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5Alkusanat
Tämä kirja on jatkoa vuonna 2014 ilmestyneeseen ensimmäiseen osaan; sa-

malla tämä soveltava osa päättää osaltani tämän tutkimushankkeen. Ensim-

mäinen osa tarkasteli teoreettisesta ja osaksi periaatteellisesta näkökulmas-

ta sosiaaliturvan jälkikäteistä oikeussuojaa. Jälkikäteinen oikeussuojahan 

esineellistyy edunsaajien valituksina sosiaalialan niin sanottuihin muutok-

senhakulautakuntiin. Näistä lautakunnista suurin ja samalla tunnetuin on 

sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta. Tätä lautakuntaa ja siellä käsitel-

täviä valituksia käytettiin ensimmäisessä osassa esimerkkinä lautakuntien 

harjoittamasta lainkäytöstä. Tässä toisessa osassa sovelletaan ensimmäisen 

osan tuloksia käytäntöön, eli yritetään tuottaa niitä konkreettisia suosituk-

sia, jotka ovat tunnusomaisia etsivälle toimintatutkimukselle. Kirjaa lukevan 

kannattaa pitää mielessä etsivän toimintatutkimuksen lähtökohdat. 

Toimintatutkimusta kiinnostavat luonnostaan ne järjestelmän osat, jotka 

eivät toimi kunnolla. Tästä syystä tutkimussuuntaus voi antaa turhan synkän 

kuvan kohteestaan. Kohde voi kokonaisuutena täyttää tehtävänsä tyydyttä-

västi, ehkä hyvinkin. Tosin ongelmiin hakeutumisesta voi syyttää kaikkea oi-

keustieteellistä tutkimusta. Juridisia tekstejä lukeva saa niistä herkästi vaiku-

telman, että jokainen asia on täynnä vaikeita tulkintaongelmia, joiden kanssa 

tutkimus edelleen painiskelee. Todellisuushan on toista. Valtaosa esimerkiksi 

tuomioistuinten käsittelemistä asioista on juridisesti yksinkertaisia eli niin 

sanottuja rutiinijuttuja. Sen sijaan myytiksi on luokiteltava se uskomus, että 

juuri sosiaaliturva-asiat olisivat poikkeuksellisen yksinkertaisia. Suorastaan 

vaaraksi tällainen naiivi uskomus muuttuu, kun siihen liitetään käsitys sii-

tä, että sosiaaliturva-asioiden erityisen helppo ratkaistavuus tekee niiden 

kunnollisen käsittelyn tarpeettomaksi. Tällaisesta ajattelusta on merkkejä 

kirjallisuudessa.

Ensimmäinen osa tarkasteli aluksi lautakuntien harjoittamaa lainkäyttöä 

access to justice -näkökulmasta. Ensimmäisen osan jälkeen ilmestyneessä 

tutkimuksessa näkökulma on alkanut muodota entistä näkyvämmin proses-

sioikeuden yleisiä oppeja. Katsotaan, että menettelysäännösten tulkinnassa 

lähtökohtainen etusija on annettava “asianosaisten oikeuksiin palautuville 

argumenteille”. Ja kääntäen: hyväksyttävää ei enää ole tulkintasuositusten 

palauttaminen prosessitaloudellisiin vaatimuksiin tai ohjausvaikutuksen te-
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hostamiseen.1 Jos näin on lainopin tasolla, sitä suuremmalla syyllä paino-

tus on muistettava oikeuspoliittisissa ja de lege ferenda -suosituksissa. Jos 

näkökulma hyväksytään, myös muutoksenhakulautakuntien harjoittamalle 

lainkäytölle on asetettava sama oikeuden saatavuuden että oikeuden laa-

dun kaksoisvaatimus, mikä koskee kaikkea muutakin valtiollista lainkäyttöä. 

Jos mahdollista, nämä vaatimukset ovat vielä ankarammat kuin muutoin 

valtiollisessa lainkäytössä, sillä sosiaaliturva on yhteiskunnallisesti sensitii-

vinen elämänalue. Yhtäältä sosiaaliturvassa tehtävät ratkaisut ovat monasti 

yksilön kannalta kohtalokkaita, toisaalta taas etuuksia hakevat eivät lähes-

kään aina pysty tehokkaasti peräämään oikeuksiaan. Oikeuden saatavuus 

ei yleensä nouse lautakunnissa ongelmaksi: lautakuntiin on helppo valittaa. 

Pulmaksi nousee lähinnä valinnaisten oikeussuojakeinojen kehittymättö-

myys. Valitus on tavallisesti ainoa keino saada oikeussuojaa. Tosin näyttää 

siltä, että lautakuntien hyvä saavutettavuus alkaa kääntyä epäkohdaksi. Va-

littaminen on niin helppoa ja vaivatonta, että sosiaaliturvan asiakkaita roh-

kaistaan turvautumaan valittamiseen. Näin sosiaaliturvalaitokset pääsevät 

eroon tyytymättömistä asiakkaista ja minimoivat oman vaivannäkönsä. 

Oikeuden laatu on sen sijaan lautakuntajärjestelmän koetinkivi. Oikeu-

den “laatu” on toki kysymys sinänsä, joskin tuomioistuinten työjärjestykset 

yrittävät toisinaan asettaa erilaisia laatutavoitteita. Esimerkiksi Rovaniemen 

hovioikeuden työjärjestyksen mukaan “hovioikeuspiirin laatutyöllä pyritään 

laatutekijöitä vahvistamalla nykyaikaiseen ja avoimeen lainkäyttöön. Keskei-

senä tavoitteena on entistä paremmin vastata yhteiskunnan ja kansalaisten 

oikeusturvaodotuksiin oikeusvaltiossa tapahtuvan kehityksen mukaisesti” 

(22 §). Linjauksesta on vaikea olla eri mieltä; epäilyksiä herättää vain näin 

kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen käytännön toiminnassa. 

Lautakuntia on epäilty summittaisesta ja jopa asenteellisesta lainkäytös-

tä. Ennen kuin lautakuntien lainkäyttö leimataan laadullisesti surkeaksi tai 

päinvastoin epäilyt torjutaan aiheettomina, on ymmärrettävästi tiedettävä, 

mihin laatuluokittelu perustuu. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa pää-

dyttiin siihen, että tätä mittapuuta on haettava asianosaisten - eli yksittäisen 

sosiaaliturva-asian maallikkovalittajan - kokemuksista. On syytä uskoa, et-

tä sosiaaliturvan kaltaisella herkällä elämänalueella oikeudenmukaisuus ja 

epäoikeudenmukaisuus koetaan epätavallisen vahvasti. Kyseinen mittapuu 

vastaa modernia ajattelua, jossa niin sanottu koettu oikeudenmukaisuus on 

legitimiteetin, tyytyväisyyden ja luottamuksen perusta. Ensimmäinen osa 

1. Vaitoja 2014 s. 503
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osoitti nykyjärjestelmässä useita epäkohtia. Lautakuntaprosessia ei koeta oi-

keudenmukaiseksi, ja sen seurauksena koko lautakuntien järjestelmä kärsii 

uskottavuuden ja legitimiteetin puutteesta. Pääsyy paikallistettiin lautakun-

tien rutiinimaisiin, massaluonteisiin ja asiakkaita etäännyttäviin toimintata-

poihin eli teolliseen riidanratkaisuun. Tällainen toiminta ei yksinkertaisesti 

kykene välittämään myönteisiä oikeudenmukaisuuskokemuksia asianosai-

selle. Osasyy näytti olevan lautakuntien erillisyys. Ne eivät pidä yhteyttä edes 

toisiinsa, muusta lainkäytöstä puhumattakaan. Erillisyys taas luo suotuisan 

kasvualustan - esimerkiksi - sarjatuotannon malleja kopioivalle lautakunta-

kulttuurille.

Ensimmäinen osa asetti myös reunaehtoja sille, minkälaisia rakenteelli-

sia, organisatorisia ja menettelyllisiä ehdotuksia etsivässä toimintatutkimuk-

sessa kannattaa esittää. Peruspremissi on ilmeinen. Nykymuotoiselle lauta-

kuntajärjestelmälle ei ole varteenotettavaa vaihtoehtoja, joskin lautakuntien 

määrää ja toimivaltasuhteita on syytä perusteellisesti harkita. Lautakuntia on 

liikaa, ja ne ovat kooltaan liian erilaisia. Kun lautakuntien säilyttäminen on 

näin ainoa todellinen vaihtoehto, niitä on kehitettävä. Ensimmäisessä osas-

sa päädyttiin samalla siihen, että lautakuntia on kehitettävä nimenomaan 

keskieurooppalaiseen suuntaan eli erityisiksi sosiaalituomioistuimiksi. Jos 

tähän linjaukseen yhdytään, kehittäminen eriytyy kahteen osauudistukseen. 

Ensiksikin keskeinen lautakuntaprosessi on uudistettava perusteellisesti. Sii-

nä on otettava huomioon sosiaaliturva-asioiden erityispiirteet, menettelyn 

on suosittava valittajaa ja hänelle on annettava mahdollisuus aidosti myötä-

vaikuttaa asiansa käsittelyyn ja ratkaisemiseen (lautakuntaprosessin uudis-

tus). Samassa yhteydessä on pohdittava, mitä etuja saavutetaan kytkemällä 

suullinen käsittely kirjalliseen menettelyyn, joka lienee jo kustannussyistä 

säilytettävä pääsääntöisenä käsittelymuotona.

Toiseksi etuusjärjestelmä ja muutoksenhakujärjestelmä on saatava yh-

teistyöhön (yhteistoimintauudistus). Näin muutoksenhakulautakunnat voi-

vat hyödyntää asian selvittämisessä etuusjärjestelmän voimavaroja ja val-

mista asiantuntemusta. Tällä myös estetään nykyinen osaoptimointi, jossa 

sosiaaliturvalaitoksille syntyy houkutus siirtää hankaliksi osoittautuneet asiat 

ja asiakkaat muutoksenhakulautakunnille. Vaikkakaan pakollista oikaisu-

vaatimusta ei tule ottaa käyttöön sosiaaliturvassa, selvät virheet on oikaista-

va etuuskäsittelyssä nykyistä auliimmin. Etuuskäsittelyn ja muutoksenhaun 

päällekkäisyys on poistettava. Vaikka päällekkäisyys on ehkä alun perin ol-
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lut asiakkaiden intressissä, nyt se toimii tätä tarkoitustaan vastaan. Se tekee 

järjestelmän liian mutkikkaaksi asiantuntijoillekin. Vaikeaselkoisuutta lisää 

vielä sekava lakisystematiikka. 

Oma, hieman irrallinen kysymyksensä on, missä määrin etuuskäsittelyyn 

tai muutoksenhakuun kannattaa liittää pyrkimyksiä sovinnolliseen ratkai-

suun (sovittelu-uudistus). Vaikka sosiaaliturvasta ei perinteisessä merkityk-

sessä nykyisin sovita eikä niin tehdä ehkä jatkossaan, sovinnollisuudelle ei 

ole tietenkään estettä. Tämä pätee sekä etuuskäsittelyssä että muutoksen-

haussa. Erimielisyyden etuuden edellytyksistä ei tarvitse johtaa sellaiseen 

henkilöityneeseen vastakohtaisuuteen, joka haittaa myöhempää kanssa-

käymistä. Oikeusvertailu osoittaa, että sovinnollisuutta edistävät tai tukevat 

järjestelyt ovat laajalti käytössä Euroopassa. Sovittelu muodossa tai toisessa 

voi olla joko osa muutoksenhakua tai muutoksenhakua edeltävä vaihe. Oma 

pulmansa on, pystytäänkö sovinnollisuus toteuttamaan järjestelmässä, jossa 

kansalaiset itse ajavat asiaansa. Voidaan väittää, että lakimiesavustajat ovat 

välttämättömiä jo voimasuhteiden epätasapainon takia. 

Sovinnollisuuden hyötykään ei ole itsestään selvä. Tehokas sovittelu kar-

sii luultavasti valtaosan valituksista, mikäli asiakkaan ja etuusjärjestelmän 

väliseen “sosiaaliturvakonfliktiin” löydettäisiin kokonaisratkaisu. Näin muu-

toin kehkeytyvät valitus- ja hakemuskierteet katkaistaisiin alkuunsa. Jotta 

sovittelulle luodaan onnistumisen edellytykset, muutoksenhakuun on kui-

tenkin liitettävä suullisia käsittelyvaiheita. Kirjallisessa menettelyssä sovittelu 

on tuomittu epäonnistumaan. Suulliset käsittelyt ovat kuitenkin kalliita, ja 

ne hidastavat jossain määrin asian ratkaisemista. Oikeuspoliittisen päätök-

senteon varaan jää, kompensoiko laskeva asiamäärä suullisista käsittelyis-

tä aiheutuvat lisäkustannukset. Lisäkustannuksia syntyy varmasti, kun taas 

asiamäärien laskeminen on vain oletus. Tässä soveltavassa osassa tutkitaan, 

millaisia lautakuntaprosessin ja yhteistoiminnan uudistuksia asetetut reu-

naehdot sallivat. Sovittelu sosiaaliturvariidoissa saa sen sijaan tässä tutki-

mushankkeessa oman tutkimuksensa, joten nyt julkaistavassa tutkimuksessa 

siihen ei puututa. 

On huomattava, että lautakunnat eivät muutu keskieurooppalaisiksi so-

siaalituomioistuimiksi vain sillä, että ne nimetään uudelleen, lautakunta-

prosessia modernisoidaan ja yhteistyötä kehitetään. Lautakunnat on myös 

järjestettävä tuomioistuimiksi, mikä edellyttää organisatorisia muutoksia 

muun muassa niiden jäsenten valintaan, organisatorisiin kytkentöihin sekä 
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kokoonpanoon. Ennalta on selvää, että tulilinjalle joutuvat varsinkin intres-

siedustus, lautakunnan jäsenten osa-aikaisuus sekä esittelijäjärjestelmä. Eu-

roopassa oikeussuoja sosiaaliturva-asioissa lepää tavallisesti täyspäiväisten 

ammattilaisten varassa. Keskeisin toimija on päätoiminen lakimiestuomari, 

joka vastaa myös asian valmistelusta. Hänen rinnallaan toimii kylläkin usein 

maallikkojäseniä, mutta he eivät edusta meikäläiseen tapaan asiantuntijuut-

ta tai intressiryhmiä vaan demokratiaperiaatteen mukaista suurta yleisöä.2 

Kokoonpanoon kuuluvista lääkärijäsenistäkin on enimmäkseen luovuttu, ja 

tarvittava asiantuntemus hankitaan asiantuntijatodistelulla. Oikeusvertaili-

ja sanoisi, että suomalainen muutoksenhakulautakunta on vanhahtava, se 

edustaa lautakuntamaailmassa sivuutettua kehitysvaihetta.

Lähtökohtia ja periaatteita ei saa kääntää liian huolettomasti käytännön 

suosituksiksi, mikä on ollut oikeustieteessä melko tavallista. Sen sijaan so-

siaalitieteissä tutkimuksen tekijää muistutetaan taajaan hänen suuresta yh-

teiskuntavastuustaan. Jos hänen tutkimustensa suositukset toteutetaan, saa-

tetaan tehdä peruuttamattomia virheitä, jotka tuhoavat yhden sukupolven 

elämän tai ainakin vahingoittavat sitä suuresti3. Vaikka vastuu aktualisoituu 

ehkä selvimmin sosiaalipolitiikan tutkimuksessa, kokonaan siltä ei vältytä 

silloinkaan, kun lähestymistapa on oikeudellinen. Nimenomaan käsillä ole-

vassa tutkimuksen soveltavassa osassa arvostellaan, kun aihetta on, kärkeväs-

ti nykyisiä instituutioita, käytäntöjä ja asenteita. Samalla ehdotetaan niiden 

tilalle parempia. Tutkija liikkuu tällöin kahdessa suhteessa pettävällä maa-

perällä. Ensiksikin hänen tietämyksensä tutkimuskohteestaan - tässä sosiaa-

liturvan muutoksenhausta - on, kaikesta vaivannäöstä huolimatta, pakosta-

kin vajanainen. Empiirinen aineisto tai osallistuva havainnointi ei koskaan 

välitä jäännöksettä sitä hiljaista tekijäntietoa, jonka esimerkiksi pitkäaikai-

nen työskentely muutoksenhakulautakunnassa opettaa. Toiseksi taas koko 

prosessioikeuden tutkimus on murroksessa. Se käy läpi tuskallista vaihdosta 

vanhasta tuomitsemisparadigmasta moderniin konfliktinhallinnan paradig-

maan. Paradigmanvaihdoksen tuoma hämmennys on merkittävästi vähentä-

nyt alan tutkijoiden halukkuutta yhtäältä arvostella vallitsevia toimintatapoja, 

toisaalta tehdä ehdotuksia siitä, miten lainkäytössä tulisi toimia. 

Lopuksi on pakko muistuttaa, että myös tämä tutkimuksen soveltava 

2. Suomessakin on naureskeltu sitä, että vakuutusoikeuden “maallikkojäsenistä” valtaosa on 
koulutukseltaan juristeja. Ks. Hämäläinen 2000 s. 1289. Hän ehdottaa myös, että asiantuntija-
jäsenet valittaisiin samalla tavalla kuin ammattituomaritkin. Etujärjestöiltä siis poistettaisiin 
niiden nykyinen oikeus tehdä ehdotus. 
3. Nieminen 2011 s. 21.
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osa tarkastelee lautakuntaprosessia asianosaisen - tavallisesti yksittäisen, 

oikeuksiaan peräävän maallikon - näkökulmasta. Miten hän kokee menet-

telyn lautakunnassa ja miten hän voi ajaa asiaansa. Asianajamista ja sen tar-

peellisuuttakin on perinteisesti vähätelty, jos lainkäyttö tukeutuu vahvaan 

virallisperiaatteeseen. Näinhän asianlaita on sekä yleisessä hallintoproses-

sissa että sen sovelluksessa, lautakuntaprosessissa. Tuomioistuin tai vastaava 

elin “selvittää asian viran puolesta” ja “huolehtii kansalaisen oikeuksien to-

teutumisesta”. Asianajaminen on kuitenkin vain yksi nimitys sille riitapuolen 

osallistumiselle tai myötävaikutukselle, jota nykyinen prosessioikeuden tut-

kimus pitää niin tärkeänä. Asianajaminen (tai jos halutaan niin sanoa osallis-

tuminen ja/tai myötävaikutus) ensiksikin tehostaa asian “selvittämistä” sekä 

tosiseikkojen että oikeudellisen argumentaation osalta. Ja teki se sitä tai ei, 

osallistuminen antaa koetun oikeudenmukaisuuden tunteen. Tässäkin osal-

listumista voidaan, jälleen näkökulmasta riippuen, pitää joko oikeudenmu-

kaisuuden tunteen edellytyksenä tai sen hintana. Varmaa joka tapauksessa 

on, että ellei menettelyä koeta oikeudenmukaiseksi, siihen ei luoteta eikä se 

legitimoi lopputulosta. Halutaanko näistä arvoista luopua kustannustehok-

kuuden nimissä, on ennen kaikkea poliittinen kysymys. 

Tässä soveltavassa osassa access to justice -näkökulma näkyy sekä ehdo-

tuksina säädettäväksi laiksi että de sententia ferenda -henkisinä kannanottoi-

na eli suosituksina, miten lautakunnan tulisi tulkita nykyistä prosessilakiaan. 

Yllättävän paljon on tehtävissä oikeussuojan eteen, jos lautakuntien itseym-

märrys tehtävästään lainkäyttäjinä kehittyisi. Lautakunnat voivat omatoi-

misesti kehittää lautakuntaprosessiaan ja jossain määrin myös rakenteitaan. 

Tässä suhteessa lautakuntajärjestelmän prosessilakien puitemaisuus - mikä 

on sinänsä epätavallista prosessilainsäädännössä - on käännettävissä vah-

vuudeksi. Lautakunnat voivat edistää kansalaisten pääsyä oikeuksiin ilman, 

että niiden on odotettava lainsäätäjän tavallisesti verkkaista interventiota. 

Lainsäädännön välttämättömyys ei myöskään tarjoa vastaansanomatonta 

perustelua sille, että kaikkea on pakko lykätä. Selvää toki on, että puolen vuo-

sisadan ajatusmalleja ei helpolla hylätä, vaikka niiden kuuluminen toiseen 

maailmaan kuinka todistetaan.

Tätä kirjaa lukevan oletetaan joko perehtyneen tutkimuksen yleiseen 

osaan tai tuntevan muutoin, miten yleisen (eli valtiollisen) sosiaaliturvan 

muutoksenhaku on järjestetty. Välttämätön tällainen esitieto ei ole, jos lukija 

muistaa perusrakenteen eikä välitä yksityiskohdista. Valitukset sosiaalitur-
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valaitosten etuuspäätöksistä käsitellään ensiksi sektorikohtaisissa muutok-

senhakulautakunnissa, joita on tällä hetkellä viisi. Ne vaihtelevat suuresti 

kooltaan ja toimivallaltaan. Muutoksenhakulautakunnat ovat määriteltävissä 

kvasituomioistuimiksi, sillä niissä on tuomioistuinmaisia piirteitä, vaikka-

kaan ne eivät kaikissa suhteissa ole perinteisiä tuomioistuimia. Muutoksen-

hakulautakuntien päätöksistä muutoksenhaku kulkee vakuutusoikeuteen, 

johon se myös ehdottomassa valta-osassa sosiaaliturva-asioita loppuu. Va-

kuutusoikeus on kiistatta varsinainen tuomioistuin. Oikeusvertailevasti se on 

luokiteltavissa sosiaaliturva-asioiden erityistuomioistuimeksi, eli sosiaalitur-

vatuomioistuimeksi. Kaavio vakuutusoikeuden ja muutoksenhakulautakun-

tien asemasta - hahmotettuna vakuutusoikeuden näkökulmasta - sosiaali-

turvan muutoksenhaussa on tämän tutkimuksen liitteenä (liite 3). Tosin on 

myönnettävä, että yhtä hyvin muutoksenhakujärjestelmä pystytään hahmot-

tamaan joko muutoksenhakulautakuntien tai sosiaalietuuden hakijan näkö-

kulmasta. Tällöin lautakunnat tai asiakkaat sijoittuvat rakennelman keskiöön. 

Porthaniassa maaliskuussa 2015

Risto Koulu
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191. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan 
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“Modernissa yhteiskunnassa mikään instituutio ei saavuta enää arvostusta 

pelkän muodollisen asemansa kautta. Koko tuomioistuinlaitoksen legitimi-

teetti syntyy menettelyn kokemisesta oikeudenmukaiseksi yksittäistapauk-

sessa ja yleisesti tuomioistuimia kohtaan tunnetusta luottamuksesta.”

Oikeus -lehti (4/2004) 

“Ofta ger en blandning av specialister och mindre specialiserade domare en 

bra grund för bedömningar.”

Pauliine Koskelo (2014)
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1. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan organisaatio

1.1. Lautakunta hallintoyksikkönä ja 
lainkäyttäjänä 

1.1.1. Osastoja, jaostoja ja kokoonpanoja

Sosiaalialan muutoksenhakulautakunnan järjestäytymisessä on paljon muis-

ta lainkäyttöelimistä tuttuja piirteitä mutta myös sellaista, mitä on pidettävä 

omaleimaisena. Yleistäen voidaan sanoa, että keskiverto muutoksenhaku-

lautakunta poikkeaa sekä yleisistä tuomioistuimista että hallintotuomiois-

tuimista. Osalle eroista löytyy syy historiallisesta taustasta, osa eroista joh-

tunee sosiaaliturvariitojen erityispiirteistä, osalle taas on vaikea keksiä syytä. 

Keskenään muutoksenhakulautakunnat ovat, ainakin niiden lainkäyttäjäroo-

lia ajatellen, aika samanlaisia. Lainkäyttöä harjoittavat - eli lainkäyttöpäätök-

siä tekevät - lautakuntien täysistunnot, jaostot ja vahvennetut jaostot. Tosin 

viimeksi mainitut yksiköt puuttuvat pienimmistä lautakunnista. Esimerkiksi 

opintotuen muutoksenhakulautakunnassa ei ole vahvennettua jaostoa. Sen 

sijaan kaikissa lautakunnissa lautakunnan puheenjohtajalla ja varapuheen-

johtajalla on itsenäistä päätösvaltaa myös lainkäytössä. Tavallisesti tämä 

päätösvalta kuitenkin rajoittuu yksinkertaisina pidettyihin asiaryhmiin tai 

käsittelyratkaisuihin. Yhteistä kaikille lautakunnille on myös se, että niiden 

päätökset tehdään lain mukaan esittelystä. 

Se, että lautakunnat eroavat yleisistä tuomioistuimista, ei yllätä. Lauta-

kunnathan sitoutuvat lähtökohtaisesti hallintolainkäytön perinteisiin; ne ha-

kevat muun muassa menettelynsä ohjauksen hallintolainkäyttölaista. Sen 

sijaan yllättävää on, että muutoksenhakulautakunnat hallinnoltaan, organi-

saatioltaan ja päätöksentekotavoiltaan siinä määrin poikkeavat myös hallin-

totuomioistuimista. Jotkut eroavuudet vaikuttavat suorastaan tarkoitukselli-

silta, ikään kuin lautakuntien omaleimaisuutta olisi haluttu korostaa ja niille 

hakea omaa identiteettiä. Systematisointia tämä tietenkin helpottaa: lauta-

kunnat muodostavat entistä näkyvämmin kolmannen lainkäytön peruslajin 

yleisen lainkäytön ja hallintolainkäytön rinnalle. Sen sijaan lautakuntalakien 

tulkinta vaikeutuu, ja erityiseksi pulmaksi nousevat ne lähteet, joista lauta-

kuntien prosessilakeihin jäävät aukot täytetään. 

Mitä tulee tämän tutkimuksen kohteeseen eli sosiaaliturvan muutoksen-

hakulautakuntaan, lautakunta jakaantuu “hallinnollisesti” kahteen osastoon 

(laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta 8.1 §). Toista osastoa joh-
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taa, ja - mikä erikseen laissa todetaan - sen “tuloksellisuudesta” vastaa lau-

takunnan päätoiminen puheenjohtaja, toista osastoa johtaa ja siitä vastaa 

lautakunnan päätoiminen varapuheenjohtaja. Osastojako on vuoden 2008 

tuoma uutuus: sitä ennen lautakunta toimi kuvainnollisesti yhtenä osastona. 

Osastojakoa perusteltiin sen tarjoamalla mahdollisuudella järjestää työsken-

tely mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi. Myös henkilöstöhallinnolliset 

tehtävät saatiin jaetuksi tasaisimmin, ja samanlaiset asiat pystyttiin jakamaan 

osastoittain.1 Keskimmäinen tavoite lienee toteutunut, viimeinen tavoite sen 

sijaan jäi saavuttamatta, koska osastojakoa ei käytetä tähän tarkoitukseen. 

Saavutetut tarkoituksenmukaisuushyödyt taas lienevät uskonasia; osasto-

jaolla ei, joitakin vähäpätöisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, tunnu olleen 

havaittavaa vaikutusta toiminnan järjestämiseen. 

Oli niin tai näin, laissa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta on 

päädytty tässä suhteessa erikoiseen organisaatioon. Yleensä tuomioistuimet 

eivät jakaudu hallinnollisesti kahteen tai useampaan osastoon. Jos tuomiois-

tuin on riittävän suuri vaatiakseen toiminnallisia yksiköitä, nämä alayksiköt 

ovat säännönmukaisesti pelkkiä lainkäyttöyksiköitä. Tämä johtuu siitä, että 

perinteiset tuomioistuimet ovat lähtökohtaisesti päällikkövirastoja. Hallin-

nolliset ja etenkin samalla toiminnallisesti itsenäiset osastot vaikeuttaisivat 

liiaksi tuomioistuimen johtamista. Muutoksenhakulautakunnan hallinnol-

linen osastojako onkin nykymaailmassa anakronismi. Nykyisin nimittäin 

pyritään lisäämään päällikkötuomarin valtaa ja vastuuta tuomioistuimen 

toiminnasta.2 Lautakuntalain sovellutus sen sijaan hajottaa vallan asiallises-

ti kahdelle päällikkötuomarille; samalla se tuo uuden ongelman osastojen 

toiminnan koordinoimisesta. Ainutlaatuinen sosiaaliturvan muutoksenha-

kulautakunta ei kylläkään ole, sillä myös kuluttajariitalautakunnan organi-

saatiossa on vastaava hallinnollinen väliporras eli osastojako. Tämäkin lau-

takunta toimii jaostoina.3 Jaostot taas kuuluvat joko yleiseen osastoon tai 

asuntokauppaosastoon. Näin osastojako ohjaa samalla asioiden jakautu-

mista lainkäytöllisiin yksiköihin. Kuluttajariitalautakunnassa hallinnollinen 

ja lainkäytön organisaatio menevät, toisin kuin sosiaaliturvan muutoksenha-

kulautakunnassa, päällekkäin. Kuluttajariitalautakunnassa osastojako tukee 

jaostojakoa, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ne ovat toisistaan 

1. HE 58/2008 vp s. 8. Samassa uudistuksessa lainkäytön kokoonpanoja kevennettiin ja käyt-
töön otettiin myös yhden tuomarin - eli puheenjohtajan - kokoonpano. Näihin osauudistuk-
siin palataan jäljempänä. 
2. KM 2003:3 s. 424. Asia erikseen on, että isoissa tuomioistuimissa lainkäyttöyksiköiden vetäjät 
ovat “päälikkötuomarin apuna”. 
3. Viitanen 2003 s. 368.
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riippumattomia. 

Laissa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ei myöskään tehdä 

eroa lautakunnan hallinnollisen johtamisen ja sen harjoittaman lainkäytön 

johtamisen välillä. Lakitekstin tarkoittama “hallinnollinen johtaminen tai 

tuloksellisuudesta vastaaminen” ei nimittäin käsitteellisesti sisällä lainkäy-

tön johtamista. Myös tässä suhteessa lautakuntalait ovat anakronistisia. Eri 

asia on, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa toimivaltariitoja 

ei synny, koska velvollisuutta lainkäytön johtamiseen ei ole kenelläkään.4 

Tämä tuskin johtuu toisesta oikeuspoliittisesta tavoitteenasettelusta vaan 

pikemminkin lautakuntalainsäädännön iästä. Vaikka lautakuntia koskevat 

lait ovat ajallisesti uusia, asenteiltaan ne palautuvat 1960 -luvulle. Tuolla vuo-

sikymmenellä nykyisten lautakuntien esikuvat, sosiaalivakuutuslautakunnat 

ja tarkastuslautakunta, syntyivät. Tosin sama moite vanhahtavuudesta on 

kohdistettavissa myös kuluttajariitalautakuntaan, joka lienee tässäkin ollut 

esikuvana sosiaalialan muutoksenhakulautakunnille.

Lainkäytössä sosiaaliturvan muutoksenlautakunta toimii eri tavalla kuin 

hallinnollisesti: lain mukaan asiat ratkaistaan muutoksenhakulautakunnas-

sa jaostoissa (lautakuntalaki 8.2 §). Jaostoja on tällä hetkellä seitsemän. Lau-

takunnan työjärjestyksen mukaan lautakunnassa on “tarpeellinen määrä” 

jaostoja (2 §). Jaostorakenne lienee perua lautakunnan edeltäjältä eli niin 

sanotulta tarkastuslautakunnalta. Myös tämä lautakunta toimi aikanaan ja-

kautuneena nelijäsenisiin jaostoihin.5 Erikseen säädetään samassa yhteydes-

sä, että lääkärijäsenen on osallistuttava asian käsittelyyn, jos sen ratkaisemi-

nen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä (8.3 §). Tällaisen 

yksityiskohdan mainitseminen keskeisten toimintaperiaatteiden lomassa 

kuvastaa sitä painoarvoa, mikä lääketieteellisellä asiantuntemuksella on lain-

säätäjän mielestä lautakunnan toiminnalle. Momentti antaa näin näennäisen 

4. Vaihtoehtoinen selitys on, että lainkäytön johtamisen on vanhaan tapaan katsottu kuulu-
van osana hallinnolliseen johtamiseen. Hallinnollisen ja lainkäytön johtamisen erosta ks. KM 
2003:3 s. 427. 
5. Tarkastuslautakunnasta ks. KM 2001:9 s. 68. Sen sijaan alemmanasteiset sosiaalivakuutuslau-
takunnat eivät jakautuneet jaostoihin vaan toimivat yhtenä yksikkönä, vaikka suurin sosiaali-
vakuutuslautakunta käsitteli parhaimmillaan yli 2 000 asiaa vuodessa. Tieto sanoo aika paljon 
siitä “perusteellisuudesta”, jolla asiat tulivat lautakunnassa käsitellyiksi. Ratkaisu KKO 2014:66 
lääkärijäsenen esteellisyydestä todistaa vahvasta jatkuvuudesta vanhan ja uuden lautakunta-
järjestelmän välillä. Tapauksessa lääkärijäsen oli käsitellyt samaa asiaa sekä nykyisessä tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa että sen edeltäjässä tapaturmalautakunnassa. 
Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että kysymyksessä oli sama tuomioistuin, koska lautakuntien 
tehtävät muutoksenhakueliminä olivat muuttumattomat, menettelysäädöksenä oli hallinto-
lainkäyttölaki ja lautakunnan jäsenten asemakin oli sama (12-k). Omaksuttu ratkaisuohje pätisi 
varmasti myös tarkastuslautakunnan ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan suhteessa.
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oikeutuksen sille medikalisoitumiselle tai medikalisoitumisen vaaralle, mikä 

leimaa lähes kaikissa maissa sosiaaliturvariitojen ratkaisemista. Tällä het-

kellä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii seitsemällä jaostolla. 

