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Laki
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (677/2005) 2, 3 ja
14 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § laissa 1298/2006 sekä 3 ja 14 § laeissa 1298/2006 ja
1318/2010, seuraavasti:
2§
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajat
ja jäsenet
Muutoksenhakulautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja ja vähintään neljä sivutoimista varapuheenjohtajaa. Päätoiminen puheenjohtaja johtaa muutoksenhakulautakuntaa ja vastaa sen toiminnasta, valvoo laintulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa sekä vastaa muutoksenhakulautakunnan hallinnollisista asioista työjärjestyksessä
tarkemmin määrätyllä tavalla. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla tulee olla muu
oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto
kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja heidän tulee olla
perehtyneitä muutoksenhakulautakunnassa
käsiteltäviin etuusjärjestelmiin.
Muutoksenhakulautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien lisäksi vähintään 22 muuta sivutoimista jäsentä. Sivutoimisina jäseninä on oltava vähintään:
HE 106/2011
StVM 12/2011
EV 51/2011

1) viisi lääkärijäsentä;
2) viisi jäsentä, jotka ovat työeläkeasioihin
perehtyneitä ja joilla on muu oikeustieteen
ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, tai jotka ovat muuten työeläkevakuutukseen erityisesti perehtyneitä;
3) kymmenen työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä;
4) yksi yrittäjätoimintaan perehtynyt jäsen;
5) yksi maatalousyrittäjätoimintaan perehtynyt jäsen.
Lääkärijäsenen tulee olla vakuutuslääketieteeseen perehtynyt laillistettu lääkäri. Työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevien
jäsenten tulee olla perehtyneitä yksityisten
alojen, kuntien tai valtion työeläkeasioihin.
Sivutoimisilla jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varajäsen. Mitä tässä laissa säädetään muutoksenhakulautakunnan jäsenestä,
sovelletaan myös varajäseneen.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut
jäsenet toimivat tuomarin vastuulla.
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3§

14 §

Puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen

Hallintoasiat

Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä päätoimisen puheenjohtajan toistaiseksi sekä määrää sivutoimiset varapuheenjohtajat ja muut jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan.
Työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita
tuntevista jäsenistä puolet on määrättävä
työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta siten, että vähintään
kolme on perehtynyt yksityisten alojen eläkejärjestelmään, yksi kuntien eläkejärjestelmään ja yksi valtion eläkejärjestelmään. Lisäksi puolet työelämän ja työmarkkinoiden
olosuhteita tuntevista jäsenistä on määrättävä
työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta siten, että vähintään kolme on perehtynyt yksityisten alojen eläkejärjestelmään, yksi kuntien eläkejärjestelmään ja yksi
valtion eläkejärjestelmään.
Yrittäjätoimintaan perehtynyt jäsen on
määrättävä edustavimpien yrittäjäjärjestöjen
ehdotuksesta ja maatalousyrittäjätoimintaan
perehtynyt jäsen maatalousyrittäjien edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta.

Hallintojaostossa käsitellään työjärjestyksessä mainitut muutoksenhakulautakunnan
hallintoasiat. Hallintoasian koollekutsujana ja
puheenjohtajana toimii muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Muina jäseninä hallintojaostossa ovat muutoksenhakulautakunnan varapuheenjohtajat. Lisäksi hallintojaostoon kuuluu kolme jäsentä, joista yhden nimeävät muutoksenhakulautakunnan työnantajajärjestöjen
ehdotuksen
perusteella
nimitetyt jäsenet, yhden työntekijä- ja toimihenkilökeskusjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet sekä yhden yrittäjien
ja maatalousyrittäjien järjestöjen ehdotuksen
perusteella nimitetyt jäsenet keskuudestaan.
Hallintojaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on kokouksessa läsnä. Hallintojaoston
jäsenillä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia lukuun ottamatta on henkilökohtaiset varajäsenet.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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