hoitamisesta siksi ajaksi, jona hän 
toimii puheenjohtajana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajat, muut jäsenet ja heidän 

53 §  
Tapaturmavakuutusasioissa toimivat 

muutoksenhakueliminä tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunta, vakuutusoikeus 
ja korkein oikeus. 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnassa on päätoiminen puheenjohtaja, 
vähintään kaksi varapuheenjohtajaa ja vä-
hintään kolme lakimies- ja kolme lääkärijä-
sentä sekä vähintään kuusi työelämän ja 
työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jä-
sentä ja vähintään kolme maatalousyrittäji-
en olosuhteita tuntevaa jäsentä. Puheenjoh-
taja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet 
toimivat tuomarin vastuulla ja heillä on 
henkilökohtaiset varamiehet. Jos puheen-
johtaja ennestään on valtion virassa tai toi-
messa, vapautuu hän sen hoitamisesta siksi 
ajaksi, jona hän toimii puheenjohtajana. Jä-
senen, joka ei ole aikaisemmin tehnyt oi-
keudenkäymiskaaren (4/1734) 1 luvun 
7 §:ssä tarkoitettua tuomarin valaa tai sitä 
vastaavaa vakuutusta, on ennen tehtävään 
ryhtymistään tehtävä se tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnassa. 

Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajat, muut jäsenet ja heidän 
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varajäsenensä sosiaali- ja terveysministeri-
ön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. 
Jäsenen paikan vapautuessa kesken toimi-
kauden hänelle määrätään seuraaja jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. Jäsenen oikeudesta 
pysyä tehtävässään on muutoin voimassa, 
mitä tuomarinviran haltijasta säädetään. 
Työmarkkinajäsenistä on ainakin kolme 
määrättävä työnantajayhdistysten edusta-
vimpien keskusjärjestöjen ja ainakin kolme 
työntekijäin ja toimihenkilöiden ammatti-
yhdistysten edustavimpien keskusjärjestö-
jen ehdotuksesta. Puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajien ja lakimiesjäsenten tulee olla 
tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon 
suorittaneita ja tapaturmavakuutukseen hy-
vin perehtyneitä. Lääkärijäsenten tulee olla 
vakuutuslääketieteeseen perehtyneitä laillis-
tettuja lääkäreitä. Lautakunta voi toimia ja-
ostoihin jakaantuneena. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vakuutuslaitokset suorittavat tapaturma-
lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustan-
nukset lautakunnan käsiteltäviksi tulevien 
asioiden lukumäärän mukaisessa suhteessa, 
kuitenkin niin, että kunkin vakuutuslaitok-
sen on vuosittain suoritettava vähintään 
971,21 euroa. 

varajäsenensä sosiaali- ja terveysministeri-
ön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. 
Jäsenen paikan vapautuessa kesken toimi-
kauden hänelle määrätään seuraaja jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. Jäsenen oikeudesta 
pysyä tehtävässään on muutoin voimassa, 
mitä tuomarinviran haltijasta säädetään. 
Työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita 
tuntevista jäsenistä on ainakin kolme mää-
rättävä työnantajayhdistysten edustavimpi-
en keskusjärjestöjen ja ainakin kolme työn-
tekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdis-
tysten edustavimpien keskusjärjestöjen eh-
dotuksesta. Maatalousyrittäjien olosuhteita 
tuntevat jäsenet on määrättävä maatalous-
yrittäjien edustavimpien keskusjärjestöjen 
ehdotuksesta. Puheenjohtajan, varapuheen-
johtajien ja lakimiesjäsenten tulee olla tuo-
marin virkaan oikeuttavan tutkinnon suorit-
taneita ja tapaturmavakuutukseen hyvin pe-
rehtyneitä. Lääkärijäsenen tulee olla vakuu-
tuslääketieteeseen perehtynyt laillistettu 
lääkäri. Lautakunta voi toimia jaostoihin ja-
kaantuneena. 
— — — — — — — — — — — — — —  
(5 mom. kumotaan) 