Jaostojen välillä ei ole erikoistumista: jaostot käsittelevät, kuten toimintaker-

tomus sanoo, “kaikkia etuusasioita koskevia valituksia”. Tämä vastaa nykyistä 

trendiä, joka suosii yleistä toimivaltaa ja sallii enintään sisäisen erikoistumi-

sen. Sen sijaan voidaan sanoa, että vielä vuoden 2008 uudistuksessa ajateltiin 

toisin. Samantyyppiset asiat oli tarkoitus ohjata - epäloogista kylläkin, koska 

osastot eivät ole lainkäyttöyksiköitä - samaan osastoon.

Laista seuraa, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan on pakko 

toimia jaostoittain. Näin ehdoton lakisääteinen jaostorakenne ei ole prosessi-

lainsäädännössä itsestään selvyys. Yleensä jakautuminen jaostoihin jätetään 

tuomioistuimen itsensä päätettäväksi ja sen työjärjestyksessä määrättäväksi. 

Tähän on vahvat perusteensa. Tuomioistuin itse toki tietää parhaiten, mikä 

on tarpeen: samalla tuomioistuin pystyy, jaostoja lisäämällä tai poistamalla, 

reagoimaan asiamäärien vaihteluihin.6 Tästä syystä esimerkiksi hallinto-oi-

keuslaki (430/1999) säätää yksinkertaisesti, että hallinto-oikeus “voi toimia 

jaostoihin jakautuneena siten kuin hallinto-oikeuden työjärjestyksessä mää-

rätään”. Ehdotus tuomioistuinlaiksi tekee jaostojaon harkinnanvaraisuudesta 

yleisen periaatteen valtiolliseen lainkäyttöön (ehdotettu 10:4). Miksi sosiaa-

lialan muutoksenhakulautakunnat tässä määrin poikkeavat jo tuolloin voi-

massa olleen hallinto-oikeuslain vakiintuneista ja onnistuneiksi havaituista 

ratkaisuista, ei käy ilmi valmisteluaineistosta. Selitys voi toki olla pelkästään 

lainsäädännöllinen jatkuvuus vanhan ja uuden lautakuntalainsäädännön 

välillä. Asia erikseen on, että asiamäärät tiedettiin varmuudella suuriksi ja 

jaostot näin välttämättömiksi, jotta lautakunta ylipäätään pystyisi hoitamaan 

tehtävänsä. 

Käytännössä jaostot pitävät istunnon keskimäärin kerran viikossa kesä-

taukoa lukuunottamatta.7 Kun keskiverto jaosto ratkaisee vuosittain noin 3 

500 asiaa, yhteen istuntoon kertyy, pidettyjen taukojen pituudesta riippuen, 

6. Vuoden 2008 uudistuksen perusteluissa huomautetaan hieman takaperoisesti, että jaos-
toissa käsiteltäviä asioita on mahdollista “järjestää” työjärjestyksellä. Toiminnan läpinäkyvyys 
kuitenkin vaatii, että lainkäytöllisistä (ratkaisu)kokoonpanoista säädetään lailla - mikä onkin 
perusteltua. Ks. HE 58/2008 s. 6. Ensimmäisestä näkemyksestä voidaan kylläkin olla eri mieltä. 
Tosin sama linjaus oli myös tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitealla. Ks. KM 2003:3 s. 167. 
Jos ja kun jaostot tai kokoonpanot erikoistuvat tietyntyyppisiin asioihin, kansalaisen kannalta 
merkittäväksi oikeussuojaongelmaksi nousee asioiden ohjautuminen “oikeaan” jaostoon tai 
ratkaisukokoonpanoon. Näin ollen ohjautumisen perusteista pitäisi säätää lailla.  
7. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan työjärjestys 2 §. Tarvittaessa kokouksia voidaan 
pitää useamminkin. Näihin ylimääräisiin kokouksiin jäsenet kutsuu jaoston puheenjohtaja.
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70-90 yksittäistä asiaa. Tällaiseen ratkaisutahtiin päästään tietenkin vain hy-

vällä valmistelulla, summaarisella käsittelyllä tai niiden yhdistelmällä. 

Oma lukunsa ovat sosiaalialan muutoksenhakulautakuntien jäsenet, joi-

ta on vaikea luokitella. Esimerkiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-

nassa on päätoiminen puheenjohtaja, päätoiminen varapuheenjohtaja sekä 

neljä sivutoimista varapuheenjohtajaa (2.1 §). Lisäksi lautakuntaan kuuluu 

sivutoimisina kuusi lääkärijäsentä, kuusi lakimiesjäsentä sekä kaksitoista 

“muutoksenhakijoiden olosuhteita tuntevaa” jäsentä (2.2. §). Tuomioistuin-

ten lainkäyttöhenkilökunnassa on tapana erottaa päätoimiset ammattituo-

marit ja sivutoimiset tuomarit.8 Päätoimiset tuomarit ovat tavallisesti (eräin 

poikkeuksin, jotka sijoittuvat erityistuomioistuimiin) lakimiehiä. Sivutoimi-

set tuomarit taas ovat asiantuntijajäseniä, sotilasjäseniä ja maallikkojäseniä. 

Keskiverto sosiaalialan muutoksenhakulautakunta koostuu lainoppineista 

päätoimisista ammattituomareista, sivutoimisista asiantuntijajäsenistä sekä 

lainoppineista esittelijöistä. 

Siitä, missä määrin sosiaalialan muutoksenhakulautakuntien jäsenet 

ovat käsitteellisesti asiantuntijoita tai intressiedustajia, voidaan väitellä. So-

siaaliturvan muutoksenhaussa nämä roolit näyttävät monessa sekoittuvan, 

joten niitä ei ehkä olisi tarpeen erottaa. Lähtökohtaisesti jäsenet edustavat 

lautakunnissa sosiaalialan tuntemusta, esimerkiksi sosiaaliturvan muutok-

senhakulautakunnan jäsenten tulee olla “sosiaalivakuutukseen perehtynei-

tä” (3.2 §). Määritelmä viittaa melko puhtaaseen asiantuntijarooliin. Tosin 

samalla vaaditaan tämän kanssa hieman ristiriitaisesti, että jäsenten tulee 

lisäksi tuntea muutoksenhakijoiden olosuhteet. Tämä vaatimus taas antaisi 

tukea väitteelle intressiedustuksesta. Rooliristiriita ei tosiasiallisesti nouse 

lautakuntajärjestelmässä kunnolla näkyviin, sillä käytännössä sivutoimiset 

jäsenet tulevat etuusjärjestelmää toimeenpanevista sosiaaliturvalaitoksista 

tai ainakin ovat niiden lähipiiristä. Näin ollen lautakuntien jäsenet edustavat 

etuusjärjestelmän näkökulmaa, ja tällä perusteella heitä voidaan oikeutetusti 

8. Yleiskuvasta ks. Uusi tuomioistuinlaki 2014 s. 55. Sivutoiminen tuomari voi tietysti käytän-
nössä olla päätoiminen, toisin sanoen tehtävä on de facto kokopäiväinen. Äärimmäisen niu-
kassa tuomaritutkimuksessa erityistuomarit ja maallikkotuomarit rajataan tavallisesti esityksen 
ulkopuolelle. Ks. Ställvik 2009 s. 28. Samoin kotimaisessa tutkimuksessa on keskitytty tiettyyn 
tuomarikategoriaan kuten käräjätuomareihin. Ks. Kumpulainen 1995 s. 267. Näin meillä ei ole 
näiden ryhmien tuomari-identiteetistä tai tuomari-ideologiasta edes oikeusvertailevaa tietoa. 
Sinänsä on helppo soveltaa myös näihin tuomariryhmiin normaalia terminologiaa. Voidaan 
esimerkiksi kysyä, millainen tuomari-identiteetti heille syntyy tai millaisen tosiasiallisen tuo-
mariroolin (tai tuomarimentaliteetin) he omaksuvat. Tosin tällainen tarkastelu on jätettävä tu-
levan tutkimuksen huoleksi. Maallikkotuomareista (käytännössä lautamiehistä) kirjallisuuden 

“representaatiossa” ks. myös Yrttiaho 2000 s. 264.
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kutsua sen intressiedustajiksi. Ohimennen todettakoon, että mitään esteitä ei 

ole ollut kutsua kirjallisuudessa vakuutusoikeuden “työoloja tuntevia jäseniä” 

tai työtuomioistuimen “työsuhteisiin perehtyneitä jäseniä” intressiedustajik-

si.9 Tässä tutkimuksessa sosiaalialan lautakuntien sivutoimiset jäsenet luoki-

tellaan yhdistetyiksi asiantuntija- ja intressiedustajiksi.10 Ikiaikainen kiistely 

siitä, sanovatko lainkäytössä viimeisen sanan “aidot” maallikot vai “juristen 

i elfenbenstornet”, kylläkin jatkuu myös sosiaaliturvan muutoksenhaussa.11 

Jos aidoilla maallikoilla ylipäätään on paikka modernissa lainkäytössä, tuo 

paikka mitä luultavimmin on sosiaaliturvan muutoksenhaussa. 

Oikeuslaitoksen kehittämiskomitean mietinnön linjaukset jakoivat asian-

tuntijajäsenten osalta lausunnonantajien mielipiteitä. Mielipiteet kuvaavat 

oivallisesti ajattelua tavalla, joka vastannee nykypäivääkin. Hallinto-oikeudet 

ja vakuutusoikeus kannattivat asiantuntijajäsenyyttä, kun taas ulkopuolis-

ten lausunnonantajien mielipiteet hajosivat voimakkaasti. Vakuutusoikeus 

puolusti asiantuntijajäseniään kekseliäästi vetoamalla siihen, että tällaisia 

jäseniä oli myös sosiaalialan (silloisissa) muutoksenhakulautakunnissa. So-

siaalialan muutoksenhakulautakunnista ainoana ääneen pääsi (silloinen) 

eläkelautakunta. Tämä lautakunta perusteli asiantuntijajäsenyyttä sillä, että 

tällaiset jäsenet lisäävät luottamusta lautakuntaan (!). Erityisesti lääkärijäse-

net tuovat lausunnon mukaan päätöksentekoon oikeusvarmuutta ja ratkai-

sukäytännön yhtäläisyyttä. Eläkelautakunnan kunniaksi on sanottava, että se 

ei puolustanut asiantuntijajäseniään vetoamalla siihen, että tällaisia jäseniä 

on myös vakuutusoikeudessa.12 Näin kehäperusteluilta vältyttiin. Nyt tehtä-

vässä tutkimuksessa on mahdotonta sanoa, seurasiko yllättävä asiantuntija-

jäsenyyden puolustaminen inhimillisestä muutosvastarinnasta vai aidosta 

uskosta asiantuntijakeskeiseen päätöksentekoon. 

Sosiaalialan muutoksenhakulautakunnille tyypillistä on esittelijöiden 

vahva rooli. Lautakunnat eivät voisi toimia ilman esittelijöiden ratkaisevaa 

työpanosta. Esittelijät vastaavat käytännössä täysin itsenäisesti jaostojen is-

tuntoihin tulevien asioiden valmistelusta ja esittelystä. Heille kuuluu myös 

9. Luokittelun pulma ei tietenkään ole ratkaistavissa sillä, että kaikkia sivutoimisia jäseniä 
ryhdytään kutsumaan “asiantuntijajäseniksi”. Ks. Uusi tuomioistuinlaki 2014 s. 89. Asia erik-
seen on, että uudistus rakenteellisilta osiltaan toisi selkeyttä ja läpinäkyvyyttä järjestelmään. 
Sivutoimisen jäsenen tehtävä tulisi esimerkiksi julistaa haettavaksi, kaikilla tälllaisilla jäsenillä 
tulisi olla sama toimikausi, nimittämismenettely tulisi yhdenmukaistaa kaikissa tällaisia jäseniä 
rekrytoivissa lainkäyttöelimissä ja niin edelleen. 
10. Kielenkäytöstä ks. Huhtanen 2000 s. 1276.
11. Kiistelyn äskettäisestä elpymisestä ks. Schultz 2014 s. 105. 
12. Lausunnot tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnöstä 2004 s. 145.
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se asiakirjojen tarkastus, joka tuomioistuimissa tavallisesti on niin sanotun 

tarkastavan jäsenen tehtävänä. Säädöstasolla esittelijäkunta ja sen tehtävät 

jäävät peittoon. Laki toteaa ainoastaan, että muutoksenhakulautakunnassa 

on “tarpeellinen määrä” esittelijöitä (7.1 §). Samalla laissa annetaan valtuus 

siihen, että esittelijän tehtävistä määrätään muutoksenhakulautakunnan työ-

järjestyksessä (7.2 §). Työjärjestyksen mukaan esittelijä muun muassa val-

mistelee valitus- ja hakemusasiat ratkaistaviksi, esittelee ne jaostossa, laatii 

lautakunnan päätökset, ilmoittaa puheenjohtajalle oikeusperiaatteiden so-

veltamista koskevat havaintonsa sekä antaa päätöksen antamisen jälkeen 

muutoksenhakijalle tietoja ratkaisusta (17 §). 

Käytännössä valmistelutehtäviä on uskottu myös lautakunnan notaareilla, 

joskin heistä on vielä vähemmän laintasoisia säännöksiä. Ainoa laintasoinen 

säännös notaareista on, että notaari voi toimia lautakunnan esittelijänä, jos 

hänellä on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Notaarit tehtävät mää-

ritellään kuitenkin hyvin yksityiskohtaisesti lautakunnan työjärjestyksessä 

(19 §). Esittelijöiden ja notaarien muodostamat työparit (termi alkuperäinen) 

ovat peräisin jo tarkastuslautakunnan ajalta. Vuoden 2007 uudistuksessa yh-

täältä säilytettiin työparikonsepti, toisaalta määriteltiin työnjaon perusteet. 

Notaareille jäi tehtäväksi valmistella “valitusasian käsittelymuistio”, kun taas 

valmistelu muilta osin kuului esittelijälle.13 Outoa kylläkin hallituksen esityk-

sessä todetaan, että tarkastuslautakunnassa käytössä oleva esittelijä/notaari 

-työparityöskentely purettaisiin! Sehän nimenomaan säilytettiin. Lausumal-

la ehkä viitattiin siihen, että esittelijälle ei enää määrättäisi tiettyä notaaria 

henkilökohtaisesti työpariksi tai päinvastoin vaan henkilösidos muutettaisiin 

funktionaaliseksi työnjaoksi. 

Muutoksenhakulautakuntien tyypillinen jaosto-organisaatio muistuttaa 

vakuutusoikeuden vastaavaa organisaatiossa. Tosin lautakunnissa rakenteet 

ovat vähemmän formaalisia, mutta niistä löytyvät pääosin vastaavat toimin-

not. Eroiksi jää, että lautakunnissa tarkastavan tuomarin tehtävät on uskottu 

esittelijälle ja että notaarit eivät niissä muodosta erillistä valmisteluyksikköä. 

Perustavamman laatuisena eroavuutena voitaneen pitää sitä, että lautakun-

nissa osastojako on puhtaasti hallinnollinen. Vakuutusoikeudessa osasto taas 

on nimenomaan lainkäytöllinen yksikkö.14 Lautakunnissa lainkäyttörooli on 

13. HE 167/2006 vp. s. 10.
14. Osaston roolista voidaan toki olla toistakin mieltä. Kun osastoon kuitenkin luetaan aina 
erikseen laamanni, asessori ja vastaava notaari, joita taas ei sijoiteta jaosto-organisaatioon, yllä 
esitetty hahmotus on johdonmukainen. Sitä paitsi osastoissa laamannin tehtävänä on huoleh-
tia osastoon kuuluvien jaostojen lainkäytön yhtenäisyydestä.
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ainoastaan jaostoilla. Kun kuitenkin myös vakuutusoikeudessa osasto on 

vain lainkäytön pääyksikkö, näkyvä ero ei lopulta ole mainittava. Jokainen 

vakuutusoikeuden kolmesta osastosta (jotka on numeroitu arabialaisittain) 

nimittäin toimii kolmena jaostona (joilla puolestaan on kirjaintunnukset A, 

B ja C).

Kaavio 1: Vakuutusoikeuden osaston organisaatio

LAAMANNI

JAOSTO A JAOSTO CJAOSTO B

Vakuutusoikeustuomari 

Tarkastava jäsen

Vakuutusoikeustuomari 

Tarkastava jäsen

Vakuutusoikeustuomari 

Tarkastava jäsen

Vakuutusoikeustuomari 

Puheenjohtaja

Vakuutusoikeustuomari 

Puheenjohtaja

Esittelijä Esittelijä Esittelijä EsittelijäEsittelijäAsessori

OSASTON VALMISTELUYKSIKKÖ

- Vastaava notaari

- Notaarit

Laamanni 

Puheenjohtaja
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1.1.2. Toimivalta ja päätösvaltaisuus
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta tarjoaa lainkäyttöön valinnan-

varaa. Lainkäyttöasiat nimittäin ratkaistaan lain mukaan esittelystä joko 

viisi- tai kolmijäsenisessä jaostossa, yhden tuomarin kokoonpanossa, vah-

vennetussa jaostossa tai täysistunnossa. Näin monimutkaisessa rakentees-

sa kokoonpanot ja päätösvaltaisuudet ovat vaatineet varsin seikkaperäisen 

sääntelyn, josta on vaikea saada yleiskuvaa. Pelkistäen voidaan sanoa, että 

kokoonpanon pääsääntönä eli oletuskokoonpanona on kolmijäseninen jaos-

to (laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta 8 §). Tällaisella jaostolla 

on toisin sanoen yleistoimivalta lautakunnan toimialaan kuuluvissa asiois-

sa.15 Samaan peruskokoonpanoon on päädytty myös hallinto-oikeuksissa16; 

samoin lautakuntalain säännökset vahvennetusta jaostosta tuovat mieleen 

vastaavat hallinto-oikeuslain säännökset. Voidaan kysyä, täyttääkö tämä pe-

ruskokoonpano prosessioikeuden tavanomaiset kriteerit. Tässä suhteessa on 

pakko tyytyä epämääräiseen vastaukseen. “Selkeänä lähtökohtana” muutok-

senhaussa on perinteisesti pidetty kollegiaalista, ammattituomareista koos-

tuvaa kokoonpanoa.17 Tätä lähtökohtaa lautakunnat eivät saavuta, intressi- 

ja asiantuntijajäseniä kun ei parhaalla tahdollakaan voi pitää tarkoitettuina 

ammattituomareina. Tässäkin näkyy muutoksenhakulautakuntien epämää-

räinen paikka ensiasteen päätöksenteon ja muutoksenhaun dikotomiassa.

Viisijäsenisen jaoston toimivalta on laissa erikseen säädetty; sen toimival-

ta on toisin sanoen täsmätoimivaltaa. Viisijäseniselle jaostolle kuuluvat asiat 

määritellään aineellisten sektorilakien kautta (9.1 §), mikä antaa tulokseksi 

varsin yksiselitteiset toimivaltaperusteet. Pykälän toinen momentti avartaa 

kuitenkin toimivaltaa ja rikkoo jo syntyneen symmetrian. Myös muu kuin 1 

momentissa määrätty asia nimittäin on käsiteltävä viisijäsenisessä kokoon-

panossa, jos asialla on “hakijan toimeentulon tai lain soveltamisen kannal-

ta erityisen suuri merkitys”. Tällaista niin sanottua leijuvaa toimivaltaa eli 

toimivallan määräytymistä tilannekohtaisesti on perinteisesti paheksuttu 

15. Asia erikseen on, miten tarkoituksenmukaista on puhua toimivallasta sisäisissä yhteyksissä. 
Yleensähän tämä käsite varataan eri tuomioistuinten välisiin suhteisiin, tuomioistuin on tai ei 
ole toimivaltainen. Sisäisen työnjaon kohdalla puhutaan tavallisesti asioiden “kuulumisesta” 
jollekin jaostolle tai asian “ratkaisemisesta” jollakin jaostolla. Toimivallan käsitteeseen liittyy 
myös vihje siitä, että virheelliseen toimivaltaratkaisuun liittyy jonkinlaisia haitallisia seuraa-
muksia - mikä taas ei ole selvää sisäisen työnjaon tilanteissa. Toimivalta on kuitenkin yleiskie-
lessä neutraali ilmaus, joka kielellisesti kätevänä sopii myös sisäisten suhteiden kuvaukseen.
16. Hallinto-oikeuksien oletuskokoonpano säilyisi myös uudessa ehdotuksessa tuomioistuin-
laiksi. Jaostoa voitaisiin ehdotuksen mukaan kuitenkin vahventaa yhdellä lainoppineella jäse-
nellä (ehdotus hallinto-oikeuslain 55a §:ksi). Ks. Uusi tuomioistuinlaki 2014 s. 188. 
17. Näin KM 2003:3 s. 169.
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prosessioikeuden tutkimuksessa. Leijuva toimivalta on kuitenkin hyväksyt-

tävissä, kun kysymys on asioiden jakautumisesta lautakunnan sisällä. Kan-

nattaa huomata, että lautakuntalaki ei ilmoita, kuka päättää siitä, onko asialla 

erityisen suuri merkitys. Kun vahvennetun jaoston (11 §) ja täysistunnon (12 

§) kohdalla päätösvalta on puheenjohtajilla ja jaostolla, olisi johdonmukais-

ta soveltaa samaa sääntöä myös asian siirtämiseen viisijäseniseen jaostoon. 

Päätösvaltaisuutta koskevassa sääntelyssä huomiota herättää varautumi-

nen jäsenten poissaolemiseen, mikä on prosessilaeissa hyvin epänormaalia.18 

Päätösvaltaisuuden sääntelyssä näkyy jälleen kerran selvästi jäsenyyden si-

vutoimisuus ja osa-aikaisuus. Viisijäseninen jaosto on päätösvaltainen, kun 

paikalla ovat puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, jos poissa olevat jäsenet ovat 

kirjallisesti ennen kokousta ilmoittaneet yhtyvänsä esittelijän esitykseen ja 

myös läsnä olevat jäsenet ovat tällä kannalla (9.3 §).19 Vastaavaa sääntöä, tällä 

kertaa yhden jäsenen poissaolon osalta, käytetään kolmijäsenisessä jaostos-

sa (10 §). Näin yhdenkin läsnä olevan jäsenen poikkeaminen esittelijän kan-

nasta vie jaostolta päätösvaltaisuuden kyseisessä asiassa ja pakottaa uuden 

kokouksen järjestämiseen. Siirtyminen uuteen kokoukseen ei kylläkään ku-

vainnollisesti laske jaoston päätöstuotantoa. Jaosto kun käsittelee jokaisessa 

kokouksessaan tavallisesti kymmeniä valitusasioita. Näin yhden asian siirty-

minen seuraavaan kokoukseen asiakohtaisen päätösvaltaisuuden puuttuessa 

on jokseenkin yhdentekevää. Tässä suhteessa sosiaaliturvan lautakunta ei 

ole ottanut mallia kuluttajariitalautakunnasta, jonka päätösvaltaisuus seuraa 

normaalisääntöjä. Kuluttajariitalautakunnassa jaoston istunto on päätösval-

tainen, kun siihen osallistuu puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, 

toisin sanoen enemmistö (laki kuluttajariitalautakunnasta 15.3 §). 

18. Sosiaalialan lautakunnat jakaantuvat kahteen ryhmään sen mukaan, missä päätösvaltai-
suudesta säädetään. Esimerkiksi sosiaaliturvan ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kuntien kohdalla sääntely on laintasoista. Ohimennen todettakoon, että poissaolevia jäseniä 
koskeva poikkeus on myös jälkimmäistä lautakuntaa koskevassa laissa (laki tapaturma-asi-
oiden muutoksenhakulautakunnasta 1316/2010 9 §). Sen sijaan opintotukiasioiden muutok-
senhakulautakunnan päätösvaltaisuudesta säädetään asetuksessa (272/1994), eikä vastaavaa 
poikkeussääntöä siihen sisälly. Jaoston istunto on päätösvaltainen vain, kun puheenjohtaja ja 
vähintään kaksi muuta jäsentä ovat läsnä (3.2 §) 
19. Pedantti prosessioikeuden tutkija huomauttaisi tässä kohdin, että päätösvaltaisuuden pää-
sääntöä ei ilmoiteta lainkaan, ainoastaan poikkeussääntö kerrotaan. Näin avoimeksi jää, mitä 
tarvitaan päätösvaltaisuuteen, kun poikkeussäännöksen soveltamisen edellytykset eivät täyty. 
Jos lakia tulkitaan kirjaimellisesti, jaosto on päätösvaltainen vain kahdessa tapauksessa: joko 
kaikki jäsenet ovat paikalla tai kolme on paikalla ja poissaolevat ovat kirjallisesti yhtyneet esi-
tykseen. Ja kääntäen: jaosto ei ole päätösvaltainen, jos paikalla on neljä jäsentä mutta poissa-
oleva jäsen ei ole ilmoittanut kantaansa. Aukkoa ei poisteta vastaväitteellä, että asiakirjojen 
kierrossa jäsenen on pakko ottaa kantaa itse asiaan.



30

1. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan organisaatio

Vertailu osoittaa, että päätösvaltaisuuden säännöt ovat sosiaaliturvassa 

ankarammat. Tavanomaisen enemmistön läsnäolo ei riitä, vaan päätösval-

taisuuteen tarvitaan myös poissaolevien jäsenten kannatus. Jaoston päätös-

valtaisuuden sitominen poissaolevan vähemmistön mielipiteeseen lienee 

prosessilainsäädännössä ainutkertaista. Voidaan kysyä, miksi näin erikoi-

seen järjestelyyn ylipäätään on ajauduttu. Mitään tehokkuushyötyjä siitä on 

vaikea löytää. Ainoa mieleen tuleva selitys järjestelylle on intressiedustuksen 

perinne. Intressijäsenille on haluttu antaa samalla kertaa sekä mahdollisuus 

vaikuttaa päätöksentekoon että lupa olla poissa kokouksesta. Prosessioikeu-

den teorian kannalta tällainen mekanismi, konstruoitu yksimielisyys, herät-

tää vakavia epäilyjä. Ensiksikin se luo tilannekohtaisen päätösvaltaisuuden. 

Jaosto, joka ei muutoin olisi päätösvaltainen, on poikkeussäännön nojalla 

välillä päätösvaltainen, välillä ei. Ainakin teoriassa tilannekohtaisuus tuo 

mukanaan myös pulman siitä, milloin poissaoleva jäsen on yhtynyt esitteli-

jän ratkaisuehdotukseen. Jos esimerkiksi poissa oleva jäsen on ilmoittanut 

- olkoonkin että kirjallisesti - hyväksyvänsä esityksen mutta vaativansa kes-

kustelua, täyttyykö päätösvaltaisuuden ehto? 

Saman kysymyksen toinen puoli on, pitääkö jäsenen yhtyä sekä päätök-

sen lopputulokseen että päätöksen perusteluihin. Vastaus kumpaankin kysy-

mykseen lienee myöntävä, mutta se ei poista problemaattisuutta. Joudutaan 

myös kysymään, millä “kannalla” läsnä olevien jäsenten on tarkkaan otta-

en oltava. Epäilyksiä lainsäätäjän epäloogisuudesta kasvattaa vielä havainto, 

että vahvennetussa jaostossa päätösvaltaisuus seuraa toisia sääntöjä. Jotta 

vahvennettu jaosto olisi päätösvaltainen, kahden kolmasosan sen jäsenis-

tä on oltava läsnä (11.2 §). Jäsen ei tässä kokoonpanossa pysty korvaamaan 

poissaoloaan kirjallisella ilmoituksella kannastaan. Poissaolosäännön suhde 

“on katsottava ratkaistuksi” -fiktioon on sekin oma ongelmansa. Sananmu-

kaisesti tulkittuna asia otetaan tällöin kokouksessa esille sen toteamiseksi, 

että päätösvaltaisuuden ehdot täyttyvät. Muutoinhan tällaista asiaa ei tuoda 

kokouksessa esille. Oltiin tulkinnan yksityiskohdista näissä tapauksissa mitä 

mieltä tahansa, päätösvaltaisuuden arvioimiseen kyseisessä yksittäistapauk-

sessa joudutaan uhraamaan aikaa. Tämä aina on pois varsinaisen valitusasi-

an käsittelystä. Poikkeussääntelyn mielekkyys on näin mitä kyseenalaisin. 

Vakavampi huomautus on, että järjestely suorastaan houkuttelee jaoston 

jäsentä yhtymään esittelijään. Näin tekemällä jäsen saa tosiasiallisesti luvan 

olla poissa kokouksesta. Tämän tutkimuksen yleisessä osassa todettiin, että 
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asiakirjojen kierron järjestely ei muutoinkaan rohkaise jäseniä problema-

tisoimaan asioita tai vaatimaan niissä keskustelua. Vaatimus läsnä olevien 

jäsenten “kannasta” vaikuttaa sekin ohjaavasti heidän käyttäytymiseensä. 

Jos he ovat eri mieltä esittelijän ja poissaolevien jäsenten kanssa, jaosto ei 

ole päätösvaltainen eikä asiaa voida lainkaan ratkaista. Viimeisen erillison-

gelman tuo vielä mukanaan jaoston lääkärijäsenen poissaolo. Kuten edellä 

havaittiin, lautakunnan lainkäytön perusnormi eli 8 § vaatii lääkärijäsenen 

osallistumista asian käsittelyyn, jos asian ratkaiseminen riippuu lääketieteel-

lisestä kysymyksestä. Jos tällainen jäsen ilmoittaa ennen kokousta yhtyvänsä 

esitykseen ja on sitten poissa kokouksesta, hänen myötävaikutustaan tuskin 

voidaan käsitteellisesti osallistumisena “asian käsittelyyn”. Johdonmukaisuus 

vaatisi oikeastaan jaostoa pidättymään päätöksenteosta, jos lääkärijäsen on 

poissa. Sillä seikalla, onko asia lääketieteellinen tai lainopillinen, ei ole tässä 

yhteydessä laintulkinnallista merkitystä. 

1.2. Kokoonpanoja kerrakseen

1.2.1. Normaalit jaostokokoonpanot

Säännöksissään kokoonpanoista lautakuntalainsäädäntö yrittää yhtäältä ot-

taa poikkeuksellisen pitkälle huomioon yksittäisen asian erityispiirteet, toi-

saalta taas ohjata sen jos mahdollista tarkoituksenmukaisessa kokoonpanos-

sa käsiteltäväksi. Tähän onkin helppo yhtyä. Vanha lähtökohtahan on, että 

mitä vaikeampi ja monimutkaisempi asia on, sitä vahvemmassa kokoonpa-

nossa se on käsiteltävä.20 Tässäkin musta pekka piilee, vanhaa sananlaskua 

seuraten, yksityiskohdissa. Päädytään nimittäin kysymään, miten asioiden 

vaikeutta ja monimutkaisuutta arvioidaan. Kysymys jakautuu useisiin alaky-

symyksiin: kuka esimerkiksi tekee arvion asian vaikeudesta, millä perusteilla 

tämä arvio tehdään ja mitä seuraa siitä, että arvio - ja asian ohjaaminen tiet-

tyyn kokoonpanoon - todetaan jälkikäteen vääräksi. 

On helppo huomata, että osakysymys arvioinnin perusteista on tosiasi-

allisesti sama kuin päättäminen asioiden jakamisesta (samantasoisten) yk-

siköiden kesken. Myös se kaipaa perusteita, asioiden jakaminen ei voi olla 

tapauskohtaista. Kummassakin soveltamistilanteessa perusteiden tulee olla 

läpinäkyviä, toisin sanoen ennalta vahvistettuja ja selkeitä. Samalla yksittäis-

ten asioiden manipuloiva ohjaaminen on estettävä. Tämän vaikean perusky-

20. Näin KM 2003:3 s. 167.
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symyksen rinnalla viimeinen osakysymys seurauksista on hivenen helpompi. 

Jos asia on päätynyt ylivahvaan kokoonpanoon, resursseja hukkakäytetään, 

mutta kansalaisen kannalta se ei ole kovin kohtalokasta. Sen sijaan päin-

vastainen tilanne, kansalaisen asia on päätynyt liian heikon kokoonpanon 

ratkaistavaksi, on ilmeinen oikeusturvaongelma. Tällöinhän asianosainen ei 

saa sellaista lainkäyttöä, mihin hänellä on lain mukaan oikeus. Virheellinen 

ohjautuminen väärään ratkaisukokoonpanoon herättää tällöin myös kysy-

myksen sanktioista: onko asian päätyminen väärään kokoonpanoon har-

miton työtapaturma vai liitetäänkö siihen sanktio, esimerkiksi velvollisuus 

asian uudelleenkäsittelyyn?

Lautakunnan organisaatiokaaviota ei ole helppoa sovittaa lakitekstin siitä 

antamaan kuvaukseen. Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, että sosiaaliturvan 

muutoksenhakulautakunta ei jakaudu viisijäsenisiin ja kolmijäsenisiin jaos-

toihin, mitä lakitekstin lukija itse asiassa odottaisi. Sen sijaan kaikki jaostot 

ovat identtisiä. Jokainen jaosto kuitenkin toimii, käsiteltävästä asiasta riippu-

en, milloin kolmijäsenisenä, milloin viisijäsenisenä. Kolmijäsenisiä kokoon-

panoja kutsutaan suppeiksi kokoonpanoiksi, viisijäsenisistä kokoonpanoista 

käytetään hieman harhaanjohtavaa nimitystä laaja kokoonpano. Lisäker-

roksen monimutkaisuutta tuo lisäksi suppeiden kokoonpanojen työnjako. 

Jaoston suppea kokoonpano voi olla joko lainopillinen tai lääketieteellinen. 

Lääketieteelliseen kokoonpanoon asia päätyy, kun sen ratkaiseminen riip-

puu “olennaisesti lääketieteellisestä kysymyksestä”. Ellei asia ole tällainen 

eikä laki vaadi sen käsittelyä laajassa kokoonpanossa, asia ratkaistaan sup-

peassa lainopillisessa kokoonpanossa.21

Muutoksenhakulautakuntien ratkaisukokoonpanot ovat kaikki suhteel-

lisen suuria. Havainto ei sinänsä yllätä, jos tai kun lautakunnat ymmärre-

tään muutoksenhakuelimiksi. Muutoksenhakutuomioistuimethan muodos-

tavat tunnetusti käännetyn pyramidin. Mitä korkeammalle yksittäinen asia 

järjestelmässä etenee, sitä useampi henkilö osallistuu sen ratkaisemiseen. 

Kaikkialla tämä periaate ei kylläkään päde sosiaaliturvan muutoksenhaus-

sa. Kun esimerkiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ratkaisee asiat 

kolmi- tai viisijäsenisissä jaostoissa, seuraava oikeusaste eli vakuutusoikeu-

den jaostot toimivat lähtökohtaisesti nelijäsenisinä (vakuutusoikeuslaki 10 

§).22 Lautakuntia tutkiva kysyy tässä vaiheessa, saavatko muutoksenhaku-

lautakunnat todellista hyötyä monijäsenisyydestään. Monijäsenisyyttä on 

21. Ohje: ratkaisukokoonpanon valinta 1.9.2011. 
22. Toinen asia on, että tämän oletuskokoonpanon rinnalla käytetään tietyissä asiaryhmissä 
laajempia erityiskokoonpanoja (vakuutusoikeuslaki 11 § ja 12 §).
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tapana perustella praktisesti sillä, että se minimoi vääristä tuomarirekry-

toinneista aiheutuvaa vahinkoa, rajoittaa yksittäisen tuomarin valtaa, antaa 

enemmän syvyyttä ja monipuolisuutta päätösharkintaan sekä sallii järkevän 

työnjaon tuomioistuimen sisällä.23 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-

nassa kaksi viimeistä tavoitetta ei selvästikään toteudu, kun taas kahdesta 

ensimmäisestä voidaan olla montaa mieltä. Oli niin tai näin, monijäsenisen 

lainkäyttöelimen kiistattomiin etuuksiin kuuluu, että se lisää lainkäytön en-

nustettavuutta. Monijäseniset kokoonpanot harvoin tekevät äkkikäännöksiä 

tulkinnoissaan. Ratkaisukäytännön muutokset ovat asteittaisia, mikä samalla 

helpottaa asian ajamista. 

Kuten edellä todettiin, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan eri-

koisuuksiin kuuluu, että yhden ja saman jaoston kokoonpano vaihtelee käsi-

teltävän asiatyypin mukaan.24 Jaoston koostumus toisin sanoen muuttuu sa-

man kokouksen aikana tiettyä järjestystä seuraten. Esimerkiksi jaosto 4 toimii 

ensin suppeassa lainopillisessa, sitten laajassa lääketieteellisessä ja viimei-

seksi suppeassa lääketieteellisessä kokoonpanossa.25 Suppean kokoonpanon 

istunto kestää tavallisesti 15 minuuttia, jonka jälkeen jaosto jatkaa seuraava-

na vuorossa olevassa eli laajassa kokoonpanossa. Poikkeuksellista lisäksi on, 

että tästä kokoonpanojen kirjosta ei ole laintasoisia säännöksiä. Muuttuva 

kokoonpano on ilmeisen toimiva ja sinänsä innovatiivinen lautakuntakäy-

tännön luomus.26 Lautakuntalaista on hyvällä tahdolla luettavissa enintään 

ajatus, että jaostojen kokoonpano vaihtelee. Tämäkin vaatii päättelyä siitä, 

että lääkärijäsenelle määrätään laissa velvollisuus osallistua lääketieteelli-

sen asian käsittelemisen (8.3 §).27 Samoin lain säännökset kolmejäsenisistä 

jaostoista määräävät, että jaostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi joko kaksi 

lakimiesjäsentä tai lakimies- ja lääkärijäsen (10 §). Sana “tai” antaa viitteen 

jaoston vaihtuvasta kokoonpanosta. Legaliteettiperiaatteen näkökulmasta 

asiantila ei kestä arvostelua. Kokoonpanojen sääntely on kaikkea muuta kuin 

23. Kornhauser 2012 s. 28.
24. Lautakunnissa erottuu näin yhtäältä ulkoinen tai muodollinen kokoonpano - esimerkiksi 
kolmi- ja viisijäseniset ovat tätä kokoonpanoa - ja toisaalta sisäinen tai asiallinen kokoonpano, 
toiisn sanoen mikä on jäsenten ammattillinen tausta.
25. Ohje: Somlan jäsenet 4.2.2013/jaostojen istunnot.
26. Esimerkiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakertomuksessa todetaan 
enemmittä perusteluitta, että “kussakin jaostossa on ollut kolme eri kokoonpanoa, laaja, sup-
pea lainopillinen ja suppea lääketieteellinen kokoonpano.” Ks. toimintakertomus 2011 s. 7. 
27. Tulkintaongelmat eivät rajoitu sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan, jota yllä tarkas-
tellaan. Lääketieteelliset kokoonpanot ovat nimittäin tyypillisiä koko sosiaaliturvan muutok-
senhaulle. Tämä koskee myös vakuutusoikeutta. Vakuutusoikeudessa lakimiesjäsenen sijasta 
käsittelyyn osallistuu lääkärijäsen, jos lääketieteellinen selvitys voi vaikuttaa asian ratkaisuun. 
Tämä koskee sekä peruskokoonpanoa että täysistuntoa (vakuutusoikeuslaki 10 § ja 14 §).
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läpinäkyvää ja muualla kuin laissa säänneltyä.

Perustavanlaatuinen kysymys kuuluu, onko tietyn jaoston tietyntyyppi-

nen sisäinen kokoonpano välttämätön tai edes hyväksi aineellisesti oikealle 

ratkaisulle. Jos näin on, asianosaisen pääsystä oikeaan jaostoon ja oikeaan 

kokoonpanoon tulee merkittävä oikeussuojaongelma. Kokoonpanon mää-

räävien perusteiden on tällöin oltava laintasoiset, läpinäkyvät ja selkeät. Jos 

taas sisäinen kokoonpano on asian ratkaisussa yhdentekevä, sisäisten ko-

koonpanojen erilaisuus on turhaa. Oli niin tai näin, on syytä riitauttaa kes-

keisen jakoperusteen “lääketieteellinen” ja “lainopillinen” toimivuus, osaksi 

myös perimmäinen mielekkyys. Näytöksi kummastakaan ei kelpaa se, että 

jaottelu on käytössä esimerkiksi vakuutusoikeudessa ja muissa lautakunnissa. 

Trendi näyttää vievän kohti mahdolisimman laajaa “lääketieteellisten” asioi-

den piiriä. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa onnistutaan 

luokittelemaan uskomattomat 88 prosenttia asioista “lääketieteellisiksi”. 

Lähtökohta on perustavasti väärä. Kaikessa sosiaaliturvan lainkäytössä 

kun on viime kädessä kysymys siitä, mikä juridinen merkitys annetaan jol-

lekin lääketieteelliselle havainnolle tai arviolle. Medikalisoitumisessa myös 

tämä päätös siirtyy lääketieteen edustajille. Kiintoisa kysymys kuuluukin, 

mitkä tekijät ovat tukeneet tätä kehitystä. On vaikea kuvitella, että lääkäri-

jäsenetkään haluaisivat de facto omia tällaista päätösvaltaa. Selitys on ehkä 

siinä, että medikalisoitunut lainkäyttö koetaan jostain syystä teknisesti hel-

pommaksi, tuloksiltaan varmemmaksi tai psykologisesti vakuuttavammaksi 

kuin tavanomainen juridinen lainkäyttö. Medikalisoitumiseen voidaan liittää 

se luonnontieteelle ominainen objektiivisuuden leima, joka taas esimerkiksi 

yhteiskuntatieteelliseltä tiedolta puuttuu. Kulttuurihistoriallisessa oikeus-

tutkimuksessa onkin havaittu, että 1900-luvun alusta alkaen esimerkiksi fy-

sikaalisen selityksen löytäminen on ratkaissut suoralta kädeltä kysymyksen. 

Sen sijaan psykologiselle tai sosiologiselle tietämykselle on annettu tuomio-

istuimissa merkitystä vain epäluuloisesti ja kätketysti.28

Keskustelu sosiaaliturva-asioiden luonteesta olisi harmitonta, ellei se vai-

kuttaisi haitallisesti ensin ajatteluun ja sen kautta lainkäytön laatuun. Lää-

ketieteelliset sisäiset kokoonpanot ja ylipäätään asioiden erottelu tällä pe-

rusteella edistää medikalisoitumista. Sosiaaliturvariidat siirtyvät enenevästi 

lääketieteen - ja lääkäreiden - ratkaistavaksi, mikä ei ole ollut lainsäätäjän 

28. Ks. Kemppinen 1992 s. 146. Nykyisin vannotaan mieluummin niin sanotun metodisen mo-
nismin nimiin: kaikki tiede on tulkintaa. Ks. Raatikainen 2005 s. 59. Näin luonnontieteellinen 
tieto (tai yleisemmin asiantuntemus) ei ansaitse minkäänlaista erityisasemaa myöskään lain-
käytössä. 
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tarkoitus. Suuntautumisen virheellisyyttä ei poista se, että medikalisoitumi-

nen näyttää olevan yleismaailmallinen ilmiö. Ohimennen todettakoon, että 

medikalisoitumiseen on tehokas vastalääke. Lääketieteelliset kokoonpanot 

tulisi korvata hankkimalla päätöksentekoon tarvittava tietotaito lääketieteel-

lisellä asiantuntijatodistelulla. Näin myös tämä tieto - eli lääketieteellinen 

tekijäntieto - saataisiin kontradiktorisen periaatteen piiriin. Eri asia on, että 

kirjallisessa menettelyssä päädytään siihen “lääkärinlausuntojen taisteluun”, 

josta lasketaan leikkiä. Mutta myös se on parempi vaihtoehto kuin medika-

lisoitumisesta seuraavan näkymättömän ratkaisuaineiston valta-asema so-

siaaliturvariidoissa. 

Säädöstekstien nojalla ei ole helppo vastata kysymykseen, mikä on jaos-

ton sisäisessä kokoonpanossa oletuskokoonpanona.29 Suppeaan kokoon-

panon valitukset ohjautuvat lähtökohtaisesti sillä perusteella, minkä mate-

riaalisen etuuslain (eli sektorilain) mukaisesta etuudesta on kysymys.30 Ellei 

etuus ole tässä lakiluettelossa tarkoitettu, se käsitellään laajassa jaostossa. 

Näin laaja kokoonpano on päätöksenteon normaalitapa, laajoilla jaostoilla 

on siis sisäinen yleistoimivalta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 

toiminta-alueella. Oltiin suppeiden jaostojen toimivallan määrittelystä mi-

tä mieltä tahansa (asian vaikeus ja merkitys ei suoraan liity sovellettavaan 

etuuslakiin), järjestely täyttää kaksi perusvaatimusta, jakoperusteet ovat lä-

pinäkyvät ja niiden soveltaminen varsin mekaanista. 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa kokoonpanojen vaihtoeh-

toja on enemmän kuin vakuutusoikeudessa, vaikka vakuutusoikeutta kos-

keva lainsäädäntö näyttää muutoin vaikuttaneen lautakuntalakeihin. Tosin 

kielenkäyttö poikkeaa. Lautakunnissa puhutaan erilaisista kokoonpanoista, 

vakuutusoikeudessa erilaisista istunnoista. Vakuutusoikeus tekee päätök-

sensä lähtökohtaisesti normaalissa istunnossa (vakuutusoikeuslaki 10 §). Yli-

tuomari ja laamanni saavat kuitenkin siirtää asian tai siihen sisältyvän yksit-

täisen kysymyksen vahvennettuun istuntoon (13 §). Ylituomarilla on lisäksi 

oikeus siirtää asia tai kysymys täysistuntoon. Edellytykset siirtämiselle ovat 

molemmissa tapauksissa samat eli ratkaisulla saattaa olla periaatteellista 

29. Tämä on eri kysymys kuin kysymys siitä, onko kolmi- vai viisijäseninen jaosto oletusko-
koonpano. Edellä katsottiin, että kolmijäseninen jaosto on oletuksena. 
30. Tämä poikkeaa hieman kaavasta. Ero on pikemminkin tehty sen nojalla, onko ratkaistavana 
asiakysymys vai oikeuskysymys. Outoa kylläkin kevennetyn kokoonpanon katsotaan olevan 
paikallaan, kun ratkaistavana on oikeuskysymys. Sen sijaan asiakysymyksen ratkaisemiseen 
tarvitaan normaali eli tässä laaja kokoonpano. Ks. KM 2003:3 s. 173. Logiikkaa on vaikea hy-
väksyä, sillä ratkaisemisen vaikeus ei riipu kysymyksen tyypistä. Oikeuskysymykset eivät kate-
gorisesti ole helpompia kuin asiakysymykset. 



36

1. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan organisaatio

merkitystä lain soveltamisen kannalta tai ratkaisu tulisi poikkeamaan aikai-

semmasta käytännöstä. Säännös tästä on hieman yllättävästi asetuksessa 

tavanomaisen lakitason asemasta (vakuutusoikeusasetus 10 §).31 Erikseen 

säädetään vakuutusoikeuden lausunnon antamisesta lainsäädäntöasiassa 

tai lainsäädäntöaloitteen tekemisestä. Tosin ylituomari voi määrätä myös 

lausunto- tai aloiteasian käsiteltäväksi ja “ratkaistavaksi” täysistunnossa (va-

kuutusoikeuslaki 14 §). Toisaalta myös vakuutusoikeudessa sisäinen kokoon-

pano riippuu ratkaisevasti siitä, luokitellaanko asia “lainopilliseksi” vai “lää-

ketieteelliseksi”. 

Vaikka jaostokokoonpanojen kirjo etenkin sosiaaliturvan muutoksenha-

kulautakunnassa hämmästyttää, on myönnettävä, että lautakunta on ollut 

tässä suhteessa aikaansa edellä. Viime aikoina oikeuspolitiikan tavoitteeksi 

on nimittäin nostettu “tuomioistuinten kokoonpanosäännösten joustavoit-

taminen”. Totta kylläkin on, että joustavoittaminen on ehkä pääsääntöisesti-

kin eufemismi kokoonpanojen yleiseksi supistamiseksi. Yleisenä tavoitteena 

joustavoittaminen on toki hyväksyttävä myös access to justice -näkökulmasta. 

Vaatiihan kansalaisen oikeussuoja, että hänen asiansa käsitellään ja ratkais-

taan asialle parhaiten soveltuvassa kokoonpanossa. Asianosaisen ja järjes-

telmän edut yhtyvät. Monijäsenisten kokoonpanojen ongelmaksi on kylläkin 

kautta aikojen tiedetty vapaamatkustaminen: kaikki kokoonpanoon kuuluvat 

tuomarit eivät kunnolla perehdy ratkaistaviin asioihin. He seurailevat esit-

telyä tai enemmistön omaksumaa kantaa. Kokemukset eri kokoonpanoista 

yleisissä tuomioistuimissa eivät kylläkään ole olleet pelkästään hyviä. Sitä 

paitsi monet kokoonpanon muunnelmat ovat jääneet kuolleeksi kirjaimeksi, 

kun ne ovat osoittautuneet joko hyödyttömiksi tai liian työläiksi käytännön 

ratkaisutoiminnassa. 

Pulmaksi on myös noussut asioiden ohjaaminen eri kokoonpanoihin. Ul-

koinen ohjaaminen - esimerkiksi prosessilain yksityiskohtaisella sääntelyllä 

- on havaittu niin vaikeaksi, että tuomioistuimelle itselleen uskottu laaja har-

kintavalta on tunnustettu realiteetiksi.32 Tuomioistuin tietää itse parhaiten, 

millaista käsittelyä ja kokoonpanoa yksittäinen asia vaatii. Vaikka logiikkaa 

sinänsä ei pystytä kiistämään, myös kharybdis on muistettava. Jos liika sään-

tely johtaa kaavamaisuuteen, sääntelyn totaalinen puuttuminen antaa liiak-

31. Säännös on myös sisällöltään hieman suppeampi kuin esimerkiksi hallinto-oikeuslain vas-
taava säännös (16 §). Tämän pykälän mukaan täysistuntoon tai koko jaoston istuntoon voidaan 
siirtää myös “laajakantoinen” lainkäyttöasia. Tosin laajakantoinen asia on tavallisesti myös 
periaatteellisesti merkittävä. 
32. Oikeudenhoidon uudistusohjelma 2013 s. 33. 
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laaja  

jaosto

si tilaa työekonomialle, toisin sanoen asiat päätyvät kaikkein kapeimpaan 

ja työekonomisimpaan kokoonpanoon.33 Jos ajatellaan koettua oikeuden-

mukaisuutta, kansalaiselle tehty ilmoitus siitä, että hänen asiansa käsiteltiin 

“suppeassa” jaostossa, luo mielikuvan sekä asian vähäisestä merkityksestä ja 

lopputuloksen itsestäänselvyydestä. Tällaiseen mielikuvaan sosiaaliturvan 

muutoksenhaussa ei ole varaa. Mielikuvaa ei korjaa myöskään tieto siitä, että 

sosiaalialan lautakuntien “suppeakaan” kokoonpano ei ole, koko tuomiois-

tuinlaitosta ajatellen, suppea vaan pikemminkin laaja. 

Kaavio 2: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan lainkäyttöorganisaa-

tio (osittain) 

33. Ks. KM 2003:3 s.169. Mietinnössä pohditaan, miksi käräjäoikeuksissa aikanaan käyttöön ote-
tut vahvennetut kokoonpanot ovat jääneet niin “satunnaisiksi”. Vaikka sittemmin vahvennetut 
kokoonpanot lienevät hieman yleistyneen, esiin tuodut syyt - asiaruuhkat, tulostavoitteet, käsit-
telyn pitkittyminen, epäluottamus työtovereita kohtaan - käytön vähäisyyteen tuntuvat pätevän 
erityisen hyvin sosiaalialan lautakunnissa. Pääsyystä ei ole epäselvyyttä: “alioikeusuudistuksen 
jälkeen käräjäoikeuksissa oli asiaruuhkia, minkä vuoksi asioita tuli tehokkuussyistä käsitellä 
mahdollisimman keveissä kokoonpanoissa.” Tuomioistuinkulttuureja tai vastaavia tutkineille 
ei myöskään tule yllätyksenä havainto, että syntynyt käytäntö jäi kuvainnollisesti “päälle”, vaik-
ka työmäärät normalisoituivat vuosikymmenen puoliväliin mennessä. 
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Periaatteellisempi kysymys on, tuleeko sosiaaliturvassa sisäisten lainkäyt-

töyksiköiden - eli käytännössä jaostojen - erikoistua tiettyyn etuuslainsää-

dännön lohkoon vai päinvastoin käsitellä kaikenlaisia sosiaaliturva-asioita. 

Kysymys tuo mieleen päättymättömän keskustelun siitä, tuleeko tuomiois-

tuinten olla yleisiä vai erityisiä.34 On ilmeistä, että samat argumentit pätevät, 

toteutettiin erikoistuminen sitten tuomioistuinorganisaatiolla tai sisäisel-

lä järjestelyllä. Sosiaaliturvan muutoksenhaussa on päädytty eri ratkaisui-

hin. Esimerkiksi vakuutusoikeudessa osastot ovat erikoistuneet tiettyihin 

asiaryhmiin, kun taas sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnissa jaostot 

käsittelevät pääsääntöisesti kaikenlaisia asioita. Sosiaaliturvassa valinnan 

merkitystä ei kuitenkaan ole syytä liioitella. Jos ajatellaan vakuutusoikeutta 

ja suurinta lautakuntaa eli sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa, lain-

käytön alayksiköille päätyvä asiakokonaisuus on joka tapauksessa niin laaja 

ja sisällöllisesti vaihteleva, että erikoistuneinkin jaosto on toimialaltaan vie-

lä varsin yleinen. Sen sijaan kahta pienintä muutoksenhakulautakuntaa on 

pakko pitää liian erikoistuneina. 

1.2.2. Vahvistetut kokoonpanot 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi ratkaista lainkäyttöasian myös 

vahvennetussa jaostossa tai täysistunnossa. Lautakunnan päätoiminen pu-

heenjohtaja, päätoiminen varapuheenjohtaja tai jaosto voi määrätä jaostos-

sa käsiteltävänä olevan asian tai siihen liittyvän kysymyksen käsiteltäväksi 

vahvennetussa jaostossa (11 §). Asian käsittely vahvennetussa jaostossa täh-

tää lain mukaan “yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseen”.35 Sanamuoto 

34. Kuten edellä todettiin, trendi on pitkään kulkenut erityisestä yleiseen. Erityistuomioistuimis-
ta on kaikkialla siirrytty yleisiin tuomioistuimiin. Tämä kuva on kuitenkin jossain määrin har-
haanjohtava. Erikoistuminen on nimittäin siirtynyt yleisiksi luokiteltujen tuomioistuinten sisäl-
le. Ensiksikin tietylle yleiselle tuomioistuimelle annetaan yksinomainen toimivalta osoitetussa 
asiaryhmässä, jolloin siitä tulee tavallaan erityinen yleinen tuomioistuin. Ks. Havansi 2007 s. 
85. Toiseksi sama yleinen tuomioistuin suosii alayksikköjensä ja yksittäisten tuomareiden eri-
koistumista johonkin asiaryhmään. Tällainen koulutuksellinen erikoistuminen on nostettu 
jopa laatukriteeriksi. Ks. Mannerhovi 2008 s. 110. Muun muassa käräjäoikeuksien kohdalla on 
kysytty, onko tällainen “eriarvoistaminen” optimaalinen oikeuspoliittinen ratkaisu. Oli niin 
tai näin, tällaisessa erikoistumisessa vältetään erityistuomioistuinten pahimmat heikkoudet, 
haitalliset alakulttuurit ja suuri haavoittuvuus.
35. Hallituksen esitys sisältää - mikä on varsin epätavallista - muutaman maininnan siitä, mil-
laisia asioita vahvennetussa jaostossa käsiteltäisiin. Nämä asiat “voisivat luonteeltaan olla hyvin 
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antaa vaikutelman, että asian ensikäsittelyn on kuitenkin tapahduttava ja-

ostossa. Tähän viittaa myös jaoston valta päättää asian ratkaisemisesta vah-

vennetussa jaostossa. Tämä tulkinta merkitsisi toisaalta, että puheenjohtaja 

ei voi suoraan osoittaa lautakuntaan saapuvaa asiaa käsiteltäväksi vahven-

netussa kokoonpanossa. Tulkintaa tukee vielä se, että asian ratkaisemiselle 

täysistunnossa ei ole vastaavaa rajoitusta. Muutoksenhakulautakunnan pu-

heenjohtava nimittäin voi päättää, että lautakunnassa “ratkaistava asia” kä-

sitellään täysistunnossa (12 §). Kumpikin tulkinta on sinänsä mahdollinen, 

joskin puheenjohtajan suora osoitusvalta nopeuttaa siinä määrin käsittelyä, 

että se on otettava ensisijaiseksi tulkinnan vaihtoehdoksi. 

Kuten lain sanamuoto osoittaa, asia voidaan siirtää vahvennettuun jaos-

toon myös osittain. Tätä mahdollisuutta taas, jos lakia tulkitaan sananmu-

kaisesti, täysistunnossa ei ole: koko asia on ratkaistava täysistunnossa. Asia 

erikseen on, onko laissa tarkoitettu ottaa kantaa käsittelyn laajuuteen. Jonkun 

osakysymyksen käsittely vahvennetussa kokoonpanossa on tarpeen etenkin 

periaatteelliseksi havaitun ennakkokysymyksen osalta. Kun tuo ennakko-

kysymys on saanut ratkaisunsa vahvennetussa kokoonpanossa, asia palaa 

normaaliin kokoonpanoon. Normaali kokoonpano tekee sitten varsinaisen 

ratkaisun kyseisessä sosiaaliturva-asiassa. Tarve saada kvalifioitu kannanotto 

ennakkokysymykseen ei kytkeydy mitenkään siihen, käytetäänkö kyseiseen 

tarkoitukseen vahvennettua jaostoa vai täysistuntoa. Vahvennetun jaoston 

erikoisuuksiin kuuluu vielä epätavallisen korkea päätösvaltaisuuden kyn-

nys. Jotta vahvennettu jaosto olisi päätösvaltainen, vähintään kahden kol-

masosan sen jäsenistä on oltava henkilökohtaisesti paikalla.36 Asiallisesti 

suurin ero muihin kokoonpanoihin verrattuna on, että vahvennettuun jaos-

toon kuuluu aina lautakunnan päätoiminen puheenjohtaja tai päätoiminen 

varapuheenjohtaja, joka johtaa puhetta. Hieman samankaltainen järjestely 

on käytössä vakuutusoikeudessa, jossa vastaava rooli on vakuutusoikeuden 

ylituomarilla.37

Vahvennetun jaoston asema on helppo päätellä, vaikkakaan lain sana-

erilaisia, esimerkiksi etuusasia voisi olla ennakkotapausluontoinen tai asiasisällöltään vaikea 
tai laaja, tai periaatteellista pohdintaa vaativa.” Ks. HE 167/2006 vp. s. Asian vaikeus tai laajuus 
sinänsä ei tietenkään tee siitä sellaista asiaa, jossa pitää varmistaa yhdenmukainen tulkinta 
sen ratkaisemisella vahvennetussa jaostossa. . 
36. Lautakunta kylläkin häviää vertailussa tapaturma-asioiden lautakuntaan. Siinä vahvennet-
tu jaosto on päätösvaltainen vasta, kun vähintään neljä viidesosaa vahvennettuun jaostoon 
kuuluvista jäsenistä on läsnä (laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta 11 §). 
37. Sen sijaan hallinto-oikeudessa koko jaoston istunnossa - joka funktionaalisesti vastaa vah-
vennettua jaostoa - vastaavaa ei tapahdu. Puheenjohtajana voi nimittäin toimia paitsi ylituo-
mari myös jaoston puheenjohtaja (hallinto-oikeuslaki 15 §),
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muoto “yhdenmukaisen tulkinnan varmistaminen” ei sitä suoraan kerro.38 

Vahvennetun jaoston tehtävä on selvästikin huolehtia siitä, että lautakunnan 

jaostot seuraavat samaa käytäntöä samanlaisissa asioissa. Kuten muistetaan, 

kaikki jaostot käsittelevät kaikentyyppisiä asioita. Ratkaisukäytännön yhden-

mukaisuus onkin vaikea ongelma lautakunnassa, jossa on seitsemän jaostoa 

ja jossa luontainen yhteydenpito jaostojen välillä on - paljolti jäsenten sivu-

toimisuuden takia - vähäistä. Näin voisi olettaa, että vahvennettua jaostoa 

käytettäisiin suhteessa paljon. Osaksi tämä pitääkin paikkansa; vahvennettu 

jaosto käsittelee vuosittain 50-60 asiaa.39 Suhteessa täysistuntoihin voidaan 

sanoa, että vahvennettu jaosto toimii siedettävän hyvin eli käsittelee kohta-

laisen paljon asioita. Asiamääriin ja organisaatioon suhteutettuna kuva on 

toinen. On pakko sanoa, että vahvennettua jaostoa ei käytetä ainakaan liikaa. 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa näyttääkin realisoituvan edel-

lä viitattu työekonomian riski. Valtaisten asiamäärien, niukkojen voimava-

rojen ja ainaisen kiireen takia vahvistetut kokoonpanot jäävät vajaakäytölle. 

Vaikka hallituksen esitys selvästikin kantaa huolta aineellisen etuuslainsää-

dännön tulkintalinjauksista40, vähintään yhtä merkittävää on - tai ainakin 

tulisi olla - huolenpitäminen prosessilain tulkintalinjauksista. Jaostoillahan 

on vielä enemmän liikkumavaraa ja harkintaa menettelykysymyksissä. Kan-

salaisen oikeussuojan kannalta käytännön ”horjunta” itse menettelyssä on 

vielä vaikeammin hyväksyttävissä kuin epäyhtenäinen käytäntö etuuslakien 

tulkinnassa. 

Raskain kokoonpanon vaihtoehto on lautakunnan täysistunto. Asia käsi-

tellään täysistunnossa, jos asialla on periaatteellista merkitystä lain sovelta-

misen kannalta muissa vastaavanlaisissa tapauksissa tai jos jaoston ratkaisu 

tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä (12 §).41 Asian käsittelemistä 

täysistunnossa päättää lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 

jaosto itse. Vahvennetulla jaostolla tätä valtaa ei muodollisesti ole. Se voi vain 

esittää toivomuksen puheenjohtajalleen, jotta tämä määräisi asian käsiteltä-

väksi täysistunnossa.42 Täysistunnon rooli erityisesti sosiaaliturvan muutok-

38. Lautakuntajargonissa tämä ilmaistaan napakalla toteamuksella, että vahvennetulla jaostolla 
“estetään jaostojen horjunta”. Tämä vastaakin hyvin hallituksen esityksen kantaa. Vahvennetun 
jaoston tehtävänä oli nimenomaan “käsitellä erilaisia yksittäisiä asioita lautakunnan yhden-
mukaisen tulkintalinjauksen varmistamiseksi.” Ks. HE 167/2006 s. 19.
39. Tieto tapaamisesta lautakunnan puheenjohtajien kanssa 12.2.2013.
40. Kuten edellä todettiin, perusteluissa puhutaan koko ajan “etuusasiasta”. 
41. Perusteluissa täysistuntoon kuuluvia asioita ei lähemmin määritellä, vaan niissä toistetaan 
sellaisenaan lakiteksti huomautuksin, että sääntely vastaa tarkastuslautakunnasta annetun 
asetuksen säännöksiä. Ks. HE 167/2006 vp s. 20.
42. Äärilegalistinen tulkinta vie samalla, että lautakunnan täysistunto ei ole välttämätön (to-
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senhakulautakunnassa on jäänyt hyvin marginaaliseksi siitä yksinkertaises-

ta syystä, että se ei kokoonnu. Esimerkiksi vuonna 2011 ei järjestetty yhtään 

täysistuntoa. Kovin yleisiä täysistunnot eivät ole muissakaan muutoksen-

hakulautakunnissa. Esimerkiksi keskisuurena pidetty tapaturma-asioiden 

muutoksenhakulautakunta järjesti vuonna 2012 yhden täysistunnon. Siitä 

huolimatta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan täyskielteisyys täys-

istuntojen käyttämisessä yllättää. 

Asia erikseen on, mikä rooli täysistunnolla tulisi olla esimerkiksi sosiaa-

liturvan muutoksenhakulautakunnassa. Täysistuntoa on kaikesta päättäen 

ajateltu eräänlaiseksi sisäiseksi prejudikaattikokoonpanoksi. Sosiaaliturvan 

muutoksenhakulautakunnassa tämä rooli tuntuu kuitenkin siirtyneen vah-

vennetulle jaostolle. Tämä on ymmärrettävääkin, sillä vahvennettu jaosto 

on professionaalisempi elin kuin täysistunto. Vaikka täysistunnon päätös-

valtaisuuteen riittää puolet lautakunnan jäsenistä, tämänkin jäsenmäärän 

saaminen istuntoon, kun jäsenet ovat sivutoimisia ja osa-aikaisia, lienee 

ylivoimaista. Näin lautakunnan jäsenrakenne estää de facto täysistunnon 

muodostumisen ajatelluksi ennakkopäätöskokoonpanoksi. Vaikka osa täys-

istunnon tehtävistä on siirtynyt vahvennetulle jaostolle, lopputulos ei ole on-

nistunut. Myös vahvennettujen jaostojen päätökset on harvassa eikä niiden 

käyttämistä ole koordinoitu. Ehkä juuri tästä syystä sosiaaliturvan muutok-

senhakulautakunnan lainkäyttö on ajautunut sellaiseksi yksittäisten valitus- 

ja hakemusasioiden ratkaisemiksi, mistä lautakuntaa on ilmeisen aiheellises-

ti syytetty. Jos näin on, lautakunta saa syyttää asiaruuhkista paljolti itseään. 

Lautakunta ei pyrikään antamaan ratkaisuilleen vaikutusta yksittäisen asian 

ulkopuolella. Tämä näkyy myös yksityiskohdissa. Täysistunnon tai vahven-

netun jaoston ratkaisuilla ei ole erityisasemaa harkittaessa, otetaanko ne rat-

kaisu- eli ennakkopäätöstietokantaan. Asetuksen mukaan internet-sivuilla 

julkaistaan ne ratkaisut, joilla on periaatteellista merkitystä lain soveltami-

sen kannalta (asetus sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta 4 §). Tie-

tokantaan päässeissä ratkaisuissakaan ei systemaattisesti kerrota, ovatko ne 

peruskokoonpanossa syntyneitä, vahvennetun kokoonpanon vai täysistun-

non tekemiä.

ki kylläkin mahdollinen), jos vahvennettu jaosto haluaa poiketa aikaisemmasta käytännöstä. 
Valmisteluaineistosta ei pystytä sanomaan, onko tämä nimenomaan tarkoitus vai valmistelun 
lapsus. 
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Täysistuntojen harvinaisuus nousee myös access to justice -esteeksi. On 

muistettava, että lain mukaan asia on ratkaistava täysistunnossa, jos (vielä hy-

poteettinen) jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä. 