 
Asian käsittelyssä tapaturmalautakunnas-

sa sovelletaan hallintolainkäyttölakia 
(586/1996), jollei erikseen toisin säädetä. 
Tapaturmalautakunnassa toimitetaan tarvit-
taessa suullinen käsittely siten kuin hallin-
tolainkäyttölain 37 §:ssä säädetään. Suulli-
seen käsittelyyn sovelletaan oikeudenkäyn-
nin julkisuudesta annettua lakia (945/1984). 
Suullinen käsittely on toimitettava suljetuin 
ovin asioissa, joissa on säädetty salassapi-
tovelvollisuus tai jotka tapaturmalautakunta 
määrää käsiteltäviksi suljetuin ovin sillä pe-
rusteella, että julkisesta käsittelystä aiheu-
tuisi asianosaiselle erityistä haittaa. Tar-
kempia säädöksiä tapaturmalautakunnasta 
ja siitä aiheutuvista kustannuksista annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. Lautakunta 
vahvistaa itselleen työjärjestyksen. 

Asian käsittelyssä tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan 
hallinto-lainkäyttölakia (586/1996), jollei 
erikseen toisin säädetä. Tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnassa toimitetaan 
tarvittaessa suullinen käsittely siten kuin 
hallintolainkäyttölain 37 §:ssä säädetään. 
Suulliseen käsittelyyn sovelletaan oikeu-
denkäynnin julkisuudesta annettua lakia 
(945/1984). Suullinen käsittely on toimitet-
tava suljetuin ovin asioissa, joissa on sää-
detty salassapitovelvollisuus tai jotka tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunta 
määrää käsiteltäviksi suljetuin ovin sillä pe-
rusteella, että julkisesta käsittelystä aiheu-
tuisi asianosaiselle erityistä haittaa. Tar-
kempia säädöksiä tapaturma-asioiden muu-
toksenhakulautakunnasta ja siitä aiheutu-
vista kustannuksista voidaan antaa valtio-
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neuvoston asetuksella. Muutoksenhakulau-
takunta vahvistaa itselleen työjärjestyksen. 

 Tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takunnalla on oikeus saada tämän lain mu-
kaisten tehtäviensä hoitamiseksi virka-apua 
poliisilta ja muilta viranomaisilta. 

 
53 a § 

Asianosainen, joka ei tyydy vakuutuslai-
toksen päätökseen, saa hakea siihen muu-
tosta tapaturmalautakunnalta kirjallisella 
valituksella viimeistään 30 päivänä sen päi-
vän jälkeen, jona asianosainen on saanut 
tiedon päätöksestä. Vakuutuslaitoksen pää-
töstä on muutoksenhausta huolimatta nou-
datettava, kunnes asia on lainvoimaisella 
päätöksellä ratkaistu.  
 

Joka ei tyydy tapaturmalautakunnan pää-
tökseen, saa hakea siihen muutosta vakuu-
tusoikeudelta kirjallisella valituksella 1 
momentissa säädetyssä ajassa päätöksen 
tiedoksi saatuaan. 

Asianosainen, joka katsoo, että tämän lain 
perusteella määrätyn maksun maksuunpano 
on ollut lain tai sopimuksen vastainen, saa 
tehdä siitä kirjallisen perustevalituksen ta-
paturmalautakunnalle kahden vuoden kulu-
essa sitä seuraavan vuoden alusta, jona 
saaminen on määrätty tai maksuunpantu. 
Jos sellainen valitus tehdään ulosmittauksen 
johdosta, on lisäksi voimassa, mitä verojen 
ja maksujen perimisestä ulosottotoimin an-
netussa laissa (367/61) perustevalituksesta 
säädetään. 

Joka ei tyydy tapaturmalautakunnan 3 
momentissa mainitussa asiassa antamaan 
päätökseen, saa hakea siihen muutosta va-
kuutusoikeudelta kirjallisella valituksella 1 
momentissa säädetyssä määräajassa. 

Vakuutuslaitoksen ja tapaturmalautakun-
nan lainvoimainen päätös pannaan täytän-
töön niin kuin riita-asiassa annettu lainvoi-
mainen tuomio.  