Tämän säännön tietäen jaostot luultavasti yrittävät pitäytyä aikaisemmissa 

tulkinnoissa, jotta rutiinimaisen ratkaisutuotannon rikkovaa täysistuntoa ei 

tarvitsisi järjestää. Vastaavasti kansalaisen intressissä taas on saada oma asi-

ansa täysistuntoon, jotta aikaisempaa käytäntöä - joka voi olla ajastaan jäljes-

sä - kyetään muuttamaan ja valitus menestyy. Missä määrin päätöksenteon 

tasosääntely de facto ohjaa jaostojen ratkaisukäytäntöä, on epäselvää. Jos 

tuomioistuinkulttuuri on tai olisi legalistinen, vaikutus on teoriassa melkoi-

nen. Tosin tämän tutkimuksen aineisto ei viittaa siihen, että esimerkiksi so-

siaaliturvan muutoksenhakulautakunnan kulttuuri olisi legalistinen. Pikem-

minkin adjektiivi “teknokraattinen” tai “pragmaattinen” on paikallaan. Tästä 

syystä on luultavaa, että lautakunnan jaostot varovaisilla uustulkinnoillaan 

ja siitä melua pitämättä poikkeavat aikaisemmasta käytännössä - ja antavat 

näin välttämätöntä käyttövoimaa oikeuskehitykselle. Sinänsä periaate, jonka 

mukaan aikaisemmasta tulkintalinjasta poikkeaminen johtaa vahvistettui-

hin kokoonpanoihin ja mieluummin täysistuntoon, on oikea. Tosin periaa-

te on tavallisesti voimassa vain ennakkopäätöstuomioistuimessa, jollaisena 

muutoksenhakulautakuntaa ei suopealla tulkinnallakaan voida pitää. Asia 

erikseen on, että vahvennettu jaosto on lähempänä arkipäivän lainkäyttöä ja 

sikäli tarkoituksenmukaisempi kokoonpano linjanmuutosten hyväksyjäksi.

Oli niin tai näin, kansalaisen kannattaa joskus vaatia valituksessaan, että 

hänen asiansa käsitellään täysistunnossa. Tosin asianosaisella ei ole saman-

laista “oikeutta” täysistuntokäsittelyyn kuin se oikeus suulliseen käsittelyyn, 

minkä auktorisoiva ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan soveltamiskäytäntö 

hänelle antaa. (Tietenkin myös täysistunto voi olla suullinen käsittely artik-

lan merkityksessä.) Tästä huolimatta vaatimus täysistunnosta ei jää turhaksi 

eleeksi. Vaatimus pakottaa konkreettiseen harkintaan kyseisessä yksittäista-

pauksessa. Hyvä lautakuntakäytäntö lisäksi edellyttää, että kansalainen saa 

perustellun päätöksen siitä, miksi hänen asiaansa ei viety täysistuntoon. Tä-

mä käsittelyratkaisu voi toki olla osa varsinaista asiaratkaisua. Käytännössä 

tällaiset vaatimukset ovat tietenkin tuntemattomia, sillä maallikkoasianosai-

nen ei millään voi tuntea täysistunnon ja linjanmuutoksen yhteyttä. Maal-

likko tuskin on tietoinen edes siitä, että valituksen menestyminen vaatii lin-

janmuutoksen. 



43

1.2. Kokoonpanoja kerrakseen

Lopuksi on verrattava vahvistettujen kokoonpanojen tehtäväkuvausta 

lautakunnissa siihen, miten sama työnjako on toteutettu yleisessä hallinto-

lainkäytössä ja vakuutusoikeudessa. Lautakuntien keskinäinen vertailu ei sen 

sijaan omaa mielenkiintoa, koska niiden prosessilait ovat niin lähellä toisi-

aan. Hallinto-oikeuksissa lainkäytön yhdenmukaisuuden kannalta tai muu-

ten periaatteellisesti merkittävä tai laajakantoinen lainkäyttöasia tai sen osa 

voidaan siirtää käsiteltäväksi täysistunnossa tai koko jaoston istunnossa (16 

§).43 Asian siirtämisestä täysistuntoon päättää ylituomari, siirtämisestä koko 

jaoston istuntoon voi tehdä päätöksen myös jaoston puheenjohtaja. Vakuu-

tusoikeuslaki puolestaan säätää vain päätösvallasta; siirtämisen asiallisista 

edellytyksistä määrätään sen sijaan ainoastaan asetuksessa vakuutusoikeu-

desta (2003/237), mikä poikkeaa lainsäädäntötraditiosta. Ero on kuitenkin 

vain sääntelyn tasossa. Jos lainkäyttöasian tai siihen liittyvän kysymyksen 

ratkaisulla saattaa olla periaatteellista merkitystä tai jos ratkaisu tulisi poik-

keamaan aikaisemmasta käytännöstä, vakuutusoikeuden ylituomari tai laa-

manni voi asetuksen mukaan määrätä asian käsiteltäväksi vahvennetussa 

jaostossa tai täysistunnossa (10 §). 

Vertailu tuo esiin joitakin eroja, joilla on myös tulkinnallista merkitystä. 

Sen enempää hallinto-oikeuslaissa kuin vakuutusoikeuslaissakaan ei edel-

lytetä, että asian periaatteellisen merkityksen on nimenomaan liityttävä “sa-

mankaltaisiin tapauksiin”. Lautakuntalaki taas sitä vaatii. Yhtäältä taas muu-

toksenhakulautakunnista puuttuu mahdollisuus siirtää asia vahvistettuun 

kokoonpanoon silloin, kun asia on “laajakantoinen”. Mitä tulee käsitteisiin, 

merkittävä ja laajakantoinen asia on perinteisesti tapana erottaa toisistaan. 

Laajakantoinen asia kun ei välttämättä ole aina periaatteellinen; sen sijaan 

periaatteellisesti merkittävää asiaa lienee pidettävä aina laajakantoisena. 

Laajakantoisuus liittyy lähinnä ratkaisun vaikutuksiin, yleensä taloudellisiin. 

Periaatteellisuus taas korreloi eettisiin arvioihin, erityisesti oikeudenmukai-

suuteen. Yhteistä vakuutusoikeudelle ja muutoksenhakulautakunnille puo-

lestaan on aikaisemman käytännön arvostaminen. Siitä poikkeaminen, oli 

kyse yksityiskohdasta tai uudesta periaatelinjauksesta, edellyttää aina vah-

vistettua kokoonpanoa.44 Kyynikko huomauttaisi, että lainsäätäjä luottaa hy-

43. Koko jaosto vastaa toiminnallisesti lautakuntien vahvennettua jaostoa, vaikkakin siihen 
kuuluu vähemmän jäseniä (15 §).
44. Tältä osin voitaneen puhua yleisen lainkäytön vaikutuksesta. Sama järjestely on nimittäin 
voimassa sekä korkeimmassa oikeudessa (laki korkeimmasta oikeudesta 2005/665 7 §) että 
hovioikeudessa (hovioikeusasetus 1994/211 13 §). Hovioikeudessa päädytään vahvistettuihin 
kokoonpanoihin jopa silloin, kun hovioikeuden jaoston “vallitseva mielipide” poikkeaa toisen 
hovioikeuden omaksumasta “oikeusperiaatteesta”. 
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väuskoisesti sisäiseen tiedonkulkuun, toisin sanoen siihen että lainkäyttö-

elimen alayksiköt tietävät paitsi oman myös muiden yksiköiden käytännön. 

Vakuutusoikeudessa se lienee juuri ja juuri ihmisen kognitiivisten kykyjen 

rajoissa. Yli 20 000 asiaa vuodessa ratkaisevassa sosiaaliturvan muutoksen-

hakulautakunnassa koko käytännön tunteminen on jo sula mahdottomuus.

Lautakuntalainsäädännön hyväksi on taas laskettava, että niiden henki-

löiden piiri, joilla on oikeus päättää asian siirtämisestä vahvistettuun kokoon-

panoon, on laajempi kuin lainkäytössä yleensä. Päätösvaltaisten henkilöiden 

piiri ei myöskään vaihtele sen mukaan, mihin kokoonpanoon asia siirretään. 

Tällä perusteella voidaan sanoa, että säädökset osoittavat pyrkimystä laajem-

paan kvalifioitujen kokoonpanojen käyttämiseen kuin lainkäytössä yleensä. 

Lainsäätäjän vika ei ole, että tämä pyrkimys ei näy lautakuntien käytännön 

toiminnassa. Lautakunnat eivät yksinkertaisesti hyödynnä lainsäädännön 

tarjoamaa potentiaalia. 

1.2.3. Kevennetty päätöksenteko eli yhden tuomarin 
kokoonpano 

Kuten edellä todettiin, kokoonpanojen valikkoon lisättiin vuonna 2008 yh-

den tuomarin kokoonpano, joka muutoksenhakulautakunnassa tarkoittaa 

puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa. Yhden tuomarin kokoonpanossa 

ratkaistaan hallituksen esityksen mukaan ne asiat, joihin ei liity lainkaan 

tai “lähes lainkaan” harkintaa. Tällaisia asioita ovat esityksen mukaan saira-

usvakuutuksen niin sanotut taksapäätökset sekä menettelyratkaisut kuten 

myöhästyneiden ja peruutettujen valitusten käsittely.45 Myös lakitekstissä 

yhden tuomarin kokoonpanon päätösvalta määritellään täsmällisesti sito-

malla se osaksi sektorilakiin, osaksi taas hallintolainkäyttölakiin (laki sosi-

aaliturvan muutoksenhakulautakunnasta 10a § 1 mom.). Jos asian laatu sitä 

vaatii, tällainenkin asia voidaan käsitellä kolmijäsenisessä jaostossa (2 mom.). 

Legaliteettiperiaatteen kannattaja huomauttaisi tässä, että lakitekstin määre 

“asian laatu vaatii” on liian epämääräinen kelvatakseen ohjenuoraksi.46 Avoi-

45. HE 58/2008 s. 8.
46. Uudistus on tältä osin hieman ristiriitainen, sillä hallituksen esityksen yleisperusteluissa 
todetaan, että jaostoissa käsiteltävistä asioita voidaan määrätä työjärjestyksellä, kun taas ko-
koonpanoista on säädettävä lailla. Perustelujen valossa on kuitenkin helppo arvata ainakin 
teoriassa, milloin kyseinen “asian laatu” vallitsee. Yhden tuomarin kokoonpanoonhan kuulu-
vat ne asiat, joissa ei tarvita harkintaa. Näin harkinnan aktualisoituminen vie asian jaostoon. 
Lainkäyttäjää tällainen päätelmä ei auta: esille nousee kysymys siitä, milloin harkinta ylittää 
lakitekstin tai oikeammin perustelujen määrittämän tason “ei ollenkaan harkintaa” tai “lähes-
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meksi jää myös se, kuka päättää asian laadun sisällöstä yksittäistapauksessa 

eli viime kädessä siitä, käsitelläänkö asia jaostossa. Samoin voidaan kysyä, 

pakottaako todettu “asian laatu” - mikä se sisällöltään lieneekin - jaoston 

käyttämiseen vai onko kyseessä aito valinnaisuus.

Laki kuluttajariitalautakunnasta tarjoaa toisen esimerkin tavasta määri-

tellä, mikä on yhden tuomarin kokoonpanon soveltamisala. Tarkemmassa 

luennassa tämä laki ei kylläkään puhu yhden tuomarin kokoonpanosta vaan 

“asian muusta ratkaisemisesta” (laki kuluttajariitalautakunnasta 16.1 §). Py-

kälän mukaan lautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan varapuheenjohtaja 

tai jaoston puheenjohtaja voivat yksin ratkaista asian, jos kaksi ehtoa täyttyy. 

Ensiksikin asian ratkaisijan ja esittelijän on oltava yksimielisiä ratkaisusta. 

Toiseksi taas lautakunnan ratkaisukäytännön samankaltaisissa asioissa on 

oltava vakiintunut tai sama riitakysymys on tullut ratkaistuksi täysistunnon 

tai jaoston aikaisemmalla päätöksellä.47 Maailmankuvasta riippuu, hyväk-

sytäänkö laajemmin tässä määrin aikaisempaan käytäntöön sidottu toimi-

valtalinjaus. 

Yhtäältä kuluttajariitalautakunnassa on - toisin kuin sosiaalialan muutok-

senhakulautakunnissa - yritetty antaa aikaisemmille ratkaisuille merkitystä 

myös kyseisen yksittäisen asian ulkopuolella. Tästä puutteestahan muutok-

senhakulautakuntia moitittiin tutkimuksen yleisessä osassa.48 Toisaalta taas 

aikaisemman käytännön ylikorostuksen vaara on lähellä, kun muistetaan, 

että asianosaiselle voidaan antaa kuluttajariitalautakunnassa asian vireille 

tullessa kehotus luopua asian käsittelystä, jos muun muassa lautakunnan 

ratkaisukäytännön perusteella on ilmeistä, että ratkaisu tulee olemaan ha-

kijalle vastainen. Kaksoismekanismi - luopumiskehotus ja kevennetty kä-

sittelyura - ovat molemmat omiaan sementoimaan kerran muodostuneen 

soveltamiskäytännön. Tästä syystä onkin ymmärrettävää, että “asian muu 

ratkaiseminen” on jäänyt kuluttajariitalautakunnassa vähälle käytölle.49 Toki 

vielä suurempia epäilyjä liittyy tämän lautakunnan erikoisuuteen, esittelijä-

kokoonpanoon. Esimerkiksi sen arvioiminen, onko asia vähäinen, selkeä tai 

yksinkertainen, vaatii jos mikä harkintaa.

Mitä tulee muihin muutoksenhakulautakuntiin, laki sosiaaliturvan muu-

toksenhakulautakunnasta edustaa vanhinta sääntelykerrosta. Siinä yhden 

kään lainkaan” harkintaa. 
47. Kuluttajariitalautakunnassa on käytössä myös esittelijäkokoonpano. Esittelijäksi määrätty 
virkamies voi yksin ratkaista asiat, jotka ovat ilmeisen perusteettomia, merkitykseltään vähäisiä 
tai tosiseikoiltaan selviä ja oikeudellisesti yksinkertaisia (16.2 §).
48. Siihen palataan jäljempänä jaksossa 6.5.
49. Näin Viitanen 2003 s. 383.
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tuomarin kokoonpanon päätösvalta on kaikkein ahtain. Uusinta lautakunta-

lainsäädäntöä puolestaan edustaa laki tapaturma-asioiden muutoksenhaku-

lautakunnasta (2010/1316). Siinä yhden tuomarin kokoonpanossa ratkaistaan 

muun muassa asia, joka uuden selvityksen takia palautetaan tai siirretään 

vakuutuslaitokselle. Puheenjohtaja ratkaisee tässä lautakunnassa myös ne 

asiat, joissa on kysymys täytäntöönpanon keskeyttämisestä tai ulosmitta-

uksesta (10 §). Nämä asiat liittyvät tavallisesti takaisinperintään. Kielellistä 

vaihtelua todistaa taas se, että kyseinen laki puhuu “puheenjohtajan ratkais-

tavista asioista”. On kuitenkin sanottava, että tässä uudessakin laissa yhden 

tuomarin kokoonpanon päätösvalta on hyvin kaukana siitä, mikä se on kes-

kieurooppalaisissa sosiaaliturvatuomioistuimissa.50 

1.3. Lautakuntien keskinäistä vertailua 

Edellä on tarkasteltu etenkin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 

organisaatiota. Muihin lautakuntiin on viitattu satunnaisesti, joten on muu-

taman yleisemmän huomautuksen aika. Muissa sosiaalialan lautakunnissa 

kokoonpanovaihtoja on vähemmän kuin sosiaaliturvan muutoksenhakulau-

takunnassa. Tavallinen kokoonpanojen yhdistelmä koostuu täysistunnosta, 

jaostosta ja vahvennetusta jaostosta. Säännöt, joiden perusteella kokoon-

pano yksittäisessä asiassa määräytyy, vaihtelevat hieman lautakunnittain. 

Päälinjat toki ovat, kuten edellä jo todettiin, samat kaikissa lautakunnissa. 

Valmisteluaineiston niukkuus ja osittainen pinnallisuuskin saavat kuitenkin 

aikaan sen, että kokonaiskuvaa hakeva ei tiedä, mitkä erot laeissa ovat tar-

koituksellisia, mitkä taas tahattomia. Lautakuntalainsäädännön aikajänne-

kin on parikymmentä vuotta, joten niitä valmistelleet henkilöt ovat moneen 

kertaan vaihtuneet. Asenteet eivät niinkään näytä muuttuneen, vaan lauta-

kuntalainsäädäntöä leimaa voimakas jatkuvuus. Näin vaaka näyttää kallis-

tuvan tahattoman heilahtelun, esimerkiksi pelkän kielenkäytön nykyaikais-

tamisen suuntaan.51 

Jos lakitekstejä tulkitaan kirjaimellisesti, lopputulokseen vaikuttavia ero-

jakin havaitaan. Esimerkiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakun-

50. Hietanen-Kunwald 2015 s. 112.
51. Joskus erehdys käy ilmi jo säädösteksteistä, mistä esimerkin tarjoaa opintotukiasioiden 
muutoksenhakulautakuntaa koskeva sääntely. Lain mukaan jaosto tai lautakunnan puheen-
johtaja voi määrätä asian täysistuntoon (opintotukilaki 10 §). Asetuksessa päätösvalta ulotetaan 
askelta laajemmalle: myös jaoston puheenjohtaja voi antaa tällaisen määräyksen (opintotu-
kiasetus 4 §). Vaikka lopputulos sinänsä on hyväksyttävissä, vaikutelmaa huolellisesta lainval-
mistelusta ei luennassa saa.
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nassa täysistuntoon pääsevät vain periaatteellisesti merkittävät asiat, kun 

taas se, että jaostossa annettava ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta 

käytännöstä, ei vielä vie yksittäistä asiaa täysistuntoon. Tosin on todettava, 

että lautakunnan mielestä sen ratkaistavaksi ei päädy paljoakaan “periaat-

teellisesti merkittävää”. Täysistuntojen ja jaostokokousten suhde oli esimer-

kiksi vuonna 2012 yksi täysistunto ja 130 jaoston kokousta. Opintotuen muu-

toksenhakulautakunta on aavistuksen innokkaampi täysistuntojen järjestäjä. 

Lain mukaan täysistunnossa käsitellään periaatteessa tärkeät asiat sekä asiat, 

joissa poiketaan aikaisemmasta tulkintalinjasta. Säädöspohja on siis sama 

kuin edellä tarkastellussa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. Täs-

sä lautakunnassa kokoonpanojen suhde oli paras: kaksi täysistuntoa ja 35 

jaoston kokousta. Jos tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaa yri-

tetään tässä kohdin puolustaa, voidaan väittää, että ero johtuu sääntelystä. 

Kyseisessä lautakunnassa keskeinen oikeuskäytännön yhtenäistäminen on 

siirretty vahvennetun jaoston huoleksi. Lautakunnan puheenjohtaja tai ja-

osto itse voi “yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi” päättää, että asia 

käsitellään vahvennetussa jaostossa. Tosin tähänkään ei usein turvauduta. 

Vuoden 2012 toimintakertomuksen mukaan vain yksi asia käsiteltiin vahven-

netussa jaostossa, mistä päätellen soveltamiskäytäntö ei kyseisellä sosiaali-

turvan sektorilla kaipaa yhtenäistämistä.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on tässä suhteessa anomalia. 

Vaikka vahvistettujen kokoonpanojen käyttöala on sitä koskevassa laissa kaik-

kein laajin, vahvennettuja kokoonpanoja käytetään vähän, eikä täysistuntoa 

ollenkaan. Suoraa korrelaatiota kokoonpanon teoreettisen käyttöalan ja ko-

koonpanon tosiasiallisen käytön välillä ei näin tunnu vallitsevan. Jos vahven-

nettujen kokoonpanojen hivenen epäselvä rooli unohdetaan, kokoonpano-

jen työnjako on suhteellisen selvä kaikissa lautakunnissa.52 Täysistuntoon 

päätyvät ne asiat, joiden kautta haetaan yhtenäistä ratkaisukäytäntöä, täys-

istunto toimii siis prejudikaattiforumina. Kevennettyä päätöksentekoa kuten 

yhden tuomarin kokoonpanoa puolestaan käytetään, kun asiasta on jo syn-

tynyt vakiintunut ratkaisukäytäntö eikä siitä ole tarpeen tai haluta poiketa. 

Joissakin lautakunnissa esittelijä saa lisäksi yksin ratkaista ilmeisen perus-

teettomat, vähämerkitykselliset, faktoiltaan selvät ja juridisesti yksinkertaiset 

asiat. Tämän järjestelyn ulottamista sosiaalialan muutoksenhakulautakun-

52. Tosiasiallisesta päätöksenteosta tiedetään kuitenkin vähän. Esimerkiksi sitä, kenen aloit-
teesta asia siirtyy vahvistettuun kokoonpanoon, ei tiedetä. On luultavaa, että aloite tulee enim-
mäkseen lautakunnan johdolta. Asiaa jo käsittelevä jaosto tuskin ryhtyy miettimään ainakaan 
asian periaatteellista merkittävyyttä. 
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tiin on kuitenkin vältettävä. Näiden vähäisten ja selvien asioiden erottami-

nen niistä valitusvuorista, jotka päätyvät muutoksenhakulautakuntiin, vaatisi 

jo oman prosessinsa. Ohimennen todettakoon, että esittäjäkokoonpanoon 

verrattava päätöksenteko on saanut arvostelua siellä, missä se on käytössä. 

On esimerkiksi katsottu, että valituksen tekijää on kuultava, ennen kuin asia 

ratkaistaan tällä tavalla. Kuuleminen vie valtaosan yksinkertaistamisella saa-

vutettavasta hyödystä.53 

Toinenkin yleinen päätelmä on ilmeinen. Lautakunnat kokevat pääteh-

täväkseen yksittäisten valitusasioiden kustannustehokkaan ratkaisemisen. 

Yksikään lautakunta ei ole ottanut missiokseen yhtenäisen soveltamiskäy-

tännön luomista etuuskäsittelyyn. Kuvaavaa on, että lautakuntien oikeusta-

pausrekisterit (jos niitä ylipäätään on) ovat tarkoitettuja pelkästään sisäiseen 

käyttöön. Kun muutoksenhaulla ei ole tavanomaista ohjausfunktiota, kvali-

fioidut päätöksentekomuodot ovat tarkkaan ottaen tarpeettomia. Sitä paitsi 

asioiden siirtäminen muuhun kokoonpanoon häiritsee teollista ratkaisu-

tuotantoa: se tuo mukanaan “ylimääräisiä” työvaiheita, sitoo aikaisempaa 

useampia henkilöitä päätöksentekoon, sekoittaa osallistuvien henkilöiden 

aikataulua sekä tuo viiveen ratkaisuun.54 Nämä työekonomiset haitat ovat 

niin ilmeiset, että ohjausfunktion tulisi olla kulttuurisesti omaksuttu, jotta 

se syrjäyttäisi välittömän työekonomisen hyödyn, joka saadaan siitä, että 

asia jätetään siirtämättä. 

Kaikille lautakunnille yhteisenä ongelmana voidaan pitää sitä, että niitä 

sääntelevät lait eivät ilmoita, mitä seuraa siitä, että yksittäinen asia ratkais-

taan väärässä kokoonpanossa. Kokoonpanosäännökset ovat sosiaaliturvan 

muutoksenhaussa niin mutkikkaat, että niiden soveltamisessa varmasti syn-

tyy enemmän tai vähemmän ilmeisiä virheitä. Lähempää pohdintaa vaati-

via tyyppitilanteita on kaksi.55 Ensimmäisessä lääkärijäsen ei ota osaa asian 

ratkaisemiseen, vaikka ratkaisu riippui olennaisesti lääketieteellisestä kysy-

myksestä. Kuten edellä todettiin, lääkärijäsenen osanottoa on pidetty niin 

tärkeänä, että siitä on laissa erityinen säännös (8.3 §). Toisessa soveltamis-

53. Salo 2011 s. 278. Kannanotto koskee kylläkin yksityistä lainkäyttöjärjestelmää, mutta se pitää 
vielä suuremmalla syyllä paikkansa niissä lautakunnissa, joilla on yksinomainen toimivalta - 
esimerkkinä juuri sosiaalialan muutoksenhakulautakunnat.
54. Tällä perusteella voidaan väittää, että jaoston oma halukkuus asian siirtämiseen on erityi-
sen vähäinen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että siirtämällä asian täysistuntoon jaosto välttyy 
hankalalta päätöksenteolta.
55. Tilanteita on muitakin, esimerkiksi lääketieteellinen kokoonpano ratkaisee lainopillisen 
kysymyksen, puheenjohtaja ratkaisee asian, joka ei ole vähäinen ja niin edelleen. Yllä esitetty 
sopii myös näihin tilanteisiin. 
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tilanteessa asia ratkaistaan tavallisessa jaostossa, vaikka se kuuluisi vahven-

nettuun jaostoon tai täysistuntoon. Tosin on tunnustettava, että näiden ko-

koonpanojen toimivalta on määritelty niin tulkinnanvaraiseksi, että ongelma 

tuskin aktualisoituu - mikä ei merkitse, etteikö se olisi tieteellisesti merkittävä. 

Prosessioikeudessa ongelma ratkaistaan sillä, että ylempi oikeusaste pa-

lauttaa asian ratkaistavaksi siinä kokoonpanossa, jolle asia kuuluu. Taustalla 

on ajatus, että asianosaiselta ei saa riistää oikeutta ensiasteen tuomioistui-

men asianmukaisessa kokoonpanossa tekemään asiaratkaisuun. Sosiaalitur-

vassa tämä normaalimenettely herättää vastaväitteitä. Palautus tuo uuden 

viiveen muutoinkin verkkaiseen käsittelyyn; palautus on, ellei suorastaan 

oikeuksiin pääsyn este niin ainakin pyrrhoksen voitto kansalaiselle. Sosiaa-

liturva-asioiden erityinen kiireellisyys tukee näin epäortodoksista tulkintaa, 

jonka mukaan vakuutusoikeus tutkii asian ja antaa siinä suoraan asiaratkai-

sun, toisin sanoen vakuutusoikeuden asianmukaisessa kokoonpanossa te-

kemä ratkaisu korjaa ensiasteen käsittelyn virheen. 

1.4. Asioiden jakamisen ongelma 

1.4.1. Tarkoituksenmukaisuudesta ihmisoikeudeksi

Siirtyminen yhä suurempiin tuomioistuimiin on kärjistänyt vanhan ongel-

man siitä, miten asiat jakautuvat tuomioistuimen sisällä. Samalla kun on-

gelma tuomioistuinten koon kasvaessa on yleistynyt, myös suhtautuminen 

siihen on muuttunut. Ennen pulmana pidettiin yksittäisen tuomarin tai lain-

käyttöyksikön kohtuutonta työtaakkaa, joskus myös epätasaisesta asioiden 

jakautumisesta aiheutuvaa tehokkuustappiota, kun tuomioistuimen ilma-

piiri ja henkilösuhteet tulehtuvat syrjivän jakautumisen seurauksena. Uutta 

sen sijaan on havainto, että asianmukaisella asioiden jakamisella on merki-

tystä myös asianosaisille ja suurelle yleisölle. Kansalaisella on oikeus saada 

asiansa laadukkaasti ja joutuisasti käsitellyksi. Epäilykset siitä, että joku taho 

- esimerkiksi syyttäjä tai vastapuoli - pääsee vaikuttamaan asian ratkaisevan 

tuomarin määräytymiseen tuomioistuimessa, vievät jo sellaisenaan luotta-

musta tuomioistuimiin.56 Tästä syystä ihmisoikeustuomioistuin katsoi rat-

56. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean oli toteamuksessaan varsin jyrkkä. “Epäilykset-
kin tällaisista jakoon vaikuttavista epäasiallisista perusteista voivat heikentää ihmisten tuomi-
oistuimia kohtaan tuntemaa luottamusta, koska ne loukkaisivat tuomioistuinten toiminnalta 
keskeisesti vaadittavia puolueettomuuden ja riippumattomuuden vaatimuksia.” Ks. KM 2003:3 
s. 431.
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kaisussaan Posokhov v. Venäjä (2003), että 6 artiklan vaatimus “laillisesta 

tuomioistuimesta” koskee paitsi itse tuomioistuimen olemassaoloa myös 

tuomioistuimen kokoonpanoa kussakin yksittäistapauksessa”. Tosin suoma-

laisessa prosessioikeudessa samaan johtopäätökseen oli aiemmin päädytty 

jo perustuslain (silloinen HM 60.2 §, nykyinen PerL 98.4 §) kiellosta asettaa 

tilapäisiä tuomioistuimia.57 Tästä kiellosta nimittäin seurasi viime kädessä, 

että asioiden jakautumista pysyvässäkään tuomioistuimessa ei saanut ohjata 

tarkoituksenmukaisuus vaan sattuma. 

Totta on, että aihepiiristä käyty keskustelu kärsi ja kärsii kielenkäytön se-

kavuudesta. Samaan hengenvetoon nimittäin puhutaan yhtäältä asioiden 

jakamisesta erillisille lainkäyttöyksiköille, toisaalta taas niiden osoittamisesta 

yksittäisille henkilöille, esimerkiksi tuomareille ja esittelijöille. Aina erotte-

lulla ei ole vaikutusta, koska yksittäinen henkilö muodostaa toisinaan myös 

lainkäyttöyksikön. Näinhän asianlaita on niin sanotussa yhden tuomarin ko-

koonpanossa. Monijäsenisissä lainkäyttöyksiköissä, kuten juuri sosiaalialan 

lautakunnissa, käsitteellinen ero tulee sen sijaan näkyviin. Väliä on sillä, kuka 

esittelee asian, mikä jaosto ottaa asian käsiteltäväkseen ja mikä jaoston ko-

koonpano asian lopulta ratkaisee. Ohimennen todettakoon, että yksittäisen 

asian ohjautumista vahvistettuun tai päinvastoin kevennettyyn kokoonpa-

noon ei ole tapana hahmottaa “asiajaon” ongelmaksi. Tässä tutkimuksessa-

kin kyseinen ohjautuminen on käsitteellisesti mielletty toimivaltaongelmak-

si.58 On kuitenkin myönnettävä, että ongelmat muistuttavat toisiaan ja samat 

periaatteet ehkä tarjoavat ratkaisun molempiin.

Uusi asianosaisnäkökulma hallitsee myös kansainvälisiä suosituksia tuo-

marin riippumattomuudesta. Muun muassa Euroopan neuvoston ja YK:n 

laatimiin suosituksiin sisältyy myös asioiden jakaminen. Yhteistä molem-

mille suosituksille on, että jakoperusteiden tulisi niiden mukaan olla ennal-

ta vahvistettuja ja samalla läpinäkyviä. Asiat on jaettava sattumanvaraisen 

tuloksen tuottavalla menetelmällä, kuten arvanheitolla tai automaattisella 

jakojärjestelmällä, jossa käytetään aakkos- tai aikajärjestystä. Kaikkien ulko-

puolisten vaikutus tuomarin määräytymiseen on torjuttava. Ulkopuolisena 

tahona pidetään paitsi oikeudenkäynnin asianosaisia (mikä lienee itsestään 

selvää) myös rikosasiassa syyttäjää ja yleensäkin julkista valtaa. Myöskään 

asian esittelijällä ei saa olla mahdollisuutta vaikuttaa siihen, millainen tuo-

mioistuimen kokoonpano asian ratkaisee. Edes tuomioistuimen päällik-

kötuomarilla ei saa olla mahdollisuutta ad hoc -tyyppisesti määrätä, kuka 

57. Näin Virolainen 1995 s. 344. 
58. Ks. edellä jakso 1.2.1.
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tuomari asian saa. Jos päällikkötuomarilla ylipäätään on valtaa jakaa asioita 

tuomioistuimen sisällä, jakamisen perusteiden on oltava etukäteen vahvis-

tettuja. Prosessilainsäädännön yleisestä täsmällisyyden vaatimuksesta seu-

raa, että näiden jakoperusteiden on oltava selkeitä ja niiden soveltamisen 

mahdollisimman yksiselitteistä. Kuten edellä todettiin, samat läpinäkyvyy-

den ja selkeyden vaatimukset koskevat myös niitä perusteita, joilla asian kä-

siteltäväkseen saaneen yksikön ratkaisukokoonpano määräytyy.59

Kaikesta huolimatta kansainvälisissä suosituksissa näkyy vanhan ajatte-

lun rasitetta.60 Niissä kannetaan lähes vastaavaa huolta tuomarin oikeudesta 

ratkaista sellainen asia, joka on hänelle jaettu. Ilman “pätevää syytä” tuoma-

rilta nimittäin ei saa ottaa pois hänen saamaansa asiaa. Myös asian siirtämi-

sen edellytykset on etukäteen vahvistettava. Huolenpito tuomarin “oikeudes-

ta” ratkaista hänelle uskotut asiat antaa vahvan argumentin sille, joka väittää 

lakimiesprofession anastavan riidan osapuolilta heidän riitansa. Onhan tuo-

marin oikeus ratkaista asia vaa’assa painavampi kuin asianosaisille aiheutuva 

viive tai se heikko lainsoveltaminen, joka saattaa olla lopputuloksena. Toki 

on pakko myöntää, että epäasiallisiin vaikuttimiin perustuva asian siirtämi-

nen myöhemmin toiselle tuomarille tai lainkäyttöyksikölle rinnastuu täysin 

vastaavaan asioiden alkuperäiseen jakamiseen. 

Suosituksia voidaan kuitenkin moittia siitä, että ne eivät tee eroa sovelta-

mistilanteiden välillä. Asian siirtäminen tuomioistuimen sisällä ei saa tarjota 

mahdollisuutta kiertää sitä tulosta, minkä sattumanvarainen asian jakami-

nen tuotti. Jos tuomarin (tai laajemmin lainkäyttöyksikön) oikeus saamiinsa 

asioihinsa tunnustetaan, voidaan hypätä konkreettiseen pohdintaan. Tämä 

tapahtuu esimerkiksi kysymällä, täyttääkö lautakuntalainsäädännön pu-

heenjohtajalle suoma valta siirtää jaoston jo käsiteltäväksi ottama asia vah-

vistettuun kokoonpanoon “pätevän syyn” vaatimuksen. Vastaus on ainakin 

osaksi kieltävä. Asian siirtäminen, jos sen perusteeksi vedotaan oikeuskäy-

tännön yhtenäisyyteen, on liian epämääräinen. Se ei siis kelpaa päteväksi 

syyksi. Sen sijaan jaoston esiintuoma halu tai aikomus poiketa vallitsevasta 

käytännöstä kelpaa, mitä tulee selkeyteen, jo tällaiseksi syyksi.61

59. Ks. edellä jakso 1.2.1.
60. Yhdeksi lainkäytön laadun kriteeriksi on nostettu se, että vireille tulevien asioiden jakami-
nen tuomareille on suunniteltua ja jako toimitetaan “luottamusta herättävällä tavalla”. Tämän 
laatukriteerin ominaisuuksiksi taas on määritelty muun muassa, että asiat on arvottu tai muu 
jakotapa on taannut asianmukaisen lopputuloksen, jakajan henkikohtaisilla ominaisuuksilla 
ei ole vaikutusta, jakoperusteet on määritelty etukäteen, jakajalla ei ole intressiä ja perusteet, 
joilla jaosta voidaan yksittäistapauksessa poiketa, ovat kirjalliset. Ks. Mannerhovi 2008 s. 110.
61. Eri asia on, miten oikeuspoliittisesti mielekästä on semontoida tällä tavalla vallitseva käy-
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Asian kuvainnollisesti menettävän tuomarin (tai lainkäyttöyksikön) suos-

tumukselle ei kannata antaa merkitystä. Jos jonkun tahon suostumusta asian 

siirtämiselle vahvistettuun kokoonpanoon kysellään, tämä taho on asian-

osainen. Vaikka suostumusta ei tarvitakaan, hyvä käytänne olisi tiedustella 

ennen siirtämistä asianosaisen kantaa ja varata hänelle tilaisuus kirjalliseen 

lausumaan. Asian siirtäminen merkitsee lähes aina uutta viivästystä asian 

ratkaisemisessa: sitä paitsi ratkaisuympäristö muuttuu. Kuulemisen periaat-

teellista merkitystä ei tuhoa se, että maallikkoasianosainen tuskin kykenee 

käyttämään saamaansa tilaisuutta hyväkseen. 

Kansallinen prosessilaki ei ole pysynyt suositusten vauhdissa. Ehdotus 

tuomioistuinlaiksi joutuukin toteamaan, että laintasoisia säännöksiä asioi-

den jakamisesta ei nykyisin ole lainkaan.62 Vain käräjäoikeusasetuksessa on 

joitakin määräyksiä, mutta asetuksessakin asioiden tosiasiallinen jakaminen 

delegoidaan työjärjestyksissä määrättäväksi. Totta on, että tämä lähtökohta 

säilytettäisiin myös tuomioistuinlaissa, joskin samalla ehdotuksessa kerra-

taan kansainvälisten suositusten kanta perusteiden selkeydestä. Lisäksi ja-

kamisen perusteiden on turvattava asianosaisen oikeus puolueettomaan ja 

esteettömään tuomariin (ehdotettu 10:7). Huomiota ei kuitenkaan kiinnitetä 

oikeastaan lainkaan siihen, saako asianosainen asiansa pätevän ja asiantun-

tevan tuomarin ratkaistavaksi.63 Joka suhteessa sääntelyn delegoituminen 

työjärjestyksiin ei ole hyväksyttävä periaateratkaisu. Tuomioistuinten työ-

järjestykset eivät nimittäin ole julkisia. Tosin ne eivät ole salaisiakaan, joten 

asianosainen saa varmasti niistä kopion tuomioistuimen sihteeriltä, jos ja 

kun hän ymmärtää sitä pyytää. Helppoa ei kuitenkaan ole saada selkoa siitä, 

miten asioiden tulisi jakautua tietyssä tilanteessa; maallikon on suorastaan 

mahdotonta saada omin avuin selkoa siitä, miten hänen asiansa on de facto 

jaettu jossain tuomioistuimessa. On myönnettävä, että jotkut tuomioistuimet 

ovat oma-aloitteisesti - tällainen tuomioistuin on muun muassa tässäkin 

täntö tuomioistuimessa, joka ei ole sen enempää muodollisesti kuin tosiasiallisestikaan en-
nakkopäätöstuomioistuin. Sosiaaliturvan kaltaisella, eettisesti herkällä ja muuttuvalla alueella 
se on erityisen kyseenalaista.
62. Tutkimuksessa asia nostettiin esiin jo vuonna 1992. Kemppinen viittasi samalla ihmisoike-
ustuomioistuimen linjaukseen, jossa kielletään ohjaamasta asiaa “poikkeuksellisen kokoon-
panon” käsiteltäväksi. Ks. Kemppinen 1992 s. 110 ja 284.
63. Perusteluissa lukijaa kuitenkin lohdutetaan toteamuksella, että tämä ei tarkoita sitä, ettei-
kö asioiden jakamisessa voitaisi ottaa huomioon sen edellyttämää erityisasiantuntemusta. Ks. 
Uusi tuomioistuinlaki 2014 s. 119. Ehdotuksen yleisperusteluissa annetaan konkreettisempia 
joskin hieman naiiveja jakamisohjeita. Yhteen kuuluvat asiat on jaettava samalle henkilölle, 
lainoppineen tuomarin on saatava riittävän vaikeita asioita eikä yhdelle henkilölle tai jaostolle 
saa jakaa suhteettomasti asioita. Ks. Uusi tuomioistuinlaki 2014 s. 59. 
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tutkimuksessa paljon esillä oleva vakuutusoikeus - julkaisseet työjärjestyk-

sensä kotisivuillaan.

Kannattaa huomata, että asioiden jakamisessa ja siirtämisessä on yleen-

sä pidetty silmällä jakamista tai siirtämistä lähtökohtaisesti samanarvois-

ten ja yhtä kvalifioitujen tuomareiden (tai lainkäyttöyksiköiden) kesken. Esi-

merkiksi käräjäoikeuksien tai hovioikeuksien lainkäyttöyksiköt (osastot ja 

jaostot) eivät ole mitenkään erikoistuneita. Tosin sielläkin asian siirtäminen 

vahvennettuun kokoonpanoon tai täysistuntoon on jo hieman eri asia. Vii-

meistään suhtautuminen muuttuu silloin, kun tuomareiden tai lainkäyttöyk-

siköiden substanssiosaamisessa on eroja, tuomarit tai yksiköt ovat toisin sa-

noen erikoistuneita. Tästä syystä asioiden jakaminen ja/tai siirtäminen on 

muutoksenhakulautakunnissa paljon vakavampi huolenaihe kuin yleisis-

sä tuomioistuimissa - etenkin jos painotetaan asianosaisnäkökulmaa. Näin 

kysymykset siitä, mikä jaosto saa yksittäisen asian käsiteltäväkseen tai mitä 

ratkaisukokoonpanoa yksittäisessä asiassa käytetään, nousevat merkittäviksi. 

Kannattaa muistaa, että ratkaisukokoonpanojakin on kolme, laaja, suppea 

lääketieteellinen ja suppea lainopillinen. Yleisemminkin voidaan todeta, et-

tä tuomareiden erikoistuminen pitkällä tähtäimellä vähentää sattumanva-

raisen jakautumisen käyttöalaa. Mitä pitemmälle tuomarit erikoistuvat, sitä 

vähemmän sattumalla jakamisperusteena on merkitystä, jos pidetään kiinni 

siitä, että tuomarit saavat ratkaistavakseen erikoisalaansa kuuluvat asiat.64 

Jos erikoistuneita tuomareita on kaksi, esimerkiksi arpa voi antaa vain kaksi 

tulosta. Jos erikoistuneita tuomareita on vain yksi, asia ei enää jaeta, vaan se 

ohjautuu ainoalle mahdolliselle tuomarille. 

1.4.2. Analyysi: asioiden jakaminen sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnassa

Voidaan kysyä, missä määrin asioiden jakaminen esimerkiksi sosiaaliturvan 

muutoksenhakulautakunnassa seuraa niitä periaatteita, jotka vahvistetaan 

kansainvälisissä suosituksissa. Lautakuntalainsäädännön sääntelytiheyden 

huomioonottaen ei sovi ihmetellä, että laintasoiset säännökset asioiden ja-

kamisesta jaostoille ja niiden kokoonpanoille puuttuvat. Asioiden jakaminen 

64. Manipuloinnin ongelma ei tietenkään katoa mihinkään, se vain muuttaa muotoaan. Pitkälle 
erikoistuneessa tuomioistuimessa nimittäin joudutaan miettimään sitä, minkä tuomarin eri-
koisalaan tietty asia kuuluu ja onko ylipäätään kyseessä erityistä osaamista vaativa asia. Nämä 
kysymykset eivät ole ratkaistavissa arvanheitolla, joten voidaan sanoa, että uusi ongelma on 
vanhaa ongelmaa vaikeammin ratkaistavissa. Täysin objektiivista arvioitsijaa kun ei ole mis-
tään löydettävissä. 
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jää näin sisäisen ohjeistuksen, osaksi myös lautakuntakäytännön varaan.65 

Ohjeistuksen taso on poikkeuksellisen matala, sillä määräyksiä ei ole myös-

kään työjärjestyksessä. Sen sijaan ne on koottu puheenjohtajan ohjeeseen 

1.9.2011, jonka otsikko on “Ratkaisukokoonpanon valinta”. Kysymyksessä on 

tavallaan toisen asteen delegointi. Jos jo työjärjestysten löytäminen on aktii-

visellekin maallikolle melkoinen urakka, harva maallikko edes osaa kysellä 

tällaisia alemmanasteisia ohjeita. Tosin on auliisti tunnustettava, että vie-

lä harvempi maallikko osaa perätä asioiden jakautumiselta läpinäkyvyyttä. 

Hänen on ilman esitietoja mahdotonta hahmottaa “oikean” jakautumisen 

merkitystä lopputulokselle. Näitä esitietoja taas kokeneellakaan maallikko-

valittajalla ei voi olla.

Mitä tulee sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan, asioiden jaka-

misessa on ohjeen mukaan kaksi vaihetta. Ensiksikin asiat jaetaan jaostoille, 

toiseksi jaostoissa sinne saapuneet asiat osoitetaan jollekin (sisäisistä) rat-

kaisukokoonpanoista. Vastaavat esittelijät jakavat asiat viikoittain jaostoille 

etukäteen vahvistetun, niin sanotun jaostokiertolistan perusteella. Listal-

la varmistetaan se, että kullakin esittelijällä on jokaisella viikolla tarvittava 

määrä asioita käsiteltäväksi jaoston viikoittaisessa kokouksessa. Jakoperuste 

on ainakin periaatteessa sattumanvarainen eikä kukaan (sen enempää asi-

anosainen kuin lautakunnan puheenjohtajakaan) pysty siihen teoriassa vai-

kuttamaan. Järjestely vastaa toisin sanoen hyvin kansainvälisiä suosituksia. 

Sen sijaan sisäisen asiajaon osalta arvio on toinen. Esittelijä nimittäin 

valitsee saamalleen asialle “oikean peruskokoonpanon”, toisin sanoen sen, 

käsitelläänkö asia laajassa, suppeassa lääketieteellisessä vai suppeassa lain-

opillisessa kokoonpanossa. Tältä osin järjestelmä ei vastaa suosituksia; yksi 

henkilö päättää huomattavan pitkälle sen, mitkä tuomarit ratkaisevat sosi-

aaliturvariidan. Suositusten edellyttämä sattumanvaraisuus ja mekaanisuus 

ei lainkaa toteudu. Tosin suosituksissa ei ole huomattu kieltääkään tällaista 

jakautumisperustetta. Suosituksissa kannetaan huolta vain siitä, että päällik-

kötuomari ei pääsisi tapauskohtaisesti ratkaisemaan, kuka hänen alaisistaan 

käsittelee asian. Suositusten henki kuitenkin on, että yhdenkään ihmisen ei 

tulisi tapauskohtaisesti määrätä asioiden jakautumista, oli hänen hierarkki-

nen asemansa mikä tahansa. 

65. Tämän jakson esitys perustuu ohjeeseen ja sitä täydentävään varapuheenjohtajan viestiin 
(Jukka Lilleberg/ 22.9.2014). Jos tarkastelu yleistetään, kannattaa muistaa, että työjärjestys ja 
kirjalliset ohjeet ovat vain työrutiinien ilmiasu. Niiden alla on toiminnan “näkymättömän or-
ganisoinnin” kerros. Se ratkaisee, miten lainkäyttöyksikkö oikeasti toimii, miten työ jaetaan ja 
mikä on yksikön ilmapiiri. Ks. Hämäläinen 2000 s. 1292. Tästä samalla seuraa, että syytä epä-
kohtiin ei kannata automaattisesti hakea sisäisistä ohjeista tai niiden puuttumisesta.
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Rehellisyyden nimessä on myönnettävä, että ratkaisukokoonpanon valin-

taohjeessa annetaan sinänsä loogisia ja perusteltuja sääntöjä etenkin suppe-

an lääketieteellisen jaoston käyttämiselle. Tosin säännöt ovat negaatioita: ne 

määrittävät, millä perusteilla asia ei vielä kuulu tähän kokoonpanoon. Asia-

ryhmä tai oikeammin asiaryhmään kuuluminen ei määrää kokoonpanoa, ei 

myöskään se, vedotaanko asiassa lääketieteelliseen perusteeseen tai esite-

täänkö siinä lääketieteellistä selvitystä. Viime kädessä ratkaisu jää ohjeenkin 

mukaan tehtäväksi “tapauskohtaisesti”. Periaatteessa edellytetään, että asiat 

jakautuvat jaostoissa lääkärijäsenten erikoistumisalaa seuraten. Esimerkiksi: 

ortopedinen asia päätyy jaostolle, jonka lääketieteelliseen kokoonpanoon 

kuuluu ortopediaan erikoistunut lääkäri. Totta on, että tämä jakoperuste on 

etukäteen vahvistettu; selkeä se ei kylläkään ole, sillä asian lokeroiminen 

tiettyyn erikoistumisalaan jättää paljon tilaa ad hoc -harkinnalle.66 Sitä pait-

si tilanteet, joissa asia ei mahdu yhdenkään jäsenen erikoistumisalalle, ovat 

sekä mahdollisia että suorastaan todennäköisiä. 

1.5. Välituloksia: “kasvaneet” rakenteet 
ja toimintatavat sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnassa

Vuoden 2008 uudistuksessa näkyvät jo ne trendit, jotka nousevat selvemmin 

näkyviin uusimmassa lautakuntalaissa eli laissa tapaturma-asioiden muu-

toksenhakulautakunnasta.67 Kokoonpanoja ensiksikin on tarkoitus keventää, 

jotta “ratkaisutoiminnan” taloudellisuus ja tehokkuus lisääntyisi.68 Toiseksi 

vahvennetun jaoston käyttöalaan kiinnitetään aikaisempaa enemmän huo-

miota. Kolmanneksi yhden tuomarin kokoonpanon käyttöalaa laajennetaan, 

joskin tässä kohdin muutoksen nopeus pistää silmään. Kun esimerkiksi so-

siaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa yhden tuomarin kokoonpanolle 

66. Erikoistumisalan käyttäminen asioiden jakoperusteena lienee reaktio siihen kritiikkiin, joka 
lääketieteelliseen asiantuntemukseen on kohdistettu. Lääketiede tieteenalana on erikoistunut 
niin pitkälle, että lääkäri väärällä alalla toimiessaan rinnastuu pikemminkin valistuneeseen 
maallikkoon.
67. HE 218/2010 vp. s. 9.
68. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea kytki kekseliäästi kevennetyt kokoonpanot suul-
lisiin käsittelyihin. Kevennetyissä kokoonpanoissa voitaisiin “joustavasti” järjestää suullisia kä-
sittelyjä, joiden määrää oli joka tapauksessa kasvatettava. Ks. KM 2003:3 s. 172. Tosin on syytä 
korostaa, että suullinen käsittely esimerkiksi vahvennetussa jaostossa tai täysistunnossakaan 
ei tuota ylivoimaisia logistisia ongelmia. Tällaiseen ajatukseen ei vain ole totuttu. Kannattaa 
muistaa, että suullisen käsittelyn tarpeellisuus tai pakollisuus ei tietenkään riipu siitä, millai-
nen kokoonpano tai tuomioistuin asian ratkaisee. 
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jätetään päätösvaltaa vain käsittelyratkaisuissa, toisessa eli tapaturma-asi-

oiden muutoksenhakulautakunnassa yksi tuomari saa päättää myös asian 

palauttamisesta ja erilaisista väliaikaistoimista. Kovin suuresta siirtymästä 

ei ole kysymys, eikä suomalaista lainsäätäjää voi pitää järin radikaalina. Oi-

keusvertailevassa arviossa nimittäin päädytään havaintoon, että suomalaiset 

muutoksenhakulautakunnat toimivat turhan monijäsenisinä eikä ammatti-

tuomareita hyödynnetä kunnolla. Viimeksi mainituille ei ole annettu mai-

nittavaa itsenäistä päätösvaltaa. Heitä ei myöskään ole rasitettu sellaisilla 

valmistelutehtävillä, joista heidän keskieurooppalaiset virkaveljensä joutuvat 

itsestään selvyytenä huolehtimaan.

Lautakuntien organisaatiossa on erotettu lainkäyttö ja hallinto. Lainkäy-

tössä lautakunnat toimivat jaostoittain, mikä oli odotettavaakin. Kaikki suuria 

asiamääriä käsittelevät tuomioistuimet ovat pakotettuja jakautumaan alayk-

siköihin; vain alayksiköiden nimet vaihtelevat. Hallinnollisesti suurikin tuo-

mioistuin on kuitenkin tavallisesti yksi kokonaisuus. Näin ollen sosiaalitur-

van muutoksenhakulautakunnan jakautuminen puhtaasti hallinnollisesti 

kahteen osastoon on erikoisuus, jota vielä korostaa osastojen itsenäisen “tu-

loksellisuuden” painottaminen. On vaikea keksiä, mitä hyötyjä tällaisella 

osastojaolla tavoitellaan. Teoriassa etuna on helpompi hallittavuus, pientä 

yksikköä on tietenkin helpompi johtaa kuin suurta. Johtaja tietää ilman eri-

tyistä raportointia tai seurantaa, mitä hänen alaisensa tekevät. Pienissä yksi-

köissä johtaja pysyy samalla kosketuksissa lautakunnan perustoimintaan eli 

lainkäyttöön. Suuressa yksikössä johto voi paneutua pelkästään hallintoonsa 

ja unohtaa kokonaan yksikön perustoiminnon eli lainkäytön. Toisaalta sosi-

aaliturvan muutoksenhakulautakunnan kaksoismallissa johtaminen pirsta-

loituu. Kukaan ei johda kokonaisuutta. Osastot voivat lisäksi omaksua siinä 

määrin erilaisen johtamiskulttuurin, että se näkyy jo jaostojen lainkäytössä. 

Yhden lautakunnan sijasta lopputuloksena de facto on kaksi lautakuntaa. 

Ehkä tästä syystä vastaavaa eli puhtaasti hallinnollista osastojakoa ei tun-

netakaan sen enempää hovioikeuksissa kuin hallinto-oikeuksissakaan. Tosin 

lautakuntien johtaminen sen enempää normatiivisena kuin deskriptiivise-

näkään ilmiönä ei kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Tuomioistuimen johta-

misellahan ei periaatteessa ole tekemistä oikeuksiin pääsyn ja asianosaisnä-

kökulman kanssa.69 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle ominainen 

69. Tällä ei ole tarkoitus sanoa, etteikö tuomioistuimen johtaminen melkoisesti vaikuttaisi myös 
oikeuksiin pääsyyn. Päinvastoin: johtaminen luo sellaisen tuomioistuinkulttuurin, joka suosii 
asianosaisten pääsyä oikeuksiinsa. “Hyvällä johtamisella luodaan edellytykset sille, että tuo-
mioistuimessa käsiteltävät asiat ratkaistaan oikeusturvan takaavalla tavalla, joutuisasti, turhia 
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piirre on eri kokoonpanojen systemaattinen käyttö. Jaostot toimivat ensiksi-

kin viisi- ja kolmijäsenisinä, toiseksi taas jaostot toimivat laajassa, suppeassa 

lääketieteellisessä ja suppeassa lainopillisessa kokoonpanossa. Tosin puo-

lustukseksi voidaan sanoa, että hallinto-oikeuksissa jaostokokoonpanojen 

kirjo on samaa luokkaa. Vaikka kokoonpanon vaihtoehtoja on niissä vain 

kaksi (kolmijäseninen ja nelijäseninen), jäsenten kelpoisuusehdot vaihtele-

vat. Lisäksi tiettyyn kokoonpanoon kuuluva asia voidaan ratkaista, “jos asi-

an erityinen laatu ja laajuus sitä edellyttää”, laajemmassakin kokoonpanossa 

(hallinto-oikeuslaki 12.2 §). 

Kokoonpanojen vaihtelulla tuomioistuimessa on etunsa ja haittansa. 

Ensimmäisiin kuuluu, että asiantuntijat pääsevät käyttämään asiantunte-

mustaan, asiat tulevat käsitellyiksi optimaalisessa kokoonpanossa ja niin 

edelleen. Haittoja taas ovat vaihtelun tuoma hallinnollinen rasitus, riitojen 

medikalisoituminen ja tavallisten maallikkojäsenten - joita tosin nykyisissä 

lautakunnissa ei juuri ole - vaikutusvallan marginalisoituminen. Kokoon-

panoilla on yhteys siihen, miten muutoksenhakulautakuntien rooli mielle-

tään. Jos ne ovat, kuten usein väitetään, ennen kaikkea asiantuntijaelimiä, 

eri kokoonpanot ovat lautakuntalainkäytössä välttämättömiä. Muutoin yk-

sittäisen asian käsittelyyn ei saada sitä asiantuntemusta, mitä asian käsittely 

vaatii. Jos taas lautakunnat katsotaan riidanratkaisuelimiksi, erikoistuneet 

kokoonpanot ovat turhia. “Normaali” kokoonpano saa tarvittavan erityisen 

asiantuntemuksen hankitusta tai esitetystä selvityksestä, viime kädessä asi-

antuntijatodistelusta. Eri ratkaisukokoonpanojen mielekkyys riippuu tieten-

kin hyvin suuresti siitä, käytetäänkö lainkäyttöelimessä asiantuntijajäseniä 

vai turvaudutaanko asiantuntijatodisteluun yksittäisessä asiassa. Sama pol-

kuriippuvuus pätee myös vastakkaiseen suuntaan. Asiantuntijatodistelun 

tarpeellisuus kytkeytyy jossain määrin, joskaan ei täysin siihen, onko ratkai-

sevassa kokoonpanossa asiantuntijajäseniä vai ei. Tässä tutkimuksessa kat-

sotaan yleislinjaukseksi, että nykyiset lautakuntien asiantuntijajäsenet tulisi 

mahdollisimman pitkälle korvata asiantuntijatodistelulla ja/tai vastaavilla 

viranomaisselvityksillä. Ja kun asiantuntijajäsenistä luovutaan, myös tarve 

eri kokoonpanoihin katoaa.70

Yksiselitteisin tulos tarkastelusta on, että sosiaalialan muutoksenhakulau-

takunnat kaipaisivat läpinäkyvämpää sääntelyä siitä, miten asiat jaetaan eri 

jaostoille ja osoitetaan niiden eri kokoonpanoille. Jakamisen perusteet tulisi 

kustannuksia asianosaisille tai yhteiskunnalle aiheuttamatta ja siten, että ihmiset kokevat tuo-
mioistuimen toiminnan joka suhteessa luotettavaksi.” Näin KM 2003:3 s. 422.
70. Ks. jäljempänä jakso 5.3.
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vahvistaa itse laissa sen sijaan, että koko jakamisen problematiikka delegoi-

daan työjärjestykselle, toisin sanoen tuomioistuimen itsensä päätettäväksi. 

Sosiaaliturvan muutoksenhaussa laintasoista läpinäkyvyyttä vaatii ennen 

kaikkea yksittäisen kansalaisen etu. Jos kerran muutoksenhakulautakuntien 

vahvuus on niiden substanssiosaamisessa, kansalaiselle tietenkin on elin-

tärkeää, että hänen asiansa päätyy ratkaistavaksi tätä osaamista hyödyntäen. 

Muutoksenhakulautakuntien nauttimassa luottamuksessakin on paranta-

misen varaa. Siinäkin läpinäkyvyys luultavasti auttaisi. Vaikkakaan asioiden 

jakautuminen muutoksenhakulautakunnissa ei ole noussut keskustelutee-

maksi julkisuudessa, “vakuutuslääketieteen” huono maine ei kohennu aina-

kaan sillä, että tämän alan edustajien asiantuntemus jää hämärän peittoon, 

heidän sidonnaisuuksistaan ei tiedetä eikä kukaan ulkopuolinen osaa sanoa 

sitäkään, miksi ja millä tavoin tietty asia on päätynyt tietyn “vakuutuslääkärin” 

ratkaistavaksi. Ehkä perustavin kysymys on vielä auki: millainen olisi muu-

toksenhakulautakunnan ihanteellinen standardikokoonpano? 

Kaikki viittaa siihen, että nykyinen kolmijäseninen jaosto eli oletusko-

koonpano on samalla ihanteellinen kokoonpano sosiaaliturvan lainkäy-

tössä. Se on ensiksikin oikeusvertailevasti yleinen alemman asteen sosiaa-

lituomioistuimissa; toiseksi se on osoittautunut toimivaksi myös yleisissä 

hallinto-oikeuksissa.71 Kolmijäseninen jaosto ei anna liiaksi valtaa yhdelle 

tuomarille, ja se myös mahdollistaa kohtuullisessa määrin työnjaon. Sen si-

jaan kysymys jaoston sisäisestä kokoonpanosta on kiistanalainen. Valinta jää 

tehtäväksi kolmesta ammattituomarista koostuvan kokoonpanon ja yhden 

ammattituomarin ja kahden maallikon muodostaman kokoonpanon välillä. 

Päädyttiin kumpaan tahansa, näyttää selvältä, että jälkimmäisessä vaihto-

ehdossa maallikoiden on oltava oikeita maallikoita eli suuren yleisön edus-

tajia.72 Nykyisistä intressi- ja asiantuntijajäsenistä on toisin sanoen syytä pi-

kaisesti luopua. Mitä tulee lautakunnan käytäntöön, kolmijäsenisen jaoston 

- eli oletusjaoston - merkitys on suurempi, mitä lakia lukemalla voisi olettaa. 

Tämä johtuu siitä, että täysistuntoja ei järjestetä ollenkaan, käsittelyt vah-

vennetuissa jaostoissa ovat nekin poikkeuksellisia ja viisijäsenisen jaoston 

asialista on laissa rajattu varsin suppeaksi. Mitä tulee taas jaoston koostu-

71. Vakuutusoikeus on tässä suhteessa pulmallisempi, koska se on valtaosassa sosiaaliturva-
riitoja viimeinen oikeusaste. Tosin perustuslain 100 §, jonka mukaan ylimmät tuomioistuimet 
ovat tuomionvoipia viisijäsenisinä, ei muodollisesti koske vakuutusoikeutta. Voidaan kuitenkin 
väittää, että asiallisesti vakuutusoikeus on samassa asemassa. 
72. Haittapuolena on, että valmistelutehtävät - jos ne uskotaan erillisen esittelijäportaan sijasta 
lainoppineelle jäsenelle - lankeavat väistämättä lakimiespuheenjohtajalle. Tämä on toki muu-
toinkin keskieurooppalainen vakiojärjestely. 
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mukseen, laaja kokoonpano on lain mukainen oletus. Suppeaa lainopillista 

ja suppeaa lääketieteellistä kokoonpanoa voidaan käyttää vain, kun yksit-

täinen asia luokitellaan näihin kategorioihin kuuluvaksi. Kuinka objektiivi-

sia tällaiset luokittelut ovat, onkin jo toinen tarina. Kovin suuri luokittelun 

merkitys ei ole, sillä suppeakin kokoonpano on oikeusvertailun perusteella 

vielä riittävän laaja. 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa jaostot eivät ole erikois-

tuneet, toisin sanoen ne käsittelevät kaikkia etuustyyppejä koskevia valituk-

sia. On syytä kysyä, onko tämä oikea periaateratkaisu. Vastaaminen ei ole 

helppoa, vaikka kysymys on perustavanlaatuinen. Yhtäältä on syytä epäillä, 

pystyykö yksikään jaosto aidosti hallitsemaan koko aineellisen sosiaalitur-

valainsäädännön kentän. Jaoston pätevyys substanssiosaajana saattaa olla  

harvinaisemmissa etuustyypeissä harhakäsitys. Tämän luultavasti myöntäisi 

jaosto itsekin, jos siltä asiaa kysyttäisiin. Toisaalta taas täysin erikoistuneet 

jaostot tuovat mukanaan samat pulmat, mitkä on havaittu erityistuomiois-

tuimissa. Näitä rakenteellisia ongelmia ovat sulkeutunut alakulttuuri, yleinen 

muutoshaluttomuus ja haavoittuvuus. Keskitie voisi olla kokeilemisen arvoi-

nen. Jos jotakin etuutta koskevat valitukset ovat harvinaisia, ne kannattaa kes-

kittää yhdelle jaostolle. Sen sijaan tavallisia valituksia käsiteltäisiin kaikissa 

jaostoissa, jotta jaostot säilyttäisivät kokonaiskuvan. 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa voidaan moittia siitä, että se 

hyödyntää vain osaksi sitä mahdollisuutta soveltamiskäytännön yhdenmu-

kaistamiseen, minkä vahvennettu jaosto ja täysistunto tarjoavat. Täysistun-

non potentiaali hukataan täysin, eikä vahvennetunkaan jaoston vaikutus ole 

muodostunut suureksi. Erityisesti tärkeä lautakuntaprosessin kehittäminen 

tulkintalinjauksilla laiminlyödään sekin totaalisesti. Sosiaaliturvan muutok-

senhakulautakunta saakin syyttää osaksi itseään asiaruuhkistaan: se on teh-

nyt itsestään yksittäisten ratkaisujen teollisen tuottajan. Samalla lautakunta 

on laiminlyönyt kaikki tilaisuudet sisäisen ennakkopäätösvaikutuksen hyväk-

si käyttämiseen. Kun lautakunta ratkaisee vuodessa yli 20 000 asiaa, ratkaisu-

käytännön tuntemus ei voi olla kenenkään hiljaisen tekijäntiedon varassa. Ai-

kaisemman käytännön hyödyntäminen vaatisi institutionaalisia järjestelyjä.73

Yksi tutkimuksen yllättävimmistä havainnoista oli, kuinka vähän lauta-

kuntien jäsenten ja esittelijöiden välillä on ammatillista ja nähtävästi sosiaa-

listakin kanssakäymistä. Kaikesta päättäen myöskään lautakuntien jäsenien 

välille ei synny pysyvämpiä kollegiaalisia suhteita: tapaamiset ovat satunnai-

73. Näihin keinoihin palataan jäljempänä jaksossa 6.
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sia ja jaostojen kokouksiin rajoittuvia. Jos sosiologiseen tuomaritutkimuk-

seen on luottamista, kanssakäymisen puuttumisen tässä määrin on pakko 

näkyä lautakuntien päätöksenteossa. Onhan todettu, että tuomari-identitee-

tin muodostuminen tapahtuu juuri tällaisen kollegiaalisen kanssakäymisen 

välityksellä. Samalla näin muodostuva tuomioistuinkulttuuri ohjaa tuomarin 

toimintaa.74 Joku voi nähdä tämän ohjauksen myös tuomarin vallan rajoituk-

sena, mikä ei ole niinkään väärin. Kotimaisessakin kirjallisuudessa on arvel-

tu, että varsinkin vanhempien kollegoiden paheksumisen pelko heikentää 

halukkuutta poikkeavien mielipiteiden esiintuomiseen.75

Lopuksi on syytä vielä korostaa, että asioiden jakaminen on muutok-

senhakulautakunnissa merkittävämpi käsittelyvaihe kuin tuomioistuimissa 

yleensä. Lopputulos voi riippua ratkaisevasti siitä, millaiselle jaostolle tai 

millaiseen kokoonpanoon asia osoitetaan. Tässä suhteessa löytyi moitittavaa. 

Laintasoista sääntelyä ei ole, vaan asioiden jakaminen on osaksi sisäisen oh-

jeistuksen, osaksi vakiintuneen käytännön varassa. Lautakuntien erikoisuus 

on, että asioiden jakaminen on delegoitu epätavallisen matalalle hierarkian 

tasolle, eli esittelijöille. Vastaava esittelijä jakaa asiat esittelijöille, esittelijä 

taas valitsee ratkaisukokoonpanon. Se sattumanvaraisuus, mitä kansainvä-

liset suositukset edellyttävät, ei selvästikään pääse toteutumaan. Asioiden 

jakautuminen lautakunnan sisällä ei ole missään merkityksessä läpinäkyvää. 