53 a §  
Asianosainen, joka ei tyydy vakuutuslai-

toksen päätökseen, saa hakea siihen muu-
tosta tapaturma-asioiden muutoksenhaku-
lautakunnalta kirjallisella valituksella vii-
meistään 30 päivänä sen päivän jälkeen, jo-
na asianosainen on saanut tiedon päätökses-
tä. Vakuutuslaitoksen päätöstä on muutok-
senhausta huolimatta noudatettava, kunnes 
asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkais-
tu.  

Joka ei tyydy tapaturma-asioiden muu-
toksenhakulautakunnan päätökseen, saa ha-
kea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kir-
jallisella valituksella 1 momentissa sääde-
tyssä ajassa päätöksen tiedoksi saatuaan. 

Asianosainen, joka katsoo, että tämän lain 
perusteella määrätyn maksun maksuunpano 
on ollut lain tai sopimuksen vastainen, saa 
tehdä siitä kirjallisen perustevalituksen ta-
paturma-asioiden muutoksenhakulautakun-
nalle kahden vuoden kuluessa sitä seuraa-
van vuoden alusta, jona saaminen on mää-
rätty tai maksuunpantu. Jos sellainen valitus 
tehdään ulosmittauksen johdosta, on lisäksi 
voimassa, mitä verojen ja maksujen perimi-
sestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/1961) perustevalituksesta säädetään.  

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takunta ratkaisee muutoksenhakuasiat kuu-
sijäsenisessä jaostossa, jonka puheenjohta-
jana toimii lautakunnan puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja. Tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnan jäseniä ovat li-
säksi lakimiesjäsen, lääkärijäsen ja kaksi 
työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita 
tuntevaa jäsentä, joista toinen on työnanta-
jajärjestöjen ehdotuksen perusteella nimi-
tetty jäsen ja toinen työntekijä- ja toimihen-
kilöjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimi-
tetty jäsen, sekä maatalous-
yrittäjäjärjestöjen ehdotuksen perusteella 
nimitetty jäsen. Jaoston kokoonpanon tulee 
olla asianosaisen kannalta arvioituna tasa-
puolinen. Muutoksenhaku- ja alistusasioita 
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käsittelevät jaostot määrää lautakunta. Ja-
ostojen kokoonpanossa noudatetaan jäsen-
ten kesken vuorojärjestystä siten kuin tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnan 
hallintojaosto päättää. Asiat päätetään ta-
paturma-asioiden muutoksenhakulautakun-
nassa ja sen jaostossa esittelystä. Tapatur-
ma-asioiden muutoksenhakulautakunnan 
päätökset allekirjoittaa esittelijä.  

Jaoston päätösvaltaisuuden edellytyksenä 
on se, että puheenjohtajan lisäksi läsnä 
ovat tapaturmavakuutuslain mukaisissa 
asioissa työelämän ja työmarkkinoiden olo-
suhteita tuntevat jäsenet, maatalousyrittäji-
en tapaturmavakuutuslain (1026/1981) ja 
sairausvakuutuslain mukaisen omavastuu-
ajan korvaamisesta maatalousyrittäjille an-
netun lain mukaisissa asioissa maatalous-
yrittäjäjärjestöjen ehdotuksen perusteella 
nimitetty jäsen sekä sotilastapaturmalain 
mukaisissa asioissa työelämän ja työmark-
kinoiden olosuhteita tuntevat jäsenet ja 
maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksen pe-
rusteella nimitetty jäsen. Mikäli asian rat-
kaiseminen olennaisesti riippuu lääketie-
teellisestä kysymyksestä, tulee myös lääkä-
rijäsenen olla läsnä.  

Jaosto on päätösvaltainen myös silloin, 
kun läsnä ovat puheenjohtaja ja vähintään 
kaksi muuta jäsentä, jos kaikki 5 momentin 
mukaisesti jaostoon kuuluvat ovat kirjalli-
sesti ennen kokousta yhtyneet esittelijän esi-
tykseen ja tällä kannalla ovat myös läsnä 
olevat. 