Se ei vastaa myöskään kotimaisia näkemyksiä, esimerkiksi laatuhankkeissa 

esiintuotuja vaatimuksia. Itse asiassa yksikään niistä laatukriteereistä, jotka 

on asetettu asioiden jakamiselle tuomioistuimessa, ei täyty. 

Samalla on sanottava, että tämän tutkimuksen aineistossa ei ole vihjeitä 

asioiden tietoisesta tai tarkoituksellisesta - eli lopputuloshakuisesta - jakami-

sesta. Toisaalta mitään syytä antaa muutoksenhakulautakunnille erityisase-

ma tässä suhteessa ei hevin keksi. Pikemminkin muutoksenhakulautakuntiin 

kohdistuva epäluulo vaatii poikkeuksellisen läpinäkyvää asioiden jakamista. 

74. Nämä alunperin cotterrellilaiset ajatukset ovat saaneet huomiota myös pohjoismaissa. “Fak-
torer som utbildning och erfarenhet, instanssystemets korrigerande inverkan, kollegialt bes-
lutsfattande i många fall, gemensamma professionella värdningar och rättskulturella förvänt-
ningar styr domarens agerande.” Näin Ställvik 2009 s. 62. 
75. Kemppinen 1992 s. 130.
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“Suomalaiseen perinteeseen kuuluu vahva luottamus muutoksenhakuun.”

Erkki Hämäläinen (2000)

“I berättelsen om den svenska välfärdsstaten är en av grundkomponenterna 

att staten är god och välvillig, och där finns inte utrymme för, eller behov av, 

några domstolar till skydd för enskilda medborgare gentemot staten.”

Olof Ställvik (2009)
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2.1. Huonosti ohjattu valitusmenettely 

Sosiaalialan muutoksenhakulautakuntien kiivainkaan arvostelija ei voi kiis-

tää, etteikö oikeuden saatavuus toteutuisi niissä niin täydellisesti kuin toivoa 

saattaa. Asian vireille saattaminen muutoksenhakulautakunnissa on äärim-

mäisen helppoa, koska valittamiselle ei aseteta todellisia muotovaatimuksia. 

Myöskään kustannuspelotetta ei ole, minkä seurauksena oikeudenkäynnin 

kynnys on hyvin matala. Kansalainen ei oikeastaan missään olosuhteissa 

voi joutua korvausvelvolliseksi; pahinta mitä voi tapahtua, on, että hän ei 

saa omista kustannuksistaan, esimerkiksi lakimiehen käyttämisestä aiheutu-

via, korvausta vastapuoleltaan eli sosiaalivakuutuslaitokselta. Itse käsittelyn 

maksuttomuus laskee olennaisesti valituskynnystä. Vaikka siihen on pohjois-

maisissa lautakunnissa totuttu, oikeusvertailevasti käsittelyn maksuttomuus 

ei ole lautakuntalainkäytössä itsestäänselvyys. Esimerkiksi brittitribunaalit 

ovat maksullisia. Äskettäin nousi suuri kohu siitä, että yksi tribunaali kohotti 

käsittelymaksunsa 1 200 puntaan. Seurauksena oli, että tribunaalille tehtävi-

en valitusten määrä putosi 70 prosentilla.76

Tässä kohden access to justice -tutkijakin löytää vain yhden pienen puut-

teen lautakuntajärjestelmästä. Valittamista on pidetty sosiaaliturva-asioissa 

niin helppona, että siitä ei anneta laissa kunnon ohjeita. Sitä paitsi säännök-

set valittamisesta on sijoitettu ei lautakuntalakeihin vaan sektorikohtaisiin 

etuuslakeihin, mikä selittää paljolti sääntelyn pinnallisuuden. Esimerkiksi 

sairausvakuutuslaki säätää pelkästään, että kansaneläkelaitoksen päätök-

seen tyytymätön saa hakea muutosta “valittamalla” (17:1.1). Säännös siitä, et-

tä valituskirjelmä on toimitettava kansaneläkelaitokselle 30 päivän kulues-

sa (17:2.2), antaa lukijalle tiedonjyväsen. Sana “kirjelmä” viittaa siihen, että 

valituksen on oltava kirjallinen. Tämä herättääkin seuraavan kysymyksen: 

kelpaako sähköinen viesti valitukseksi? Tässä vaiheessa muutoksenhaku-

lautakuntien epäselvä status nousee jälleen kerran esiin. Sähköinen vies-

ti kelpuutetaan sekä hallintoviranomaisessa että tuomioistuimessa, mutta 

muutoksenhakulautakunnat eivät kuulu yksiselitteisesti kumpaankaan ka-

tegoriaan.77 

Toki kaikki perustelut puhuvat sähköisen viestin kelpuuttamisen puoles-

ta, ja niin ainakin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käytännössä 

lakia vakiintuneesti tulkitaan.78 Tosin näin merkittävää tulkintaa ei saisi jät-

76. The Observer 27.7.2014: Fees lead to drop in employment tribunal cases. 
77. Sähköisestä menettelystä hallintolainkäytössä yleensä ks. Niemivuo 2010 s. 434.
78. Näin muutoksenhakuohjeet 2013 s.4. Itse asiassa kansaneläkelaitoksen ja muutoksenha-
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tää sisäisen ohjeistuksen varaan. Lainsäädäntötutkija huomauttaisi yleisem-

min, miten helposti eriytynyt lautakuntalainsäädäntö jää ajastaan jälkeen. 

Lautakuntien prosessilait ankkuroituvat edelleen täysin paperimuotoisten 

asiakirjojen maailmaan. Selvää toki on, että sosiaaliturvan muutoksenhaku 

ei kaipaa omia säännöksiään sähköisestä tiedonvälityksestä vaan selkeäm-

män kytkennän sen yleiseen sääntelyyn. Täydelliseen sähköisyyteen siirtymi-

sen on kuitenkin paha ongelma sosiaaliturvassa. Sosiaaliturvan asiakkailta 

ei voi edellyttää samoja teknisiä ja tiedollisia valmiuksia - eli valmista säh-

köistä yhteyttä ja taitoa sen käyttämiseen asioinnissa - kuin keskivertokan-

salaiselta. Tämä huoli ehkä selittää lautakuntalainsäädännön pitäytymisen 

paperimaailmaan. 

Asiansa osaavalle kela-veteraanille (mitä termiä on perinteisesti käytetty 

ammattimaisista etuuksien hakijoista) on toki selvää, miten muutoksenha-

kulautakuntaan valitetaan. Niukan sääntelyn puolustukseksi voidaan vedota 

myös siihen, että kansalaiselle annettu valitusosoitus ja viime kädessä hal-

lintolainkäyttölain 5 luku joka tapauksessa kertoo, miten valitus on tehtävä. 

Tosin tunnontarkka legalisti huomauttaisi, että sairausvakuutuslaki ei tältä 

osin sisällä minkäänlaista viittausta hallintolainkäyttölakiin. Sairausvakuu-

tuslaki on suhteessa siihen erityissäädös, joten hallintolainkäyttölain sovel-

tuvuus muutoksenhakuun on ylipäätäänkin epäselvä.79 Oli niin tai näin, ta-

valliselta kansalaiselta ei voi kohtuudella vaatia sen enempää kela-veteraanin 

hiljaista tekijäntietoa kuin kokeneen juristin hankkimaa oikeusjärjestyksen 

kokonaishallintaakaan.

Prosessioikeuden ikuisuuskysymyksiin kuuluu, kenelle prosessilait suun-

nataan, toisin sanoen onko ne kirjoitettu itse asiaansa ajavan maallikon vai 

toisen asiaa hoitavan ammattilaisen luettavaksi? Sosiaalialan muutoksen-

hakulautakuntien järjestelmässä vastausta ei tarvitse hakea. Tässä järjestel-

mässä tarkoituksena on koko ajan ollut, että maallikot - eli sosiaaliturvan 

asiakkaat - hoitavat itse asiaansa myös muutoksenhaussa. Tämä tutkimus 

on osoittanut, että tavoite on sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa 

toteutunut lähes sataprosenttisesti. Lakimiesavun käyttäminen on melkoi-

kulautakunnan yhteistoiminta estää kysymyksen aktualisoitumisen. Kansaneläkelaitoksen toi-
misto ottaa vastaan valitukseksi tarkoitetun sähköisen viestin, tulostaa sen ja toimittaa viestin 
paperisena tulosteena muutoksenhakulautakunnalle, jolloin lain kirjain kirjallisesta muodosta 
(lakiteksti: ‘valituskirjelmä’) joka tapauksessa täyttyy.
79. Asiaa ei korjaa se, että lautakuntalaki sisältää tällaisen yleisviittauksen. Valituksen tekemistä 
ei kuitenkaan voida vielä käsitteellisesti lukea asian käsittelyksi muutoksenhakulautakunnas-
sa. Vaikka näin tehtäisiinkin hyvän tarkoituksen takia, epävarmuutta tällainen tulkinnallinen 
korjaus ei poista.
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nen tilastollinen harvinaisuus. Tästä syystä lainsäädännön pitäisi myös aut-

taa kansalaista ajamaan asiaansa. Laki pitäisi kirjoittaa heille. Nyt asianlaita 

on pikemminkin päinvastoin; lautakuntien prosessilait on suunnattu alan 

ammattilaisille. Tätä informointitehtävää ei voida siirtää sosiaaliturvalai-

tosten tai lautakuntien omalle ohjeistukselle. Tällaisen ohjeistuksen oikeus-

lähdeopillinen asema on epämääräinen, se vertaantuu lähinnä viranomais-

aloitteiseen pehmeään sääntelyyn. Vaikka tämä seikka unohdettaisiinkin 

teoreettisena vastaväitteenä, työekonomia ja teknokraattiset asenteet pää-

sevät liiaksi vaikuttamaan ohjeiden sisältöön. Näin varmuudella käy sitäkin 

vahvemmin, mitä enemmän ohjeiden laatija lähtee tyhjältä pöydältä. 

Mistä kansalainen tietonsa hakee, jää toistaiseksi arvailtavaksi. Kansan-

eläkelaitoksen kotisivujen ohjeistus lienee, ehkä sosiaalisen median ohella, 

ensikäden tietolähde valittamista harkitsevalle kansalaiselle. Nämä ohjeet 

ovat helppotajuiset, joskin varsin pinnalliset. Niissä todetaan pelkästään, että 

virheelliseen päätökseen voi hakea muutosta. Muutosta on haettava kirjalli-

sesti. Lisäksi todetaan, että muutoksenhaussa voidaan käyttää lomakepoh-

jaa. Lomakepohja sisältää yksilöintitietojen ohella kohdat “vaatimuksille” ja 

“perusteluille”. Ohjeet eivät pelota muutoksenhakua miettivää - eli kasaa oi-

keuksiin pääsyn tielle access to justice -liikkeen kaihtamia teknisiä tai oikeu-

dellisia esteitä - mutta eivät myöskään anna hänelle apua siinä.

Lähtökohtana kannattaa muistaa, että myös sosiaaliturvassa valitusoike-

us seuraa hallintolainkäytön yleistä kaavaa. Muutoksenhaku on ensiksikin 

appellityyppistä. Toisin sanoen muutosta saa hakea sekä oikeuskysymyksiin 

että asiakysymyksiin. Toiseksi muutoksenhaku käsitellään valitusasteessa 

täystutkintaisesti. Prekluusiota ei tunneta, vaan asianosainen saa rajoitukset-

ta esittää uusia vaatimuksia ja perusteita.80 Lisäksi lainkäyttöelimellä on niin 

sanottu selvitysvelvollisuus eli velvollisuus hankkia viran puolesta faktaselvi-

tystä, jos yksittäistapauksessa kertynyt aineisto osoittaa siihen olevan aihetta. 

Tämä selvitysvelvollisuus korostuu sosiaaliturvassa, jossa asianosaisen kyky 

ajaa itse omaa asiaansa on heikohko ja lakimiesapua käytetään harvoin. Sa-

80. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta yrittää melko kyseenalaisesti tuoda lautakun-
taprosessiin prekluusion sisäisellä ohjeistuksellaan. “Vakuutetulle”, joka toimittaa jälkikäteen 
paljon selvityksiä asiassa, voidaan nimittäin lähettää niin sanottu stoppikirje. Kirjeessä ase-
tetaan kolmen viikon määräaika, jonka jälkeen saapuvia asiakirjoja ei oteta huomioon. Ks. 
notaarin ohjeistus 2013 s. 12. Jo tässä vaiheessa on kuitenkin syytä todeta, että ohje ei perusta 
prekluusiota, toisin sanoen lautakunnan on otettava aineisto huomioon senkin jälkeen aina 
siihen asti, että se on tehnyt asiaratkaisun. Pohjoismainen periaate on, että prekluusiouhan ja 
prekluusiotosiseikaston on perustuttava lakiin. Sitä paitsi laissakaan ei voitaisi hyväksyä näin 
epäselvää tosiseikastoa eli sitä, että vakuutettu on lähettänyt “runsaasti selvityksiä”. Prekluu-
siouhan asettamista ja siitä päättämistä ei myöskään saisi delegoida kansliahenkilökunnalle.
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malla selvitysvelvollisuuden teoreettinen määräytyminen on siinä melkoinen 

ongelma, selvitysvelvollisuuden käytännön toteutuminen vielä suurempi.81

2.1.1. Kansaneläkelaitos valituksen vastaanottajana 

Valitusmenettelyn alkuvaihe on tavanomainen. Valitusaika on 30 päivää siitä, 

kun asianosainen sai tiedon kansaneläkelaitoksen päätöksestä. Valituskir-

jelmä toimitetaan kansaneläkelaitokselle (sairausvakuutuslaki 17:2.2). Tässä 

laissa ei kylläkään ole tavanomaista erityissäännöstä siltä varalta, että kan-

salainen vastoin lain määräystä toimittaa valituskirjelmänsä suoraan muu-

toksenhakulautakunnalle. Yleissäännöksistä kuitenkin seuraa, että oikeu-

denmenetystä ei tapahdu. Hallintokäyttölain mukaan valitusta ei saa jättää 

tutkimatta, vaikka se on jätetty väärälle viranomaiselle mutta toimitettu vali-

tusajan kuluessa oikealle valitusviranomaiselle (26.2 §). Jos vaatimus valituk-

sen toimittamisesta valitusajan kuluessa jätetään huomiotta, sääntö tuntuu 

kohtuulliselta myös sosiaaliturvan muutoksenhaussa. Ohimennen todetta-

koon, että tässä kohdin hallintolainkäyttölain suora soveltaminen koituu va-

littajan vahingoksi, ellei lautakunta yksittäistapauksessa ehdi toimittaa sille 

jätettyä valitusta valitusalan kuluessa kansaneläkelaitokselle. 

Valtakunnallisten lautakuntien järjestelmässä tämä toteuttaa läheisyys-

periaatetta; valittajan ei tarvitse asioida kaukaisen muutoksenhakulautakun-

nan kanssa. Totta kylläkin on, että sähköisen tiedonvälityksen ja vaivattoman 

matkustamisen aikakaudella lainkäyttöelimen maantieteellisellä sijainnilla 

ei tosiasiallisesti ole samaa merkitystä kuin muutama kymmenen vuotta sit-

ten. Sijainnin mahdollinen psykologinen merkitys on oma asiansa. Luultavaa 

on, että ilomantsilaiselle valittajalle Helsingissä toimiva muutoksenhaku-

lautakunta on kaukainen toimija, johon ei hevin oteta yhteyttä oma-aloit-

teisesti. Juridisteknisesti asiointia paikallisten toimistojen kautta on pidet-

tävä tehokkaana konseptina. Sosiaaliturvalaitos saa luontevan tilaisuuden 

itseoikaisuun (sairausvakuutuslaki 17:3.1). Samalla valituksen käsittelyn sel-

vitysvaihe hieman nopeutuu, koska kansaneläkelaitos kykenee saman tien 

kirjoittamaan oman lausuntonsa ja tekemään ehkä tarvittavan väliaikaisen 

päätöksen etuuden maksamisesta (sairausvakuutuslaki 17:3.2). 

Lainsäätäjä yrittää selvästikin kiirehtiä valituksen käsittelyä tiukoilla 

määräajoilla. Kansaneläkelaitoksen on toimitettava valitus lausuntoineen 

30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä muutoksenhakulautakunnal-

81. Selvitysvelvollisuutta käsitellään lähemmin jaksossa 5.1.2.
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le. Vaikka aikaa voidaan pidentää, asiakirjojen toimittamiselle on säädetty 

60 päivän ehdoton maksimiaika. Näin tiukat ja ehdottomat määräajat eivät 

ole aineellisessa lainsäädännössä tavallisia. Näin lainsäätäjää ei voi moittia 

siitä, etteikö sosiaaliturva-asioiden erityistä kiireellisyyttä olisi tunnistettu. 

Viiveet valitusasian käsittelyssä eivät aineiston valossa myöskään tunnu joh-

tuvan siitä, että asiakirjat viipyisivät liiaksi kansaneläkelaitoksen toimistos-

sa. Toinen seikka on, että määräaikojen lyhyys ehkä osaltaan johtaa siihen, 

että valituksista annetut lausunnot ovat niin ylimalkaisia, usein suorastaan 

tyhjiä fraasikokoelmia. On myönnettävä, että edes lain sallima maksimiaika 

60 päivää ei välttämättä riitä esimerkiksi etuuden hakijan olosuhteiden kun-

nolliseen selvittämiseen. Lyhyistä määräajoistakaan tässä vaiheessa ei ole 

hyötyä, kun tai jos asiakirjat odottavat kuukausia lautakunnassa, että niitä 

ryhdyttäisiin käsittelemään.82 

Vaikka sosiaaliturvalaitoksen määrääminen valituksen vastaanottajak-

si on tehokasta, siihen liittyy joitakin psykologisia haittoja. Kun valituskir-

jelmä jätetään sosiaaliturvalaitokselle, järjestely on omiaan vahvistamaan 

mielikuvaa muutoksenhakulautakuntien ja sosiaaliturvalaitoksen yhteydestä. 

Ne ovat ihmisten mielissä helposti “samaa puulaakia”. Tällöin etuuskäsitte-

lyssä syntynyt epäluottamus projisoituu muutoksenhakuun - ja tuloksena 

on se luottamusvaje, josta muutoksenhakulautakuntien väitetään, aiheesta 

tai aiheetta, kärsivän. Epäluulo ei tietenkään häviä vakuutteluilla, että kysy-

myksessä on vain käytännön järjestely tai että etuusjärjestelmällä ja muutok-

senhakujärjestelmällä ei ole hallinnollista eikä toiminnallista yhteyttä. Vir-

hekäsitys saattaa myös herättää pelon, että sosiaaliturvalaitos myöhemmin 

“kostaa” muutoksenhakijalle. Tällainen pelko puolestaan rajoittaa halukkuut-

ta muutoksenhakuun tai johtaa vastareaktiona suhteettomaan hyökkäävyy-

teen. Nämä haitat näyttävät a priori - tutkimustahan niistä ei ole - merkittä-

viltä. Nykyjärjestelystä ehkä kannattaisi luopua ja sen sijaan määrätä, että 

kansalaisen tulee hallintolainkäyttölain pääsäännön mukaisesti jättää vali-

tuksensa valitusviranomaiselle, eli muutoksenhakulautakunnalle. 

Myös access to justice -logiikan näkökulmasta nykyjärjestelyyn liittyy 

haitta, tosin sekin on pitkälti psykologinen. Järjestely nimittäin on omiaan 

etäännyttämään etuuden hakijaa valituksen lopulta ratkaisevasta muutok-

senhakulautakunnasta. Kun kansalainen myös tässä vaiheessa asioi pelkäs-

tään kansaneläkelaitoksen toimiston kanssa, hän ei välttämättä tiedosta, että 

hänen asiointinsa ei ole lokaalisesti tai ajallisesti rajoitettua. Hän voi ja hä-

82. Järjestely tuo mieleen vanhan komman armeijasta, jossa “on kauhea kiire päästä odotta-
maan”. Tämän piirteenhän jokainen asevelvollisuutensa suorittanut on tunnistanut ja muistaa.
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nen kannattaisikin olla suoraan yhteydessä muutoksenhakulautakuntaan 

niin kauan, kuin hänen asiaansa siellä käsitellään. Epäilys, että nykyjärjes-

tely on osasyyllinen kansalaisten passiivisuuteen lautakuntaprosessissa, ei 

kuulosta täysin tuulesta temmatulta. Toki sosiaaliturvan asiakkaiden yleinen 

passiivisuus tai ainakin heikohko valmius ajaa omaa asiaansa saattaa olla 

suurempi syy passiiviseen oman asian ajamiseen. Kansalaisten passiivisuus 

lautakuntaprosessissa on joka tapauksessa kiistaton ilmiö. Laajamittainen 

passiivisuus taas on, kuten tässä tutkimuksessa havaittiin, sosiaaliturvan 

muutoksenhaun rakenteellinen rasite. Vaikka se tuottaa jonkinlaista hyötyä 

(‘lautakunnat saavat rauhassa tehdä työtään’), tunnetta koetusta oikeuden-

mukaisuudesta voi tällöin syntyä vain oikeaksi koetun lopputuloksen kautta. 

Kaikkien ratkaisujen aineellinen oikeudenmukaisuus taas on epärealistinen 

päämäärä. 

Vastaanottamisjärjestely tuo mukanaan tässä erottamisongelmaksi kut-

sutun pulman. Kansaneläkelaitoksen toimistojen on joskus vaikea erottaa 

valitukseksi tarkoitettuja kirjelmiä siitä muusta kirjeenvaihdosta, jota se käy 

sosiaaliturvan asiakkaitten kanssa. Vaikeus johtuu osaksi järjestelmän moni-

mutkaisuudesta: kansalainen voi tehdä oikaisuvaatimuksen eli vaatia asiavir-

heen korjaamista, vaatia vanhan asian uutta käsittelyä, valittaa tai pelkästään 

toimittaa uutta selvitystä vireillä oleviin asioihinsa.83 Osaksi erottamisongel-

mat seuraavat siitä, että maallikot ajavat - tai oikeammin yrittävät ajaa - itse 

asiaansa. Sisäisissä ohjeissa ongelma ratkaistaan ainoalla mahdollisella ta-

valla. Ellei kirjelmää voida yksiselitteisesti tulkita valitukseksi, asianosaiselta 

tiedustellaan hänen tarkoitustaan. Ellei hän pysty sitä tarkentamaan, kaik-

ki epäselvät asiakirjat toimitetaan muutoksenhakulautakunnalle - joka saa 

ensin päättää, onko kysymyksessä ylipäätään valitus ja sen jälkeen ratkaista 

asian.84 Kannattaa huomata, että vasta valituksen käsittely on lainkäyttöä. 

Oikaisuvaatimuksen käsittely on vielä hallintotoimintaa, eikä sen käsittelyssä 

periaatteessa seurata lainkäytön standardeja.85 Vielä selvemmin ero hallin-

83. Ks. Koulu 2014 s. 304. Erottamisongelma ei aktualisoidu yhtä usein, jos valituskirjelmä jä-
tetään valitusviranomaiselle. Jos näin on tehty, jokseenkin selvää on, että asianosainen on 
tarkoittanut kirjelmänsä valitukseksi.oli sen taso mikä tahansa.
84. Muutoksenhakuohjeet 2013 s. 4. Menettelytapa on mitä suurimmassa määrin access to jus-
tice -henkinen, olkoonkin että siltä puuttuu täysin säädöspohja. 
85. Halila-Aer 2011 s. 50. Asia erikseen on, että oikaisuvaatimus on asiallisesti niin selvästi muu-
toksenhakua, että monet tuomioistuinkäytänteet sopivat erinomaisesti oikaisuvaatimuksen 
käsittelyyn. Rajapinta kuitenkin mahdollistaa osaoptimoinnin. Hallintoviranomainen voi siir-
tää selvienkin virheiden korjaamisen tuomioistuimelle, mistä ilmiöstä sosiaaliturvan muu-
toksenhaussa on merkkejä. Vastaavasti tuomioistuimen perinteisiä lainkäyttötehtäviä taas voi 
valua hallintoviranomaiselle, vaikkakaan tuomioistuimella ei ole samaa mahdollisuutta osa-
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non ja lainkäytön välillä tietenkin koskee uutta etuushakemusta. 

2.1.2. Myöhästyneen valituksen tutkiminen 

Lakisääteinen valitusaika, 30 päivää tiedonsaamisesta, on yllättävän lyhyt 

ajatellen sosiaaliturvan muutoksenhakua. Sosiaaliturvan keskivertoasiak-

kaiden reaktionopeus ei ole ihanteellinen. Etenkin jos pyritään siihen, että 

pääosa valittajista käyttäisi lakimiesapua, aika on aivan liian lyhyt. Kansa-

lainen joutuu hakemaan lakimiestukea julkiselta oikeusavulta, eikä hän saa 

välttämättä edes sovituksi ensikäyntiään tuossa ajassa. Asiassa 12914/13/05u 

(päätös 6.11.2013) valittaja vetosikin siihen, että lakisääteinen valitusaika ei 

riittänyt edes ajan varaamiseen oikeusaputoimistosta. Vetoaminen ei autta-

nut, vaan valitus jätettiin kummemmitta perusteluitta tutkimatta liian myö-

hään tehtynä. 

On vaikea keksiä järjellistä perustetta sille, miksi valitusaika on näin ly-

hyt, kun valituksen käsittely kuitenkin kestää kauan. Perusteluksi ei kelpaa 

se seikka, että tämä valitusaika on yleinen. Lyhyillä valitusajoilla pyritään 

selvittämään mahdollisimman pikaisesti, jääkö tehty päätös tai annettu rat-

kaisu lopulliseksi. Sosiaaliturvassa taas tällaista tarvetta ei ole, koska yksikään 

siinä tehty päätös ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä lopullinen. Sää-

dettävässä laissa valitusaika kannattaisikin pidentää 60 päivään. Toinenkin 

yksityiskohta vaatisi korjaamista. Määräajan, jossa sosiaaliturvalaitoksen on 

toimitettava valituskirjelmä muutoksenhakulautakunnalle, tulisi oikeastaan 

alkaa siitä päivästä, kun valituskirjelmä on jätetty sosiaaliturvalaitokselle. Ny-

kyisin aika lasketaan valitusajan päättymisestä, eli pahimmassa tapaukses-

sa välittömästi tehty valitus odottaa kansaneläkelaitoksen toimistossa lähes 

kuukauden, ennen kuin sille tehdään yhtään mitään.

Laki tunnustaakin epäsuorasti asettamansa määräajan kohtuuttomuu-

den.86 Vaikka valitus on saapunut muutoksenhakulautakunnalle tai vakuutus-

oikeudelle määräajan jälkeen, valitus voidaan erityissäännöksen perusteella 

ottaa tutkittavaksi, jos “myöhästymiseen on painavia syitä” (sairausvakuutus-

laki 17:2.3). Tämä mahdollisuus on sosiaaliturvan muutoksenhaun erikoisuus, 

mistä syystä se on saanut melkoisesti huomiota kirjallisuudessa.87 Sama laki 

optimointiin. Se voi palauttaa asian uudelleenkäsiteltäväksi mutta ei julkilausutusti asiavir-
heen korjaamiseksi. Näissä suhteissa etenkin pakollisessa oikaisuvaatimuksessa on vaaransa.
86. Näin tehdään myös kansaneläkelaitoksen sisäisissä ohjeissa. Niissä suositellaan, että myö-
hästynyt valitus tulkitaan oikaisuvaatimukseksi ja tutkitaan sellaisena. Ks. Koulu 2014 s. 310.
87. Ks. esim. Siitari-Vanne 2004 s. 578 ja Tuori-Kotkas 2008 s. 363.
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käyttää myös ilmaisua “erityinen syy” toisessa yhteydessä.88 Tällainen syy 

puolestaan on edellytys sille, että viittä vuotta vanhempi päätös voidaan ha-

kemuksesta poistaa (sairausvakuutuslaki 17:4.4). Myöhästyneen valituksen 

tutkiminen muistuttaa, kun ajatellaan lopputulosta, sitä menetetyn määrä-

ajan palauttamista, jota yleinen prosessilaki sääntelee (OK 31:17). Määräajan 

palauttaminen edellyttää yleisessä prosessilaissa eli oikeudenkäymiskaa-

ressa “erityisen painavia syitä”, joka on merkittävästi enemmän kuin pelkkä 

“painava syy”. Tosin erityisen painavalle syylle ei ole tosiasiallisesti asetettu 

kovinkaan ankaria vaatimuksia. Määräaika on palautettu esimerkiksi, kun 

asianosainen on väittänyt, ettei hän saanut ilmoitusta annetusta päätöksestä 

eikä hänen väitettään ollut syytä epäillä (KKO 2002:99).

Kirjallisuudessa sairausvakuutuslain painavaa syytä ei kuitenkaan ole 

pidetty prosessioikeuden erityisen painavan syyn lievennettynä muotoiluna. 

Kun menetetty määräaika on tavallisesti palautettu tuomioistuimen virheel-

lisen tai ainakin kyseenalaisen käyttäytymisen seurauksena, sosiaaliturvassa 

painavaa syytä on mieluummin haettu kansalaisen “sosiaalisista” olosuhteis-

ta. Myös muutoksenhakuohjeissa esimerkkinä painavasta syystä mainitaan 

hakijan sairaus. Tosin ohjeiden tulkintaa ei saa liiaksi venyttää, sillä ohjeissa 

pääasiana on määrätä, että kansaneläkelaitoksen on lausunnossaan otettava 

kantaa siihen, onko tapauksessa painavaa syytä tutkia myöhästynyt valitus.89 

Vaikka “law in books” tuntuu olevan suopea myöhästyneille valituksille, “law 

in action” tuntuu olevan sitäkin ankarampi. Sosiaaliturvan muutoksenha-

kulautakunta on ottanut ratkaisutietokantaan päätöksen, jonka se on tehnyt 

3.lokakuuta 2008.90 Kun rekisteriin otetaan periaatteessa vain merkittävät 

ratkaisut, päätöksen täytyy tulkita edustavan lautakunnan vakiintunutta tul-

kintaa. 

Tapauksessa valitus oli jätetty kansaneläkelaitoksen toimistoon puolitois-

ta kuukautta myöhässä. Valittaja puolusteli myöhästymistä sillä, että hänel-

le oli puhelimessa kerrottu, että valituksen tarkoittamaa etuuspäätöstä oi-

kaistaisiin ilman valitustakin. Valittajan kertomuksen totuudenmukaisuutta 

88. On selvää, että yleiskielisestikään ilmaisut eivät ole synonyymejä. “Painava syy” tuntuu si-
sältävän vivahteen etuuden hakijan näkökulmasta, kun taas “erityinen syy” antaa vaikutelman 
järjestelmänäkökohdasta, esimerkiksi muodostuvasta systeemisestä epäjohdonmukaisuudesta 
tai päätöksen ja vallitsevan asiantilan välisestä ristiriidasta. 
89. Muutoksenhakuohjeet 2013 s. 6.
90. Samalta ajalta on toinenkin ratkaisu eli 15.6.2009. Siinä valitus oli myöhästynyt kahdel-
la kuukaudella. Valittajan ilmoittamaa syytä - kansaneläkelaitoksen vaatiman lisäselvityksen 
hankkiminen oli vienyt tämän ajan - ei pidetty lain tarkoittamana painavana syyn. Asia koski 
lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. 
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ei riitautettu, mutta siitä huolimatta valitus jätettiin tutkimatta. Vastaavissa 

olosuhteissa menetetty määräaika olisi luultavasti palautettu yleisen proses-

silain (OK 31:17) perusteella. Tämän tutkimuksen tapausaineistossa päätös 

15.11.2013 seuraa vuoden 2008 ratkaisun ankaraa linjausta. Tapauksessa va-

littaja vetosi siihen, että hän oli odottanut (ja ehkä saanut siihen viittaavaa 

tietoakin) kansaneläkelaitoksen oikaisevan päätöksen. Näitä oikaisuodotuk-

sia ei pidetty lainkohdan tarkoittamana painavana syynä.91

Ankara tulkintalinja ei aiheuta vaaraa lakimiehelle. Hän tietää, kuinka 

riskialtista on muodostaa oikaisuodotuksia tai edes luottaa oikaisun lupauk-

siin. Ellei oikaisua lopulta tehdäkään, valitusaika on päättynyt - ja päämies 

kärsii oikeudenmenetyksen. Maallikko taas luultavasti kokee tulleensa tällai-

sessa tilanteessa petetyksi, mikä ei ainakaan kohenna hänen luottamustaan 

järjestelmään. Vallitseva ankara soveltamiskäytäntö lienee alitajuinen laina 

vastaavien aineellisten määräaikojen tulkinnasta. Monet etuuslait nimittäin 

asettavat määräajan sille, miltä ajalta etuus voidaan myöntää takautuvasti. 

Myös nämä aineelliset määräajat ovat enimmäkseen relatiivisia, toisin sa-

noen etuus on painavasta syystä myönnettävissä pitemmältäkin ajalta. Ma-

teriaalista painavaa syytä on myös tällöin tulkittu tiukasti, esimerkiksi ratkai-

sutietokannassa on siitä useita linjauksia.92 Modernissa konfliktinhallinnan 

teoriassa harkinnanvaraisen tutkimisen rakennelmat torjutaan. Ne luovat 

tyypillisen riidan riidassa eli kiistan siitä, missä menettelyssä tai millä tavalla 

alkuperäinen erimielisyys ratkaistaan. Vaikka vastaus olisi myönteinen (myö-

hästynyt valitus lopulta tutkitaan), harkinta vie osan siitä ajasta ja energiasta, 

joka lainkäyttäjän tulisi kohdistaa varsinaiseen asiaratkaisuun. Kuten edellä 

havaittiin, tätä aikaa ei totisesti ole hukattavaksi, koska jaosto käyttää yksit-

täisen valituksen ratkaisemiseen vain minuutin tai kaksi. 

Myös perinteisen prosessioikeuden näkökulmasta harkinnanvaraisen 

tutkimisen konsepti on kestämätön. Harkinta on väistämättä tapauskohtaista, 

joten kansalainen ei koskaan tiedä ennalta, tutkitaanko hänen myöhästynyt 

valituksensa “painavasta syystä”, hyväksytäänkö se oikaisuvaatimuksena tai 

korjataanko tilanne muutoin, esimerkiksi kehottamalla kansalaista uuteen 

91. Päätös on pariin otteeseen esillä jäljempänä, koska siinä oli kaksi poikkeavaa piirrettä. En-
siksikin painavasta syystä tutkia myöhästynyt valitus käytiin kirjelmien vaihtoa, toiseksi tapa-
uksessa henkilö haki yhdellä valituskirjelmällä muutosta kahteen etuuspäätökseen.
92. Ratkaisut 22.12.2009, 1.12.2009, 12.8.2008 ja 8.10.2009. Myös itsestään selviä ratkaisuja on. 
Esimerkiksi ratkaisun 16.7.2008 tapauksessa työnantajan neljällä kuukaudella myöhästynyt 
päivärahahakemus jätettiin tutkimatta, vaikka työnantaja vetosi organisaatiomuutoksesta joh-
tuvaan epätietoisuuteen siitä, kenen tehtävänä yrityksessä hakemuksen tekeminen olisi ollut. 
Harva pitänee lopputulosta kohtuuttomana tai epäoikeudenmukaisena. 
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etuushakemukseen, joka sitten hyväksytään. “Painava syy” on lisäksi äärim-

mäisen tulkinnanvarainen käsite. Syyn painavuus on katsojan silmässä, sillä 

syitä hakemuksen myöhästymiselle kuka tahansa pystyy esittämään. Tosin 

voidaan sanoa, että prosessioikeuden vakiomääreet “erityinen syy” tai “lailli-

nen este” kärsivät samasta epävarmuudesta. Niiden kohdalla tulkitsijalla on 

kuitenkin tutkimuksen ja oikeuskäytännön tuloksena joitakin suuntaviivoja. 

Jos ja kun valitusaikaa säädettävässä laissa pidennetään, myöhästynyttä vali-

tusta koskeva erityissääntely on kumottavissa. Toki myöhästymisen ongelma 

ei mihinkään häviä. 

Yksi lyhyiden, tiukasti sovellettujen määräaikojen ongelmista on, että ne 

pakottavat muutosta hakevan nopeasti laadittuihin valituksiin. Tämä herät-

tää taas prosessioikeuden yleisen ongelman siitä, missä määrin asianosainen 

saa määräajan päättymisen jälkeen esittää uusia vaatimuksia tai perusteluja. 

Sosiaaliturvan muutoksenhaussa tällainen tarve tuntuu olevan poikkeuk-

sellisen suuri. Niissä etuuden hakijan olosuhteissa, jotka ratkaisevat hänen 

oikeutensa etuuden, tapahtuu nimittäin jatkuvasti muutoksia. Näin ollen ky-

symys on pitkälti työnjaosta valituskirjelmän täydentämisen ja uuden hake-

muksen välillä, sillä monet ellei useimmat olosuhdemuutokset ovat sellaisia, 

että ne joka tapauksessa mahdollistavat uuden etuushakemuksen tekemisen. 

Jos lähdetään arkisanonnan mukaiselta tyhjältä pöydältä, kaikki uudet vaati-

mukset ja perustelut kannattaisi tutkia vireillä olevan asian yhteydessä. Näin 

kansalaisen olosuhteista saataisiin kokonaiskuva, kustannuksia säästettäisiin 

ja ristiriitaisilta ratkaisuilta vältyttäisiin. Koska periaatteessa prekluusiovai-

kutusta ei tunneta sosiaaliturvan muutoksenhaussa, kansalainen saa rajoi-

tuksetta esittää uusia vaatimuksia ja uusia perusteita. Tämä oikeus hänellä 

on, kunnes asia on ratkaistu. Kansalainen voi korottaa vaatimansa etuuden 

määrää tai pidentää aikaa, jolta hän sitä vaatii.93 Myöskään uuden aineiston 

esittämiselle ei ole rajoituksia, harvoihin poikkeuksiin palataan jäljempänä. 

Käytännössä samaan tulokseen päästään myös soveltamalla yleisen hal-

lintoprosessin säännöksiä niin sanotusta valituksen muuttamisesta. Valittaja 

saa vireillä olevassa valitusasiassa esittää sellaisen uuden vaatimuksen, joka 

perustuu olosuhteiden muutokseen tai valitusajan päättymisen jälkeen va-

littajan tietoon tulleeseen seikkaan (hallintolainkäyttölaki 27 §). On vaikea 

93. Sairausvakuutuslaissa on erityissäännös siitä, että kansaneläkelaitos, muutoksenhakulau-
takunta ja vakuutusoikeus voivat aikaisemman päätöksen estämättä myöntää evätyn edun 

“suurempana” (sairausvakuutuslaki 17:4.5). Säännös herättää kysymyksen siitä, tuleeko näin 
menetellä, vaikka valittaja ei huomaa esittää tästä uutta vaatimusta. Sosiaalioikeuden peri-
aatteen puoltavat myöntävää vastausta, jos etuuden oikea määrä tai oikea suorittamisaika 
käyvät asiakirjoista ilmi. 
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kuvitella sosiaaliturvassa sellaista tilannetta, joka ei sijoittuisi jommankum-

man poikkeuksen ydinalueelle. Luonnollisten henkilöiden elämäntilanne-

han muuttuu jatkuvasti. Sitä paitsi kirjallisuudessa on yleensäkin kannatet-

tu valituksen muuttamiselle asetettujen rajoitusten “joustavaa soveltamista”, 

yleiskielisesti nähtävästi lievää tulkintaa.94 Access to justice -näkökulmasta 

tämä onkin erinomaisen perusteltua. 

On kuitenkin huomattava, että uusien vaatimusten ja perusteiden on lii-

tyttävä siihen sosiaaliturvalaitoksen päätökseen, josta on valitettu. Toisin sa-

noen kansalainen ei voi tuoda muita etuuspäätöksiä tutkinnan piiriin; muu-

toinhan säännös valituksen määräaikaisuudesta menettäisi merkityksensä. 

Eri asia on, että muun etuuspäätöksen vaikutus kyseiseen valitusasiaan voi 

tulla uutena vaatimuksena tai perusteena tutkittavaksi. Esimerkiksi: henki-

lön hakemus sairauspäivärahasta on hylätty, koska hän on työkykyinen ja saa 

periaatteessa työttömyysturvaa. Henkilö voi valittaessaan päätöksestä vedota 

siihen, että hänen hakemuksensa työttömyysturvasta on hylätty sillä perus-

teella, että hän ei ole työkyvyttömänä työmarkkinoiden käytettävissä. Olo-

suhdemuutos voi olla siis toisesta etuuspäätöksestä johtuva. Ohimennen to-

dettakoon, että myös tässä tutkimuksessa fakultatiivisia vaatimuksia saadaan 

esittää niin kauan, kunnes muutoksenhakulautakunta on tehnyt päätöksensä. 

Näin kansalainen voi vaatia muun muassa korvausta oikeudenkäyntikuluis-

taan tai lisäselvityksen hankkimista koko valitusasian vireilläolon ajan.95 Uu-

sia menettelyä koskevia vaatimuksia ja materiaalisia sivuvaatimuksia (joita 

ovat muun muassa vaatimus korosta tai oikeudenkäyntikuluista) saa esittää 

rajoituksetta myös hallintolainkäyttölain mukaan.96

94. Mäenpää 2007a s. 326. Argumenttina vedotaan sekä (sinänsä väärään käsitykseen) vasta-
puolen puuttumisesta että virallisperiaatteen vahvaan asemaan. Kun tulkinta on tämä, voidaan 
toki kysyä, miksi laki on ollut tarpeen kirjoittaa ikään kuin valituksen muuttamisen kielto olisi 
pääsääntö. 
95. Vuoden 2008 uudistuksen hallituksen esityksessä tätä mahdollisuutta toimittaa valitus-
prosessin kestäessä uutta aineistoa pidettiin “sosiaalivakuutuksen liittyvän oikeudenkäyn-
nin erityispiirteenä”. Ks. HE 58/2008 vp. s. 6. Näinhän asianlaita ei ole, vaan kysymyksessä on 
kaiken hallintolainkäytön yleispiirre. Väärinkäsitys on sinänsä viaton, ellei se todistaisi halua 
nähdä lautakuntaprosessissa ja laajemmin sosiaaliturvan muutoksenhaussa mahdollisimman 
paljon “erityispiirteitä”. Tässä tutkimuksessa näkökulma on osaksi vastakkainen. Lautakun-
taprosessista haetaan yhteisiä piirteitä, ja karsinnan kestävien erityispiirteiden mielekkyyttä 
arvioidaan kriittisesti.
96. Mäenpää 2007a s. 325.
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2.2. Valitusoikeuden subjektiivinen ja 
objektiivinen laajuus

2.2.1. Kuka saa valittaa? 

Kysymys valitusoikeudesta jakaantuu traditionaalisesti kahteen osakysymyk-

seen, ensiksikin kuka saa hakea muutosta ja toiseksi mihin seikkoihin saa 

hakea muutosta. Etuuslainsäädäntö ei tavallisesti määrittele ensisijaista va-

litusoikeuden käyttäjää; esimerkiksi sairausvakuutuslain mukaan valittaa saa 

“kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymätön” (17:1.1).97 Selvää kuitenkin on, 

että pelkkä subjektiivinen tyytymättömyys ei perusta valitusoikeutta. Erehty-

misen vaaraa tuskin on oletettaessa, että ensisijaiseksi valittajaksi on ajateltu 

etuutta menestyksettä hakenutta kansalaista. Suomalainen muutoksenhaku-

lautakuntien järjestelmä on tässä käytännönläheisyydessään välttänyt ne on-

gelmat, jotka ovat nousseet esiin monissa maissa. Näitä ongelmia ovat muun 

muassa kannetyypeille (tai oikeammin valitustyypeille) asetetut edellytykset. 

Erillisiin sosiaaliturvatuomioistuimiin päätyneissä Keski-Euroopan maissa 

on nimittäin tapana määritellä sallitut kannetyypit. Yleensä käytetään kolmi-

jakoa: suorituskanteet, vahvistuskanteet ja etuuden määrää koskevat kanteet. 

Suorituskanne ei periaatteessa eroa yleisen prosessioikeuden tarjoamasta 

esikuvastaan. Myös keskieurooppalainen sosiaaliturvan vahvistuskanne vas-

taa täysin vastaavaa siviiliprosessin kannetyyppiä. Tällaisella vahvistuskan-

teella kansalainen nimittäin vaatii todettavaksi, että hän periaatteessa kuuluu 

tietyn etuusjärjestelmän piiriin (esimerkiksi hän on vakuutettu). Määrää kos-

kevassa kanteessa taas on riitaa siitä, mikä on etuuden, johon kansalaisella 

sinänsä on kiistaton oikeus, tarkka rahallinen määrä. Vaikka jaottelu on lä-

hinnä pedagoginen, kannetyyppi vaikuttaa kuitenkin jossain määrin siihen, 

miten asia käsitellään sosiaalituomioistuimessa. 

Suomen oikeus ei tee vastaavaa eroa valitustyyppien välillä; se ei myöskään 

rajoita mahdollisten valitusten piiriä.98 Tällaisiin rajoituksiin ei aineiston va-

97. Tässä kohdin sairausvakuutuslain vanhahtavuus näkyy. Esimerkiksi uudempaa sääntely-
kerrosta kuvastava hallintolainkäyttölaki antaa valitusoikeuden sille, johon viranomaisen pää-
tös on kohdistunut tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(hallintolainkäyttölaki 6.1 §). Kirjallisuudessa on kuitenkin korostettu, että valitusoikeuden 
tuottavien oikeusvaikutusten tulee olla “välittömiä”. Ks. Mäenpää 2007a s. 275.
98. Aikanaan hallinto-oikeuden tutkimuksessa pohdittiin vaadelaatuja. Ks. Merikoski 1968 s. 
231. Pohdiskelu oli heijastumaa yleisessä prosessioikeudessa aikanaan käydystä kannetyyp-
pikeskustelusta. Hallinto-oikeuden tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin nopeasti siihen, että 
pohdiskelu oli turhaa. Myös sellaisia vaateita, jotka eivät sopineet systematisointiin, sai esittää, 
jos kansalaisella oli oikeussuojan tarvetta. 
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lossa ole aihetta myöskään lautakuntajärjestelmän uudelleenjärjestelyssä. 

Ehdoton valtaosa esimerkiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 

käsittelemistä valituksista on suorituskanteen tyyppisiä. Ne toisin sanoen 

sisältävät vaatimuksen tietyn ja yksilöidyn etuuden saamisesta, vaikkakaan 

vaatimuksen kielellinen formulointi ei aina ole kovin tarkka. Järjestelmän 

maallikkolähtöisyys ymmärrettävästi heijastuu myös valitusten muotoiluun. 

Jos keskivertovalituksiin sisältyy nimenomaisia vahvistamisvaatimuksia, ne 

ovat esikysymyksiä suoritusvaatimuksille. Puhtaan vahvistuskanteen kaltai-

sia valituksia ei tutkimuksen aineistossa ollut lainkaan, vaikka ne teoriassa 

ovat täysin mahdollisia. Valittaja voi vaatia esimerkiksi ennakolta sen vahvis-

tamista, että hän kuuluu Suomen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin, toisin 

sanoen hän asuu Suomessa eikä kuulu niiden poikkeusryhmiin, jotka jäävät 

lain ulkopuolelle (sairausvakuutuslaki 1:2). 

Tässä kohdin ero lakisääteisten lautakuntien ja yksityisten lautakuntien 

välillä nousee esiin. Muutamat yksityiset lautakunnat ovat yllättävän tarkkoja 

siinä, minkä tyyppisiä valituksia ne ottavat ratkaistavakseen. Joku lautakunta 

ei esimerkiksi tutki valituksia, jotka ovat “periaateluonteisia” tai jotka sisäl-

tävät vaatimuksen vahvistustuomiosta.99 Lakisääteisissä lautakunnissa asia 

ei ole ratkaistavissa yhtä helposti eli muuttamalla lautakuntien sääntöjä tai 

pelkkää käytäntöä. Esimerkiksi sosiaalialan muutoksenhakulautakunnilla 

on ratkaisupakko. Niiden on tutkittava suuret ja pienet asiat, periaatteelli-

set asiat ja rutiiniasiat.100 Tässä suhteessa muutokset eivät ole mahdollisia 

säädettävässä laissakaan. Oikeusvaltiossa kansalaisen tulee saada asiansa 

ainakin kerran lainkäyttöelimen tutkittavaksi, oli hänen intressinsä, esimer-

kiksi kiistelty rahamäärä, miten vähäinen tahansa. Korostettakoon vielä, että 

rutiineissa ja rutiiniasiaksi luokittelussa ei ole sinänsä mitään oikeussuojaa 

väheksyvää. Pikemminkin yksi empiirisen tuomaritutkimuksen kestävim-

piä tuloksia on havainto, kuinka suuren osan tuomarin arkipäivästä nimen-

omaan nämä rutiiniasiat täyttävät.101 Korkeatasoista juridista osaamista vaa-

99. Näin arvopaperilautakunnan kohdalta Wuolijoki 2011 s. 154. Rajoitusten logiikkaa ei kyllä-
kään ulkopuolinen hevin keksi. Toki kysymys on sopimusvapauden piiriin kuuluvasta ja näin 
sallitusta rajauksesta. 
100. Juttujen luokkia “käytännön kannalta” on löydetty enemmänkin. Luokkia ovat turhat asiat, 
isot asiat, vaikeat asiat, menettelykysymysasiat ja periaatteelliset asiat. Aikanaan esimerkiksi 
ihmisoikeuskysymykset luokiteltiin periaatteellisiksi, nykyisin ne ovat arkipäiväistyneet. On 
arvioitu, että vain viidesosa kaikista asioista oli “epäselviä” ja vaati näin ratkaisua oikeusturvan 
takia. Näin Kemppinen 1992 s. 287. Suhdelukua ei perustella, mutta se voi, kokeneen tuiomarin 
esittämänä, hyvinkin pitää paikkansa. Se on samalla yllättävän lähellä muutoksenhakuelinten 
keskimääräistä muutosprosenttia. Prosentti vaihtelee yleensä 15-20 välillä. 
101. Ställvik 2009 s. 51.
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tivia asioita on vähän. Hyvän tuomarin ominaisuuksiin kuuluukin, että hän 

kykenee erottamaan nämä asiat rutiiniasioiden vuosta. Tässä näkyy myös 

tuomariuran tuoman kokemuksen vaikutus. Nuori tuomari näkee kaikki asiat 

erityistä huomiota vaativina; vanha tuomari taas näkee kaikki asiat, kiperät-

kin, pelkkänä rutiinina. Muutoksenhakulautakuntia tutkiva kenties sanoisi 

lisäksi, että niiden nopeatempoisessa ratkaisutuotannossa harkintaakin vaa-

tivat asiat päätyvät herkästi rutiiniasioiden joukkoon. 

Sosiaalioikeus on, kuten tämän tutkimuksen ensimmäisessä osassa todet-

tiin, hallinto-oikeudesta irronnut oikeudenala.102 Näin olisi kaikki syy otak-

sua, että sosiaaliturvassakin valitusoikeus olisi yksipuolinen. Toisin sanoen 

vain se kansalainen (ja joskus erityissäännöksen perusteella muu intressi-

taho), joka on turhaan hakenut etuutta, saisi valittaa epäävästä etuuspäätök-

sestä. Vanha hallinto-oikeudellisen periaatteen mukaanhan viranomainen ei 

saa (jatko)valittaa päätöksestä, jolla muutoksenhakuelin on kumonnut sen 

oman päätöksen. Näin ollen kukaan ei periaatteessa voisi hakea muutosta 

siihen, että etuus on ilman oikeudellista tai faktuaalista perustetta myönnetty. 

Tätä linjausta tukee myös havainto, jonka mukaan väärän epäävän etuuspää-

töksen moraalinen haitta on verrattomasti suurempi kuin väärän myöntävän 

päätöksen. Päättely kuitenkin kaatuu. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa 

havaittiin, että esimerkiksi kansaneläkelaitokselle on suotu oikeus valittaa 

vakuutusoikeuteen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä, 

jos lautakunta on, vastoin kansaneläkelaitoksen päätöstä, myöntänyt etuu-

den.103 Lieventävä asianhaara kylläkin on, että asiamäärät huomioonotta-

en kansaneläkelaitos käyttää harvoin valitusoikeuttaan. Vuosittain se tekee 

vain muutaman yksittäisen valituksen - mikä taas pikemminkin lisää asian-

osaisasetelman sekavuutta lautakuntaprosessissa. Normaalisti täysin pas-

siiviseksi heittäytyneestä sosiaaliturvalaitoksesta tuleekin yhtäkkiä sosiaali-

turvaprosessin aktiivinen toimija ja samalla muodollinenkin asianosainen.

Koko sosiaaliturvan kentän tuntevaa henkilöä havainto ei yllätä siinä 

määrin kuin ulkopuolista. Kunnallisessa sosiaaliturvassa kunnallisella vi-

ranomaisella on vastaavasti valitusoikeus muun muassa hallinto-oikeuden 

päätöksestä, jos sillä on kumottu kunnallisen elimen epäävä etuuspäätös. 

Kunnalliset viranomaiset myös ovat olleet kansaneläkelaitokseen verrattuna 

yllättävän aktiivisia valitusoikeuden käyttäjiä. Vuonna 2009 julkaistun selvi-

tyksen mukaan lähes 10 prosenttia hallinto-oikeuden päätöksiä koskevista 

102. Koulu 2014 s. 52.
103. Koulu 2014 s. 256.
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valituksista oli kunnallisen viranomaisen tekemiä.104 Viranomaisen valitus-

oikeus on tällä sosiaaliturvan sektorilla niin vanha ilmiö, että sitä ei edes 

kummastella. Pikemminkin mahdollisuutta muutoksenhakuun pidettiin ky-

seisessä julkaisussa “tärkeänä yhtenäisen ratkaisukäytännön turvaamiseksi 

koko maassa”. Aihetta kyseenalaistamiseen kuitenkin olisi. Kukaan ei kysynyt 

aikoihin, miksi yhden kunnallisen viranomaisen pitäisi päästä ohjaamaan 

soveltamiskäytäntöä muissa kunnissa tai millaisia oikeudenmukaisuuskoke-

muksia kunnan muutoksenhaku etuuden hakijoissa aiheuttaa. Siitä, että nä-

mä kokemukset ovat kielteisiä, on tuskin erimielisyyttä. Kun kansalainen on 

valituksella saanut etuuden, johon hän katsoo olevansa oikeutettu, etuuden 

alun perin evännyt viranomainen yrittää nollata kansalaisen voiton omalla 

muutoksenhaullaan!

Teoreetikko kysyisi, mihin vallitseva tulkinta kansaneläkelaitoksen vali-

tusoikeudesta valtiollisessa sosiaaliturvassa ylipäätään tukeutuu. Perusteeksi 

ei tietenkään kelpaa se, että kunnallisessa sosiaaliturvassa kunnallisella vi-

ranomaisella tällainen oikeus on ja että oikeusjärjestelmän johdonmukai-

suus vaatii samaa ratkaisua myös valtiollisessa (eli yleisessä) sosiaaliturvassa. 

Mikään looginen tai käsitteellinen välttämättömyys tällainen yhdenmukai-

suus ei ymmärrettävästi ole. Tukea kansaneläkelaitoksen oikeudelle valittaa 

muutoksenhakulautakunnan sille epäedullisesta päätöksestä on luontevinta 

hakea ensin hallintolainkäyttölaista. Tämän lain mukaan viranomaisella (jol-

laisena kansaneläkelaitosta tässä kontekstissa on lupa pitää) on valitusoikeus, 

jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana 

olevan julkisen edun takia tarpeen (hallintolainkäyttölaki 6.2 §).105 Suoraan 

sosiaaliturvaan sovellettavaa erityissäännöstä ei ole, joskin esimerkiksi sai-

rausvakuutuslaki antaa kansaneläkelaitokselle oikeuden hakea päätöksen 

“poistamista”. Jos tällainen hakemus ja valitus rinnastetaan - mikä on ongel-

ma sinänsä - kyseinen säännös antaisi epäsuorasti kansaneläkelaitokselle 

myös valitusoikeuden. 

Sen sijaan viranomaisen valvontatehtävä eli momentin loppulause ei 

perusta valitusoikeutta. Vaikka kansaneläkelaitos “toimeenpanee” monia 

etuusjärjestelmiä, minkäänlaista määriteltyä valvontatehtävää sille ei ole 

laissa annettu. Sitä paitsi on vaikea keksiä, millainen julkinen etu voisi vaa-

104. Viranomaisvalituksia oli vuonna 2007 kerätyssä aineistossa 13 kappaletta, kun valitusten 
kokonaismäärä oli 159. Ks. oikeusturvan todellisuus 2009 s. 111.
105. Viranomaisen valitusoikeuden tulkinnasta ks. Mäenpää 2007a s. 283. Hänen mukaansa 
vastuu oman hallinnonalansa toiminnasta tai kunnan kohdalla vastuu kunnan hallinnosta tai 
taloudesta ei sellaisenaan perusta valitusoikeutta, vaikka tällaiseen vastuuseen käsitteellisesti 
sisältyy valvontaakin.
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tia muutoksenhakua yksittäisessä sosiaaliturvariidassa. Sosiaaliturvan vää-

rinkäyttämisen estäminen on tuki julkisen edun mukaista, mutta yksittäisen 

asian merkitys on häviävän vähäinen. Julkinen etu voisi realisoitua vain, jos 

epäedullisella päätöksellä on laaja ennakkopäätösvaikutus. Tällainen vaiku-

tus taas nykyjärjestelmästä totaalisesti puuttuu.106

Kysymys siitä, tuleeko sosiaaliturvalaitoksella ylipäätään olla valitusoi-

keus sen toimeenpanemassa etuusjärjestelmässä, kuuluu oikeuspolitiikan 

ratkaistaviin. Kysymyksellä on kuitenkin yhteys siihen, miten lautakuntapro-

sessin asianosaisasetelma järjestetään. Jos prosessi on nykylinjaa seuraten 

inkvisitorinen ja virallisperiaatteen läpitunkema, valitusoikeus on tavallaan 

järjestelmän vastainen. Adversiaalisessa lautakuntaprosessissa taas sosiaa-

liturvalaitoksen valitusoikeus on luonnollinen, ellei suorastaan välttämätön 

elementti puhevaltaa. Selvää joka tapauksessa on, että säädännäisesti ky-

seenalaisesta ja hyvin harvoin aktualisoituvasta valitusoikeudesta ei ole sen 

enempää systeemisiä kuin praktisiakaan etuja. Erityisesti kansaneläkelaitos 

on osoittanut niin vähän mielenkiintoa sen päätöksistä tehtyihin valituksiin, 

että sen valitusoikeus ei tunnu nauttivan mainittavaa moraalista oikeutusta. 

Jos kansaneläkelaitos haluaa vaikuttaa lautakuntakäytäntöön, sen tulee osal-

listua intensiivisemmin lautakuntaprosessiin - eikä aloittaa osallistumistaan 

hakemalla muutosta vakuutusoikeudelta.

Oma lukunsa ovat valitusoikeuden erityisjärjestelyt. Tosin niillekin on yh-

teistä se piirre, että valitusoikeus on sidottu hakija-asemaan. Toisin sanoen 

vain etuutta alun perin hakenut taho voi tehdä epäävästä etuuspäätöksestä 

valituksen. Erityisiä nämä järjestelyt ovat vain siinä merkityksessä, että hakija 

ja myöhempi valittaja ei ole etuusjärjestelmässä vakuutettu henkilö. Esimer-

kiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa nämä poikkeukset saavat 

sisäisissä ohjeissa runsaasti huomiota, mistä päätellen ne aiheuttavat käytän-

nössä suhteettomasti pulmia. Yleinen linjaus on, että oikeus hakea etuutta 

ja oikeus valittaa epäävästä päätöksestä vaatii erityissäännöstä aineellises-

sa etuuslaissa. Tällaiset säännökset, esimerkiksi määräykset hoitolaitoksen 

oikeudesta, ovat melko yleisiä, koska laeissa varaudutaan tilanteisiin, joissa 

106. Kyselytutkimuksissa kiista valitusoikeuden olemassaolosta nostettiin hämmästyttävän 
suoraan esiin. Tästä päätellen se on merkittävä huolenaihe käytännössä. Yksityiskohdissa lain-
käyttöhenkilökunnan kannanotot jakaantuivat. Yhtäältä myönnettiin, että käytännössä kaikki 
viranomaiset ovat saaneet valittaa “sotu-asioissa”. Tosin samaan hengenvetoon ihmeteltiin, 
miksi kansaneläkelaitos on pitkän tauon jälkeen aloittanut “uudelleen valittamisen”. Toisaalta 
taas todettiin, että “Kelan valitusoikeus (tai lähinnä sen puuttuminen) käy huonosti ilmi laista”. 
Ks. raportti hallintotuomioistuinten lainkäyttöhenkilökunnan kyselystä 2008 s. 24.
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vakuutettu ei kykene hoitamaan asioitaan eikä hänellä ole edunvalvojaa.107 

Ennakkoratkaisurekisteriin otetusta ratkaisusta 13.8.2008 päätellen tulkin-

talinja on tiukka.108 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta puuttuu sellainen asia-

miesjärjestelmä, joka on käytössä eläketurva-asioiden ja tapaturma-asioiden 

muutoksenhakulautakunnissa. Näissä lautakunnissa etuuden saajan tai ha-

kijan lisäksi valitusoikeus on erityisellä eläke- ja työttömyysturva-asiamiehel-

lä. Tälle valitusoikeudelle on kuitenkin asetettu tiukat rajat. Työttömyysturva-

asiamies saa hakea muutosta vain etuuden saamisen “työvoimapoliittisiin 

edellytyksiin” tai “oikeudenkäyntikulujen jakamiseen” (työttömyysturvalaki 

12:1:3).109 Jos valitus koskee muuta seikkaa, se jätetään tutkimatta. Tässä tut-

kimuksessa ei ryhdytä arvioimaan asiamiesjärjestelmän toimivuutta. Oltiin 

siitä mitä mieltä tahansa, epämääräisesti määritelty ja “työvoimapoliittisiin 

edellytyksiin” rajattu valitusoikeus on huonosti harkittu periaateratkaisu. Vii-

me kädessä kyseinen lautakunta ratkaisee, täyttyykö tämä vaatimus. Jos se ei 

täyty, valitus jätetään tutkimatta. Eläkeasiamiehen asema on siis toinen kuin 

verohallinnon veroasiamiehen. Veroasiamiehen valitusoikeus kun ei riipu 

siitä, toimiiko hän edunvalvontayksikköä koskevien linjausten mukaisesti. 

Todettakoon, että valitusoikeuden kohdistaminen “oikeudenkäyntikulujen 

jakamisen” kaltaisiin yksityiskohtaan myös kaipaisi jonkinlaisia perusteluja. 

Oikeudenkäyntikustannusten jakaminen yksittäistapauksessa kun ei vaikuta 

kohtalonkysymykseltä sen enempää yksittäisen kansalaisen kuin etuusjär-

jestelmänkään kannalta. 

Kysymys valitusoikeudesta saattaa aktualisoitua myös silloin, kun etuu-

teen oikeutettu on antanut valtakirjan sen nostamiseen tai siirtänyt etuu-

den toiselle. Nostovaltakirjojen käyttö on normaalirutiini, mitä käytettiin 

ensimmäisenä nähtävästi matkakustannusten korvaamisessa. Korvaukseen 

107. Viime kädessä esimerkiksi laitoshoidossa olevan henkilön kohdalla on turvauduttava ne-
gotiorum gestio -säännöstöön. Tällöin valituksen saa tehdä kuka tahansa sivullinen, joka de 
facto on ryhtynyt hoitamaan tällaisen henkilön asioita. Ks. Kangas 2014 s. 255. Toki laitoksen 
on ilmoitettava edunvalvojan tarpeesta maistraatille, mutta edunvalvojan määrääminen vie 
aikansa. Aikanaan lähiomaisilla oli monasti erityissäännöksen perusteella suora aloiteoikeus 
ja siihen liittyvä valitusoikeus. Ks. Merikoski 1968 s. 326.
108. Tapauksessa työnantajan kirjanpitoa hoitanut tilitoimisto valitti evätystä päivärahahake-
muksesta. Tilitoimiston valitus jätettiin kuitenkin tutkimatta, kun se ei ollut pyynnöstä huoli-
matta täydentänyt valitusta sen enempää (päivärahaan oikeutetun) työnantajan kuin vakuu-
tetun työntekijänkään valtakirjalla.
109. Näiden erityisten asiamiesten järjestelmästä ks. Siitari-Vanne 2005 s. 575. Näitä erityisiä 
asiamiehiä ei saa sotkea kunnallisiin ja “yleisiin” sosiaaliasiamiehiin, joiden toimenkuva on 
laajempi, vaikkakaan he eivät toimi kovin aktiivisesti. Erityisten asiamiesten lähin vastine ovat 
yleisen hallintolainkäytön veroasiamiehet. 
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oikeutettu kansalainen antoi ja antaa taksiyrittäjälle valtakirjan korvauksen 

hakemiseen kansaneläkelaitokselta. Järjestely keventää melkoisesti kan-

saneläkelaitoksen asianhallintaa. Tästä syystä käytäntö onkin vakiintunut ja 

saanut institutionaalisen hyväksymisen.110 Tietoja siitä, onko nimenomaan 

kysymys taksiyrittäjän valitusoikeudesta aktualisoitunut käytännössä, ei ole 

saatavissa. Institituutiosta tehdyssä selvityksessä kylläkin todetaan, että tak-

siyrittäjät eivät aina saa hakemaansa korvausta. Aina korvauksen ilmoitti 

saaneensa vain 46 prosenttia valtakirjan esittäneistä, useimmiten toki toiset 

52 prosenttia. 

Jos valitusoikeus sidotaan “materiaaliseen” oikeuteen saada etuus, myös 

nostovaltakirjan saanut on oikeutettu valitukseen, jos häneltä evätään val-

takirjan tarkoittama korvaus. Sosiaalietuudet eivät kylläkään yleensä ole 

siirrettävissä. Jos ja kun siirtäminen kuitenkin yksittäistapauksessa sallitaan, 

siirronsaajalle siirtyy luonnollisesti myös oikeus valittaa epäävästä etuuspää-

töksestä.111 Pulmaksi nousee oikeastaan vain se, onko vastuutetun ja siirron-

saajan lisäksi myös alkuperäiseen etuuteen oikeutetulla kansalaisella oikeus 

hakea muutosta kielteiseen etuuspäätökseen. Muodollisjuridisesti tämä oi-

keus tulisi myöntää valtakirjatilanteissa ja evätä siirtämisessä. 

2.2.2. Mistä saa valittaa?

Toinen osakysymys, mihin saa hakea muutosta, on astetta pulmallisempi. 