Hallintoasiat käsitellään hallintojaostos-
sa. Sen puheenjohtajana toimii lautakunnan 
puheenjohtaja ja muina jäseninä lautakun-
nan varapuheenjohtajat sekä kolme työelä-
män ja työmarkkinoiden olosuhteita tunte-
vaa jäsentä, joista yhden ovat nimenneet 
työnantajajärjestöjen ehdotuksen perusteel-
la nimitetyt jäsenet, yhden työntekijä- ja 
toimihenkilöjärjestöjen ehdotuksen perus-
teella nimitetyt jäsenet ja yhden maatalous-
yrittäjien järjestöjen ehdotuksen perusteella 
nimitetyt jäsenet keskuudestaan. Hallinto-
jaosto on päätösvaltainen, kun puheenjoh-
taja ja vähintään puolet muista jäsenistä on 
kokouksessa läsnä.  

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takunnan puheenjohtaja tai varapuheenjoh-
taja voi määrätä asian tai siihen kuuluvan 
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kysymyksen ratkaistavaksi vahvennetussa 
jaostossa. Vahvennettuun jaostoon kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä 
asiaa aiemmin käsitelleen jaoston jäsenet. 
Vahvennettu jaosto on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 
vähintään kaksi kolmasosaa muista jäsenis-
tä on läsnä. Muiden jäsenten osalta on li-
säksi voimassa, mitä 5 momentissa sääde-
tään. 

Jos tapaturma-asioiden muutoksenhaku-
lautakunnassa ratkaistavalla asialla on pe-
riaatteellista merkitystä tai jos jaoston rat-
kaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta 
käytännöstä, jaosto voi päättää tai tapa-
turmalautakunnan puheenjohtaja määrätä 
asian käsiteltäväksi tapaturmalautakunnan 
täysistunnossa. Täysistunnossa on käsitel-
tävä lautakunnan työjärjestystä koskevat 
asiat. 

Täysistunto on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vä-
hintään puolet muista jäsenistä on läsnä. 
Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on lisäksi 
se, että läsnä on vähintään yksi työnantaja-
järjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetty 
jäsen, yksi työntekijä- ja toimihenkilöjärjes-
töjen ehdotuksen perusteella nimitetty jäsen 
sekä yksi maatalousyrittäjäjärjestöjen eh-
dotuksen perusteella nimitetty jäsen. Jos 
asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu 
lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee myös 
lääkärijäsenen olla läsnä.  

Joka ei tyydy tapaturma-asioiden muutok-
senhakulautakunnan 3 momentissa maini-
tussa asiassa antamaan päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta 
kirjallisella valituksella 1 momentissa sää-
detyssä määräajassa. 

Vakuutuslaitoksen ja tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnan lainvoimainen 
päätös pannaan täytäntöön niin kuin riita-
asiassa annettu lainvoimainen tuomio.  
 

 
 

53 c § 
Asianosaisen hakiessa muutosta vakuu-

tuslaitoksen taikka tapaturmalautakunnan 
muussa kuin perustevalitusasiassa antamaan 
päätökseen valituskirjelmä on toimitettava 
53 a §:n 1 momentissa säädetyssä valitus-

53 c §  
Asianosaisen hakiessa muutosta vakuu-

tuslaitoksen taikka tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnan muussa kuin 
perustevalitusasiassa antamaan päätökseen 
valituskirjelmä on toimitettava 53 a §:n 1 
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ajassa asianomaiselle vakuutuslaitokselle. 
Jos vakuutuslaitos hyväksyy kaikilta osin 
sille toimitetussa valituksessa esitetyt vaa-
timukset, sen on annettava asiasta uusi pää-
tös. Uuteen päätökseen saa hakea muutosta 
siten kuin 53 a §:ssä säädetään. 
 

Jos vakuutuslaitos ei voi muuttaa valituk-
sen kohteena olevaa päätöstä 1 momentissa 
mainituin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa 
valitusajan päättymisestä toimitettava vali-
tuskirjelmä, valitusasiaa koskevat asiakirjat 
ja lausuntonsa tapaturmalautakunnalle tai, 
jos valitus koskee tapaturmalautakunnan 
päätöstä, vakuutusoikeudelle. Vakuutuslai-
tos voi tällöin väliaikaisella päätöksellä 
muuttaa aikaisempaa päätöstään siltä osin 
kuin se hyväksyy valituksessa esitetyn vaa-
timuksen. Kun asia on jo toimitettu muu-
toksenhakuelimelle, vakuutuslaitoksen on 
ilmoitettava sille heti päätöksen muuttami-
sesta. Vakuutuslaitoksen väliaikaiseen pää-
tökseen ei saa hakea muutosta. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 41 a §:n 3 momentin kahdessa en-
simmäisessä virkkeessä säädetään asian-
osaisen ja edunvalvojan puhevallasta ja 
kuulemisvelvollisuudesta tämän lain mu-
kaisessa asiassa, on vastaavasti voimassa 
haettaessa muutosta vakuutuslaitoksen ja 
tapaturmalautakunnan päätökseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tapaturmalautakunnan ja vakuutusoikeu-
den päätös annetaan tiedoksi lähettämällä se 
postitse kirjeellä vastaanottajalle hänen il-
moittamaansa postiosoitteeseen. Vakuutus-
laitoksen, tapaturmalautakunnan ja vakuu-
tusoikeuden on merkittävä päätökseensä 
päivä, jona se on postitettu sekä vastaanot-
tajan nimi ja osoite. Jos valituksen yhtey-
dessä ei muuta näytetä, valittajan katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on 
postitettu valittajan ilmoittamaan osoittee-
seen. 

momentissa säädetyssä valitusajassa asian-
omaiselle vakuutuslaitokselle. Jos vakuu-
tuslaitos hyväksyy kaikilta osin sille toimi-
tetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta uusi päätös. Uuteen 
päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
53 a §:ssä säädetään. 

Jos vakuutuslaitos ei voi muuttaa valituk-
sen kohteena olevaa päätöstä 1 momentissa 
mainituin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa 
valitusajan päättymisestä toimitettava vali-
tuskirjelmä, valitusasiaa koskevat asiakirjat 
ja lausuntonsa tapaturma-asioiden muutok-
senhakulautakunnalle tai, jos valitus koskee 
tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnan päätöstä, vakuutusoikeudelle. Va-
kuutuslaitos voi tällöin väliaikaisella pää-
töksellä muuttaa aikaisempaa päätöstään 
siltä osin kuin se hyväksyy valituksessa esi-
tetyn vaatimuksen. Kun asia on jo toimitet-
tu muutoksenhakuelimelle, vakuutuslaitok-
sen on ilmoitettava sille heti päätöksen 
muuttamisesta. Vakuutuslaitoksen väliai-
kaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 41 a §:n 3 momentin ensimmäisessä 
virkkeessä säädetään asianosaisen ja edun-
valvojan puhevallasta ja kuulemisvelvolli-
suudesta tämän lain mukaisessa asiassa, on 
vastaavasti voimassa haettaessa muutosta 
vakuutuslaitoksen ja tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnan päätökseen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takunnan ja vakuutusoikeuden päätös anne-
taan tiedoksi lähettämällä se postitse kir-
jeellä vastaanottajalle hänen ilmoittamaansa 
postiosoitteeseen. Vakuutuslaitoksen, tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnan 
ja vakuutusoikeuden on merkittävä päätök-
seensä päivä, jona se on postitettu sekä vas-
taanottajan nimi ja osoite. Jos valituksen 
yhteydessä ei muuta näytetä, valittajan kat-
sotaan saaneen päätöksestä tiedon seitse-
mäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona 
päätös on postitettu valittajan ilmoittamaan 
osoitteeseen. 

 
53 d §  

Jos vakuutuslaitoksen, tapaturmalauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden tämän lain 
mukaisessa asiassa antama lainvoimainen 

53 d § 
Jos vakuutuslaitoksen, tapaturma-

asioiden muutoksenhakulautakunnan tai 
vakuutusoikeuden tämän lain mukaisessa 
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päätös perustuu väärään tai puutteelliseen 
selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vas-
tainen, vakuutusoikeus voi vakuutuslaitok-
sen esityksestä tai asianosaisen hakemuk-
sesta, varattuaan muille asianosaisille tilai-
suuden tulla kuulluksi, poistaa päätöksen ja 
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Teh-
tyään edellä sanotun esityksen vakuutuslai-
tos voi, kunnes asia on uudelleen ratkaistu, 
väliaikaisesti keskeyttää korvauksen mak-
samisen tai maksaa sen esityksensä mukai-
sesti. Muutoksenhausta vakuutusoikeuden 
tämän momentin nojalla antamaan päätök-
seen on voimassa, mitä 53 b §:ssä sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

asiassa antama lainvoimainen päätös perus-
tuu väärään tai puutteelliseen selvitykseen 
taikka on ilmeisesti lain vastainen, vakuu-
tusoikeus voi vakuutuslaitoksen esityksestä 
tai asianosaisen hakemuksesta, varattuaan 
muille asianosaisille tilaisuuden tulla kuul-
luksi, poistaa päätöksen ja määrätä asian 
uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä 
sanotun esityksen vakuutuslaitos voi, kun-
nes asia on uudelleen ratkaistu, väliaikaises-
ti keskeyttää korvauksen maksamisen tai 
maksaa sen esityksensä mukaisesti.  

Ylimääräisestä muutoksenhausta on lisäk-
si voimassa, mitä siitä oikeudenkäymiskaa-
ren 31 luvussa säädetään. 

 
53 e § 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn kor-
vauksen myöntämisestä tai myönnetyn kor-
vauksen lisäämisestä, ilmenee uutta selvi-
tystä, vakuutuslaitoksen on tutkittava asia 
uudelleen. Vakuutuslaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn korvauksen tai myöntää korvauksen 
aikaisempaa suurempana. Myös tapaturma-
lautakunta ja vakuutusoikeus voivat muu-
toksenhakuasiaa käsitellessään menetellä 
vastaavasti. 

53 e § 
Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn kor-

vauksen myöntämisestä tai myönnetyn kor-
vauksen lisäämisestä, ilmenee uutta selvi-
tystä, vakuutuslaitoksen on tutkittava asia 
uudelleen. Vakuutuslaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn korvauksen tai myöntää korvauksen 
aikaisempaa suurempana. Myös tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunta ja va-
kuutusoikeus voivat muutoksenhakuasiaa 
käsitellessään menetellä vastaavasti. 

 
 53 i § 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takunnan toiminta rahoitetaan lakisääteistä 
tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavilta 
vakuutuslaitoksilta perittävillä oikeushallin-
tomaksuilla. Niiden yhteismäärä vastaa nii-
tä kokonaiskustannuksia, jotka aiheutuvat 
tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnalle tässä laissa säädettyjen muutok-
senhakua koskevien tehtävien hoitamisesta. 

Vakuutusvalvontavirasto vahvistaa vuo-
sittain tapaturma-asioiden muutoksenhaku-
lautakunnan talousarvion tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan hal-
lintojaoston esityksestä. Talousarvio sisäl-
tää tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takunnan toiminnasta aiheutuvat kustan-
nukset. Vuosittaisten kustannusten muutos-
ten tulee vastata yleisen kustannustason se-
kä asioiden lukumäärän ja tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan toi-
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minnan muutosta. Vakuutusvalvontavirasto 
voi hallintojaoston esityksestä erityisestä 
syystä vahvistaa tilivuoden kuluessa lisäta-
lousarvion lisäkustannuksista. 

Vakuutuslaitoksen oikeushallintomaksu 
määrätään siten, että 2 momentissa tarkoi-
tetussa  talousarviossa vahvistetut tapatur-
ma-asioiden muutoksenhakulautakunnan 
kustannukset jaetaan tapaturmavakuutus-
laitosten kesken määräämisvuotta edeltä-
vänä vuonna mainittujen tapaturmavakuu-
tuslaitosten lakisääteisen tapaturmavakuu-
tuksen tuloslaskelman mukaisen vakuutus-
maksutulon sekä Valtiokonttorin ja Maata-
lousyrittäjien eläkelaitoksen laskennallisen 
maksutulon perusteella. Oikeushallinto-
maksun määrän vahvistaa tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan hal-
lintojaoston esityksestä Vakuutusvalvonta-
virasto. Oikeushallintomaksun maksuun-
panosta ja perinnästä vastaa tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunta. Tar-
kempia säännöksiä maksun täytäntöön-
panosta voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella.   

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takunnan tilintarkastukseen sovelletaan, mi-
tä tilintarkastuslain (936/1994) 5 luvussa 
säädetään. Tilinpäätöksen vahvistaa ja vas-
tuuvapauden hallintojaostolle myöntää ta-
paturma-asioiden muutoksenhakulautakun-
nan täysistunto. Tapaturma-asioiden muu-
toksenhakulautakunta antaa vahvistetun ti-
linpäätöksen tiedoksi Vakuutusvalvontavi-
rastolle. Jos tilinpäätös osoittaa yli- tai ali-
jäämää vahvistettuun talousarvioon näh-
den, erotus otetaan huomioon seuraavalta 
vuodelta määrättävän oikeushallintomak-
sun perusteissa.   

Vakuutuslaitos voi valittaa Vakuutusval-
vontaviraston tämän lain nojalla vahvista-
masta oikeushallintomaksusta siten kuin 
Vakuutusvalvontavirastosta annetussa lais-
sa (78/1999) säädetään.  

Oikeushallintomaksu saadaan periä il-
man tuomiota tai päätöstä siinä järjestyk-
sessä kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. 
Jollei maksua suoriteta viimeistään eräpäi-
vänä, maksamattomalle pääomalle peritään 
vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
(633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan 
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mukaan. Viivästyskoron sijasta tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunta voi pe-
riä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, 
jos viivästyskoron määrä jää tätä pienem-
mäksi. 
 

 
54 §  

Jos vakuutuslaitokselle määräajassa teh-
tävä hakemus tai ilmoitus on saapunut peril-
le tämän ajan päätyttyä, tämä seikka ei ole 
esteenä korvauksen myöntämiselle, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 

Jos tapaturmalautakunnalle, vakuutusoi-
keudelle tai korkeimmalle oikeudelle mää-
räajassa annettava valitus tai muu kirjelmä 
on saapunut perille tämän ajan päättymisen 
jälkeen, voidaan se tästä huolimatta, 1 mo-
mentissa mainituin edellytyksin, ottaa tut-
kittavaksi. 

54 §.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos tapaturma-asioiden muutoksenhaku-
lautakunnalle, vakuutusoikeudelle tai kor-
keimmalle oikeudelle määräajassa annetta-
va valitus tai muu kirjelmä on saapunut pe-
rille tämän ajan päättymisen jälkeen, voi-
daan se tästä huolimatta, 1 momentissa 
mainituin edellytyksin, ottaa tutkittavaksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2006. Ennen lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. Se mitä muussa 
laissa säädetään tapaturmalautakunnasta, 
koskee tämän lain voimaan tultua tapatur-
ma-asioiden muutoksenhakulautakuntaa.  

Vakuutusvalvontavirasto vahvistaa tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnan 
hallintojaoston esityksestä muutoksenhaku-
lautakunnan talousarvion ja oikeushallin-
tomaksun ensimmäisen kerran vuodelle 
2006. Tapaturma-asioiden muutoksenhaku-
lautakunnan talousarvion vuodelle 2006  
tulee perustua muutoksenhakulautakunnan 
vuoden 2004 vahvistettuun tilinpäätökseen 
ja 53 i §:n 2 momentissa tarkoitettuihin pe-
rusteisiin. 

——— 
 

 
 