Sosiaaliturvassakin muutoksenhaku on kuvainnollisesti päätöskohtaista. 

Muutoksenhaun kohteena on ja voi olla vain itsenäinen ja yksilöity etuus-

päätös.112 Päätöskohtaisuus konkretisoituu vaatimuksena, että henkilön on 

110. Komu 2002 s. 12. 
111. Hieman samankaltaiseen problematiikkaan päädytään myös palveluntarjoajan suorave-
loituksessa, mikä käy ilmi asiasta 3894/13/25u (päätös 7.11.2014). Tapauksessa senioriklinikka 
haki suorakorvausta sotaveteraanin sairaanhoidosta. Hakemus hylättiin, ja veteraani joutui 
nähtävästi itse maksamaan kustannukset (tämä ei käy asiakirjoista ilmi). Hakemus hylättiin, 
ja hakija valitti muutoksenhakulautakuntaan. Myös tämä valitus hylättiin. Tapaus osoittaa, 
miten valitusoikeus ja valitusintressi siirtyvät sen mukaan, mitä suoraveloituksessa tapahtuu.
112. Monimutkaisessa etuusviidakossa kansalainen erehtyy joskus hakemaan muutosta, ennen 
kuin päätös on tehty. Tällainen oli muun muassa päätöksen 14.11.2013 tapaus. Siinä henkilön 
saama asumistuki oli lakkautettu. Hän haki muutosta sekä tähän lakkautuspäätökseen että 
takaisinperintäpäätökseen, jota ei ollut vielä tehty mutta joka oli tulossa. Muutoksenhakulau-
takunta jätti valituksen takaisinperinnästä tutkimatta, koska päätöstä takaisinperinnästä ei 
ollut tehty. Valitus olisi ehkä voitu tutkia vahvistuskanteen luontoisena, vaikkakaan laki ei tätä 
vaihtoehtoa tunne. Heikosti ohjatussa ja monessa suhteessa anomaalisessa lautakuntaproses-
sissa legaliteettiperiaatteen merkitys on kuitenkin pieni. Lautakuntakäytäntö on muutoinkin 
kehittänyt lukuisia menettelytapoja, joilla ei ole pohjaa säädännäisessä oikeudessa mutta jotka 
ovat sinänsä hyväksyttävissä. 
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erikseen valitettava jokaisesta etuuspäätöksestä, johon hän on tyytymätön. 

Tämän jälkeen muutoksenhaku etenee omana valitusasianaan seuraavaan 

oikeusasteeseen, joka voi tarvittaessa käsitellä eri valitusasiat yhdessä. Muu-

toksenhaun päätöskohtaisuus on sääntönä myös yleisessä lainkäytössä ja 

hallintolainkäytössä. Tosin poikkeuksena ovat monet käsittelyratkaisut (niin 

sanotut väitepäätökset), joihin saa hakea muutosta vain pääasian muutok-

senhaun yhteydessä. 

Lautakuntakäytännössä on tavallista, että henkilö hakee samalla valitus-

kirjelmällä muutosta moneen etuuteen ja päätökseen. Esimerkki tällaisesta 

tilanteesta on päätös 15.11.2013. Siinä henkilön hakemus asumistuesta oli hy-

lätty 6.9.. Aikaisemmin myönnetyn asumistuen takaisinperimisestä oli puo-

lestaan päätetty 25.10. Henkilö valitti samalla valituskirjelmällä molemmista 

päätöksistä. Ensimmäisen päätöksen osalta valitus saapui kuitenkin myöhäs-

sä, jälkimmäisen osalta se tehtiin ajoissa. Muutoksenhakulautakunta jätti va-

lituksen ensimmäisen päätöksen osalta tutkimatta. Lautakunnan perustelut 

olivat hatarat. Niiden mukaan valittajan esittämää syytä - eli luottamusta oi-

kaisuun - ei voitu pitää painavana syynä. Tilanne on kaikesta päätellen hyvin 

yleinen, koska sen varalta annetaan erikseen määräyksiä sisäisissä ohjeis-

sa.113 Asia erikseen on, milloin valituskirjelmässä de facto haetaan muutos-

ta useisiin päätöksiin, milloin taas valittaja viittaa perusteluina - esimerkiksi 

etuuden tarpeelleen - muihin päätöksiin ja niiden tarkoittamiin etuuksiin. 

Tässä käsitellään vain ensimmäistä tilannetta. On selvää, että etuuspäätök-

set vaikuttavat toisiinsa. Näin ollen valittaja voi käyttää niiden todellisia tai 

oletettuja vaikutuksia perusteluina. 

Tällaisten monikärkivalitusten salliminen loukkaa tietenkin prosessioike-

udellista puhdasoppineisuutta. Siitä saadaan kuitenkin myös hyötyä. Etuu-

den hakijan kokonaistilanne nousee esille, ja toisiinsa vaikuttavat ratkaisut 

pystytään koordinoimaan. Muutoinkin varsin säännöttömässä lautakunta-

prosessissa tällainen särö ei haittaa. Oikeaoppinen menettelytapa eli valitta-

jalle annettu kehotus laatia erilliset valituskirjelmät vaikuttaa turhalla forma-

liteetilta. Oma ongelmansa on, katsotaanko asiayhteys sellaiseksi painavaksi 

syyksi, jonka perusteella valitus tutkitaan myös siltä osin, kuin se on myöhäs-

tynyt. Mitä paremman yleiskuvan valittajan olosuhteista muutoksenhakulau-

113. Muutoksenhaku 2013 s. 10. Tutkimusaineisto muutoinkin osoittaa, että maallikkovalittaja 
ei hevin hahmota kokonaisuutta. Tyypillinen on päätöksen 15.11.2013 esimerkki (asia on toi-
nen, vaikka päätös osuu sattumalta samalle päivälle). Tapauksessa henkilö valitti yhdellä käsin 
kirjoitetulla, kiireelliseksi oikaisupyynnöksi nimetyllä asiakirjalla kolmesta päätöksestä, jotka 
kaikki koskivat sairauspäivärahaa. Valittajien asenteita kuvaa se, että valituskirjelmä päättyy 
sanaan “kiitos!”. Asiayhteys ei anna vaikutelmaa tahallisesta ironiasta. 
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takunta saa, sitä kattavampaan ratkaisuaineistoon se pääsee perustamaan 

päätöksensä. Edellä viitattu päätös kuitenkin seurasi yleistä, monen mielestä 

armotonta tulkintalinjaa. Linja on, sanottakoon se vielä kerran, kohtuutto-

man ankara maallikkolähtöisessä järjestelmässä. 

Mitä tulee päätöksen sisäiseen valituskelpoisuuteen, pääsääntö on help-

po hahmottaa. Muutosta saa hakea etuuden epäämiseen - toisin sanoen pri-

määriin oikeuteen saada etuus (eli täyttyvätkö etuuden saamisen lakisää-

teiset edellytykset) - etuuden määrään sekä siihen aikaan, jolta etuus tulee 

saada. Tosin on muistettava, että etuuden määrää ja epäämistä koskevat va-

litukset ovat hienoisessa erityisasemassa. Tällöin kansaneläkelaitos voi aikai-

semman päätöksen estämättä tutkia asian uudelleen. Se voi joko antaa evä-

tyn etuuden tai myöntää sen aikaisempaa suurempana. Näin saa menetellä 

myös muutoksenhakulautakunta, eikä aikaisempaa päätöstä tarvitse poistaa. 

mitä pääsääntö vaatisi (sairausvakuutuslaki 17:4). Osakysymys muutoksen-

haun kohteesta kärjistyy kysyttäessä, saako muutosta hakea vain lopputu-

lokseen vai myös etuuspäätöksen perusteluihin. Vanha prosessioikeuden 

periaate on, että tuomion perusteluista ei saa valittaa. Totta kuitenkin on, 

että periaate on myönnetty turhan ehdottomaksi.114 Sosiaaliturvassa tarve 

hakea muutosta etuuspäätöksen perusteluihin on kuitenkin merkittävästi 

suurempi kuin lainkäytössä yleensä. 

Tämä johtuu sosiaaliturvan rakenteesta. Perusteluilla nimittäin on vahva 

todistusvaikutus yhtäältä haettaessa samaan etuustyyppiin kuuluvia etuuk-

sia myöhemmin, toisaalta taas tehtäessä hakemus toisesta etuustyypistä. To-

distusvaikutus ulottuu myös yli sosiaaliturvan sektorirajojen. Esimerkiksi: 

kansalaisen sairauspäivärahaa koskevassa päätöksessä todetaan, että hän 

on tietystä ajankohdasta alkaen työkykyinen. On selvää, että päätös otetaan 

huomioon “selvityksenä”, kun kansalainen hakee työkyvyttömyyseläkettä. So-

siaaliturvallehan on tunnusomaista enemmän tai vähemmän jatkuva asioin-

ti etuusjärjestelmää toimeenpanevan tahon kanssa. Sosiaaliturvariidoissa 

konflikti ei juuri koskaan ratkea yksittäisellä lainkäyttöpäätöksellä, teki sen 

kuka tahansa ja oli se juridisesti miten tasokas tahansa. Mitä tulee valitusoi-

keuteen, käytännön ohjeeksi voisi kelvata esimerkiksi seuraava sääntö. Jos 

114. Poikkeukseksi on ajateltu lähinnä rikosasioissa perusteluihin otettua kannanottoa syyllisyy-
destä. Ks. Niemi-Rautio 2012 s. 1133. Hallinto-oikeuden tutkimuksessa kysymys ei ole noussut 
esiin yhtä näkyvästi. Ks. Mäenpää 2007a s. 497. Tosin vanhemmassa tutkimuksessa päädyttiin 
samaan pääsääntöön kuin yleisessä prosessioikeudessa. Poikkeukseksi katsottiin kuitenkin ne 
tilanteet, joissa perusteluilla on “välitöntä oikeudellista merkitystä”. Esimerkkeinä mainituissa 
tapauksissa kysymys oli päätöksen perustelujen faktakuvauksista. Tosin kyseisissä tapauksissa 
valitusoikeutta ei lopulta hyväksytty, vaan valitukset jätettiin tutkimatta.



82

2. Etuuspäätöksestä valittaminen

ja kun kansalainen tuo esiin järjellisen intressin perustelulausuman muut-

tamiseksi, hänen valituksensa tutkitaan. Valitusoikeuden ulkopuolelle jäi-

si vain oikeudellisesti yhdentekevät taustakuvaukset sekä kunnialle käyvät 

huomautukset tyyliin, että hakija on “kelan vakioasiakkaita” tai “henkilö on 

aina toimeentulotukiluukulla”.

Oikeus valittaa perusteluista aktualisoituu sekä ensiasteen valituksessa 

muutoksenhakulautakuntaan että toisen asteen valituksessa vakuutusoikeu-

teen. Sen sijaan seuraava ongelma koskee vain jälkimmäistä valitusta. Tämän 

tutkimuksen ensimmäisessä osassa väitettiin, että sosiaalialan muutoksen-

hakulautakunnat saavat justifikaationsa pitkälti substanssiosaamisestaan. 

Edellä todettiin myös, että lautakunnat yrittävät hyvin pitkälle tuoda asi-

antuntemuksen yksittäisen asian käsittelyyn.115 Tämä tapahtuu ohjaamal-

la asiat erilaisiin ratkaisukokoonpanoihin. Jos nämä premissit hyväksytään, 

asianosaiselle syntyy tietenkin vahva intressi saada asiansa asiantuntevan 

kokoonpanon ratkaistavaksi. Erityisen selvältä tämä näyttää silloin, kun lää-

ketieteellistä asiantuntemusta vaativa asia on de facto ajautunut esimerkik-

si suppean lainopillisen jaoston ratkaistavaksi. Tästä syystä on pakko kysyä, 

saako kansalainen valittaa vakuutusoikeuteen sillä perusteella, että hänen 

asiansa on käsitelty muutoksenhakulautakunnassa väärässä kokoonpanossa. 

Totta on, että kysymys sisältää samalla eräänlaisen vastauksen. Jos valitus-

oikeutta kuvatussa tilanteessa ei myönnetä, lautakuntajärjestelmä menettää 

olemassaolon oikeutuksensa. Asiantuntemuksella ei loppujen lopuksi ollut-

kaan väliä sosiaaliturvan muutoksenhaussa. Tästä syystä on pakko lähteä 

siitä, että kansalainen voi valittaa karkeista asian jakamisen virheistä. Täl-

laisesta esimerkkinä on, että lääketieteellisestä kysymyksestä olennaisesti 

riippuvaa asiaa ei ole ratkaistu lääketieteellisessä kokoonpanossa. Sen sijaan 

kyseenalaisempaa on, voidaanko valitus perustaa siihen, että asia on, lakia 

tai sisäisiä ohjeita virheellisesti tulkiten, käsitelty laajassa kokoonpanossa 

tai suppeassa lainopillisessa kokoonpanossa. Tältä osin oikeudellinen int-

ressi näyttää jo niin marginaaliselta, että valitusoikeutta ei ole syytä myöntää.

Joissakin tilanteissa asia ratkaistaan vahvistetuissa kokoonpanoissa. Tästä 

syystä voidaan kysyä, tarjoaako tämä valitusperusteen. Esimerkiksi: kansa-

lainen perustaa valituksensa siihen, että hänen asiansa on virheellisesti joko 

ratkaistu vahvistetussa kokoonpanossa (vaikka asia ei olisi sinne kuulunut) 

tai kääntäen ratkaistu virheellisesti jaoston vakiokokoonpanossa (vaikka asia 

olisi kuulunut vahvistettuun kokoonpanoon). Yleensä asia päätyy vahvis-

115. Ks. edellä jakso 1.2.
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tettuihin kokoonpanoihin periaatteellisen merkityksensä, oikeuskäytännön 

yhtenäistämisen tai aikaisemmista linjauksista poikkeamisen takia. Näillä 

kriteereillä ei ole suoraa yhteyttä yksittäiseen asiaan. Yleisesti ehkä voidaan 

sanoa, että vahvistettu kokoonpano teoriassa tarjoaa puitteet pätevämmälle 

ja harkitummalle päätöksenteolle kuin vakiokokoonpano. On myös ilmeis-

tä, että kansalaisella on intressi saada asiansa vahvistettuun kokoonpanoon, 

jotta aikaisemmasta käytännöstä voidaan poiketa hänen edukseen. Perus-

kokoonpanoillahan ei ole tavallisesti tätä oikeutta. Kun toisaalta jaostoilla on 

oikeus siirtää asia, jossa ne aikovat poiketa vallitsevasta tulkinnasta, vahvis-

tettuun kokoonpanoon, eikä kukaan muu voi tehdä tätä päätöstä, logiikka ei 

pitkälle kanna. Myös tässä tapauksessa oikeudellinen intressi jää välilliseksi 

ja epävarmaksi. Näin päädytään siihen, että valitusoikeutta ei ole kummas-

sakaan soveltamistilanteessa ole. Asia erikseen on, kuten edellä todettiin, et-

tä edellytykset asian siirtämiselle vahvistettuun kokoonpanoon ovat varsin 

väljät ja epämääräiset. Valitusoikeus ei käytännössä merkitsisi paljoakaan, 

koska osaavankin kansalaisen on mahdotonta tehdä menestyvää valitusta 

tällä perusteella.

Hallintolainkäytön yleisiä ongelmia on viranomaisen vitkastelu. Viran-

omainen ei suostu tekemään päätöstä suuntaan eikä toiseen. Näin asian-

osainen ei saa sellaista päätöstä, josta hän pystyisi valittamaan. Vaikka ongel-

ma on yleinen, se kärjistyy sosiaaliturvassa. Etuuspäätökset on periaatteessa 

tehtävä nopeasti, koska etuuden hakijan toimeentulo on enimmäkseen joko 

haetun tai muun samaa tavoitetta ajavan etuuden varassa. Sosiaaliturvassa 

ei ole kuitenkaan erityisiä oikeussuojakeinoja tämän käytännössä varmasti 

hyvin tavallisen tilanteen varalta. Hakija voi turvautua vain yleiseen viivästys-

kanteluun. Se taas on, kuten tunnettua, oikeussuojakeinoista tehottomin.116 

Kun tällainen kantelu joskus ratkaistaan, hakijan toimeentulo on ollut jo pak-

ko jollain tavoin järjestää. Johtaako tuloksellinenkaan kantelu etuusasian 

pikaiseen käsittelyyn ja ratkaisuun, jää sekin uskonasiaksi. Vitkastelun on-

gelmaa ei tässä tutkimuksessa lähemmin käsitellä, koska se ei tuota muu-

toksenhakulautakunnille päätyviä valituksia. On kuitenkin todettava, että 

sosiaaliturvalainsäädäntöön tulisi ottaa tästä erityissäännöksiä.

Tutkimuksen tapausaineisto kertoo, että sosiaaliturvan asiakkailla on 

melkoisia vaikeuksia kohdistaa valitustaan heidän kannaltaan oikeaan etuus-

päätökseen. Havainto ei yllätä. Juridisesti selviä ovat tilanteet, joissa - esi-

merkkinä edellä viitattu asia 12914/13/05u - kansalainen ei pysty ollenkaan 

116. Niemivuo 2010 s. 439.
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kohdistamaan valitustaan.117 Tällöin valitus tulisi, elleivät täydennyskeho-

tuksetkaan auta, jättää tutkimatta. Tosin kyseisessä tapauksessa jaostossa tur-

vauduttiin hivenen halpahintaiseen kiertotiehen. Valitus jätettiin tutkimatta, 

kun se oli saapunut liian myöhään! Näin hylkäämiselle (tosiasiallisesti) saa-

tiin pätevältä vaikuttava prosessioikeudellinen peruste. Todellisia vaikeuksia 

kohdistamisessa aiheuttaa etenkin samanaikainen etuuden lakkauttaminen 

ja takaisinperintä. Jotkut etuudensaajat valittavat takaisinperinnästä, vaik-

ka päätös on tehty vasta etuuden lakkaamisesta (esim. asiat 5934/13/05u ja 

5938/13/05u, päätös 22.11.2013). Tehty valitus on toki tulokseton, mutta väärä 

kohdistaminen ei kuitenkaan johda oikeudenmenetykseen. Etuudensaaja 

joutuu ainoastaan tekemään uuden valituksen ja odottamaan useita kuukau-

sia sen ratkaisemista. Jotkut etuudensaajat taas valittavat jo etuuden lakkaut-

tavasta päätöksestä. Tämä onkin taktisesti viisasta. Menestyessään tällainen 

valitus nimittäin estää automaattisesti takaisinperinnän (asia 5895/13/05u 

päätös 22.11.2013). Kokonaiskuvaa nämä “viisaat” valittajat eivät muuta. Oi-

keussuojakeinon valinta tällaisessa tilanteessa panee koville kokeneenkin 

lakimiehen: kannattaako valittaa etuuspäätöksestä, hakea muutosta takaisin-

perintäpäätökseen vai vaikuttaa siihen, että takaisinperinnästä luovuttaisiin 

kohtuussyistä? Asianajajan neuvo toki olisi, että kaikkia keinoja on käytettävä 

samanaikaisesti. Näin hänen päämiehensä välttyy oikeudenmenetyksiltä. 

2.2.3. Milloin kannattaa valittaa? 

Access to justice -näkökulma tuo perinteiseen valitusoikeudesta käytävään 

keskusteluun kaksi uutta kysymystä: miksi ihmiset valittavat ja milloin hei-

dän kannattaa valittaa?118 Kysymykset, ja etenkin ensimmäinen, ovat erityi-

sen tärkeitä sosiaalialan lautakuntien tutkimuksessa. Lautakuntiin päätyvien 

jättimäisten asiamäärien vähentäminen nimittäin on ensiluokan oikeuspo-

liittinen tavoite. Asiamäärien olennainen vähentäminen on esimerkiksi ase-

tettu ehdoksi sosiaaliturvan muutoksenhaun uudelleenjärjestelylle - tai oi-

117. Raamatun lauseilla perusteltu valitus kuului ydinosiltaan seuraavasti: “Koska Kansanelä-
kelaitoksen tiedottaminen on puutteellista, en tarkalleen ottaen asianosaisena tiedä, minkä 
asian te aiotte ratkaista. Epäilen kuitenkin, että te syytätte minua poissaolevana törkeästä pe-
toksesta.” Jos väite heikosta tiedottamisesta pitää paikkansa, kansaneläkelaitoksen opastuksen 
täytyy katsoa totaalisesti epäonnistuneen tehtävässään. 
118. Tosin yhtä hyvällä syyllä voitaisiin kysymyä, miksi ihmiset eivät valita. Access to justice -tut-
kimus on jättänyt yllättävän vähälle huomiolle ne kansalaiset, jotka eivät edes pyri oikeuksiin-
sa. “Tutkimus tulisi kohdistaa ei-käyttäjiin, jotka eivät tuo asiaansa tribunaaliin tai vastaavaan 
elimeen“. Näin Koulu 2005b s. 54. Niukkaa kiinnostusta selittänee se seikka, että nimenomaan 
tästä ryhmästä on kaikkein vaikeinta saada tietoja. 
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keammin jo sen ottamiselle harkittavaksi.119 Sitä paitsi arkijärki sanoo, että 

voimavarojen pysyessä ennallaan asiamäärien vähentyminen mahdollistaa 

jäljelle jäävien asioiden laadukkaamman käsittelyn. Yksittäisten asioiden kä-

sittelyyn kun pystytään ohjaamaan suhteellisesti enemmän voimavaroja kuin 

aikaisemmin. Tässä tutkimuksessa lautakuntaprosessin laadun nostamista 

on tosin pidetty välttämättömänä, vähenivät asiamäärät tai ei.

Ehdotukset asiamäärien vähentämiseksi ovat tietenkin mielekkäitä vasta, 

kun tiedämme ne syyt, jotka johtavat valituksiin. Kysymykset miksi ja mil-

loin valitetaan sulautuvat pitkälti yhteen. Onhan tutkimattakin ilmeistä, että 

ihmiset valittavat silloin, kun heidän omasta mielestään kannattaa valittaa. 

Valitusalttiuteen vaikuttavat muun muassa käytettävissä olevat vaihtoehtoi-

set oikeuskeinot, valitusta harkitsevan oma arvio valituksen menestymisestä, 

paljonko valittaminen vaatii häneltä vaivannäköä ja ajanhukkaa sekä millai-

sia kustannuksia valittaminen hänelle aiheuttaa. Kustannuksissa on syytä 

erottaa yhtäältä kustannusrasitus (mitä kansalainen voittaessaankin joutuu 

maksamaan) ja toisaalta kustannusriski (mitä hän voi joutua maksamaan 

asian hävitessään).

Ainakin kolmessa kohdassa nykyjärjestelmä suorastaan tuottaa korkeita 

valitusmääriä. Tämän tutkimuksen ensimmäisessä osassa havaittiin, että tyy-

tymättömyys sosiaaliturvaan purkaantuu nimenomaan valituksina. Muutok-

senhakulautakunnalle tehty valitus on helpoin vaihtoehto kaikille etuuskäsit-

telyn toimijoille. Se on helppo sekä etuutta hakeneelle kansalaiselle itselleen 

että päätöksen tehneelle sosiaaliturvalaitokselle. Aineisto antaa vaikutelman 

siitä, että tyytymättömyys tietoisesti kanavoidaan valituksiin muutoksenha-

kulautakunnalle, koska tällainen käyttäytyminen osaoptimoi sosiaaliturva-

laitoksen toiminnan. Teoriassa etuusjärjestelmä kylläkin tarjoaisi valinnaisia 

oikeussuojakeinoja kuten oikaisun vaatimisen ja uuden hakemuksen. Sosi-

aaliturvalaitokset ovat kuitenkin osoittautuneet silmiinpistävän haluttomiksi 

oikaisemaan omia päätöksiään. Etuusjärjestelmän toimijat jättävät käyttä-

mättä laajat itseoikaisuvaltuutensa. 

Osaoptimoinnin näkökulmasta tämä selittyy luontevasti: sosiaaliturva-

laitoksen kannattaa siirtää kaikki vaivannäkö muutoksenhakulautakunnille. 

Samalla se hyötyy osallistumisensa minimoinnista lautakuntaprosessissa, 

119. Koulu 2014 s. 310. Valitusmäärien intentionaalinen vähentäminen (tai neutraalimpi vähen-
tyminen) on asetettu ennakkoehdoksi muun muassa sosiaaliturvariitojen siirtämiselle yleisiin 
hallintotuomioistuimiin. Samalla muutoksenhakulautakuntien järjestelmä tietenkin purettai-
siin. Tosin tässä tutkimuksessa tällaisen kokonaissiirron realistisuus on kiistetty. Mahdollista 
on, että ankara ennakkoehto on asetettu sen tosiasiallisen mahdottomuuden takia. 
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mikä näkyy muun muassa ala-arvoisina lausuntoina. Uuden hakemuksen 

tielle taas on kasattu joukko keinotekoisia esteitä. Näitä ovat esimerkiksi vaa-

timukset siitä, että aikaisempi kielteinen etuuspäätös on ensin poistettava. 

On selvää, että valinnaisia keinoja käyttämällä - uusia säännöksiä ei mainit-

tavasti tarvita - valituksia kyetään vähentämään. Pulma on vain saada sosiaa-

liturvalaitokset oikaisemaan nykyistä laajemmin väärät päätöksensä. Tämä 

on toki helpommin sanottu kuin tehty. Tosin voidaan osoittaa yksi kannustin, 

mikä tehoaisi ainakin pitkällä tähtäimellä. Mitä enemmän sosiaaliturvalai-

tokselta vaaditaan osallistumista lautakuntaprosessiin, sitä halukkaampi se 

kaiken järjen mukaan olisi päätöksensä oikaisuun. Osallistumisen vaiva kun 

ylittäisi oikaisun vaivan. Nykyjärjestelmä päästää, syystä tai toisesta, sosiaa-

liturvalaitoksen aivan liian helpolla. 

Toinen valituksia generoiva tekijä löytyy etuuden hakijoista. Valitukseen 

tarvitaan äärimmäisen vähän vaivaa.120 Kirjoitustaitoinen ihminen kyhää 

lain vähimmäisvaatimukset täyttävän valituskirjelmän parissa minuutissa. 

Näin hän saa valitusasiansa vireille. Kolmanneksi asian käsittely lautakun-

nassa on maksutonta. Kansalaiselle ei, jos hän ajaa itse asiaansa, yleensä 

aiheudu lainkaan kustannuksia, toisin sanoen mitään kustannusrasitusta ei 

ole. Kustannuksia muodostuu vasta, jos kansalainen joutuu itse maksamaan 

lakimiehelleen tai hankkimaan omilla varoillaan lisäselvityksiä (esimerkiksi 

tuoreita lääkärinlausuntoja). Kustannusriskiäkään ei käytännössä ole, vaikka 

teoriassa sellainen syntyy. Kustannusriskillä tarkoitetaan, kuten edellä todet-

tiin,  sitä, että kansalainen, asian hävitessään, joutuu maksamaan voittaneen 

vastapuolen kustannukset. Hallintoprosessissa yksityinen ihminen joutuu 

äärimmäisen harvoin korvaamaan julkisyhteisön kustannuksia; lautakunta-

käytännössä se olisi ennenkuulumatonta. Ainoa “riski” kansalaiselle syntyy 

siitä, että hän ei saa omista kustannuksistaan välttämättä korvausta hävin-

neeltä vastapuolelta eli sosiaaliturvalaitokselta. Muutosta näihin valitusalt-

tiutta suosiviin tekijöihin lienee mahdotonta saada. Kustannusrasituksen 

lisääminen on poliittisesti mahdoton päätös. Valituksen muotovaatimusten 

kiristäminen nostaisi varmasti valituskynnystä. Jos muotovaatimusten ko-

120. Tapausaineistossa on vain yksi asia, jossa valitus hylättiin “puutteellisena” (asia 4235/13/06u 
(päätös 6.11.2013). Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että todellinen hylkäämisperuste oli 
selvityksen puutteellisuus. Alzheimer-potilas oli, käyttäen poikaansa asiamiehenä, hakenut 
hoitotukea. Etuushakemus ja valitus kielteisestä päätöksestä oli hylätty, koska henkilö ei ollut 
toimittanut kuitteja. Selostuksesta ei käy varmuudella ilmi, oliko hakijaa pyydetty toimittamaan 
ne. Tosin on syytä epäillä, olisiko 92-vuotias hakija siihen kyennyt. Sitä paitsi valituskirjelmässä 
eritellään aiheutuneet kustannukset. Tapauksessa näkyy opastuksen ja materiaalisen proses-
sinjohdon heikkous. Lopputulos ei ole kunniaksi suomalaiselle sosiaaliturvalle. 
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rotettaisiin, tarvittaisiin kuitenkin kattavaa lakimiestukea. Sen hankkimista 

taas ei, jälleen oikeuspoliittisista syistä, voitaisi sälyttää kansalaisen mak-

settavaksi.121 

Näin vain menestymisarvioon vaikuttaminen jää väyläksi, jolla valituksia 

voidaan edes teoriassa vähentää. Tämänkään vaikuttamisen tehoa ei ole syy-

tä yliarvioida. Tällainen vaikuttaminen voi sitä paitsi jälleen kaatua poliitti-

siin esteisiin. Kansalainen voi saada asiaa tuntevan menestymisarvion vain 

kahdelta taholta, sosiaaliturvalaitokselta tai muutoksenhakulautakunnalta. 

Kumpikaan taho ei ole tarkkaan ottaen puolueeton ulkopuolinen; molemmil-

la on vahva oma intressinsä. Tämä intressi varmuudella ohjaisi arvioita. Vaik-

ka näin ei ihanteellisessa maailmassa olisikaan, kumpaakaan tahoa ei hevin 

voi kelpuuttaa tiedonantajaksi, jos ajatellaan luottamusta lainkäyttöön. On 

ilmeistä, että sosiaaliturvalaitoksen ilmoitus siihen kohdistuvan valituksen 

toivottomuudesta otetaan vastaan epäluulolla. Se tuhoaa viimeisenkin luot-

tamuksen rippeen. Muutoksenhakulautakunta taas ehkä kelpaisi paremmin 

arvion tekijäksi. Kunnollinen arvio kuitenkin vaatii jo asian tutkimista, joten 

järjestely veisi ojasta allikkoon. Muutoksenhakulautakunnat hukkuisivat - va-

litusten sijasta - näihin arviokyselyihin.

Sitä paitsi menestymisarvion antaminen ei vielä ratkaisisi asiamäärien 

ongelmaa. Kaikki valittajat eivät välitä siitä, menestyvätkö he valituksessaan. 

Vaikkakaan ei ole access to justice -ajattelun kannalta korrektia todeta, mel-

koinen osa etuuspäätöksiä koskevista valituksista on nähtävästi joko tera-

peuttisia tai demonstratiivisia. Demonstratiivisella valituksella kansalainen 

tuo ilmi tyytymättömyytensä sosiaaliviranomaisiin; hän ei edes subjektiivi-

sesti odota konkreettista tulosta muutoksenhaustaan. Tällainen valitus on 

mielenosoitus. Terapeuttinen valitus ei ole vastaava mielenosoitus. Sekään 

ei perustu objektiiviseen menestymisen arviointiin vaan ihmisen alitajuiseen 

haluun tehdä jotain elämänolojensa parantamiseksi. Tämä tarkoitus luulta-

vasti saavutetaan, johti valitus mihin tulokseen tahansa. Tämän tutkimuksen 

empiirinen aineisto tukee väitettä, jonka mukaan melkoinen osa - tarkkaa 

osuutta ei kukaan voi sanoa - sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan 

saapuvista valituksista sijoituu jompaan kumpaan kategoriaan. Valituskirjel-

mät ovat niin huonosti laadittuja, että niiden tasoa on mahdotonta selittää 

121. Yleinen suuntaus kylläkin on, että asianosaisten edustajien pätevyys- ja osaamisvaatimuk-
sia nostetaan. “Processens kvalitet är beroende av att alla medverkande lever upp till vederbör-
lig professionell nivå”. Näin Koskelo 2014 s. 298. Lautakuntajärjestelmään pettynyt sivullinen 
ehkä sanoisi, että yksikään nykyisen lautakuntaprosessin toimijoista - valittaja, esittelijä, jaosto 

- ei tätä tasoa saavuta tai edes yritä saavuttaa. Tällainen ajatus ei todellakaan tunnu sisältyvän 
vallitsevaan lautakuntakulttuuriin.



88

2. Etuuspäätöksestä valittaminen

sosiaaliturvan asiakkaiden matalalla tietotaidolla. Pikemminkin on pakko 

sanoa, että kirjoitustaitoinen ihminen kykenisi parempaan sitä todella ha-

lutessaan, oli hänen elämäntilanteensa miten rasittava tahansa. 

Terapeuttista valittamista on vaikea paheksua; terapeuttinen juridiikka 

on ollut ollut aikanaan muoti-ilmiökin. Sitä paitsi voidaan sanoa, että muu-

toksenhaku täyttää tällöin sille asetetun tavoitteen. Oli niin tai näin, terapeut-

tisista tai demonstratiivisista motiiveista kumpuaviin valituksiin on vaikea 

puuttua sen enempää juridisteknisillä uudistuksilla kuin lainkäytön tasoa 

nostamallakaan. Ne keinot (esimerkiksi korkeat käsittelymaksut) joita tar-

vittaisiin tällaisten valitusten karsimiseen, ovat mitä suuremmissa määrin 

vastoin access to justice -ideologiaa. Yritykset erottaa epäasialliset ja vakavat 

valitukset toisistaan ennen niiden käsittelyä lienevät nekin tuhoon tuomittu-

ja. Tällaiset valitukset on toisin sanoen pakko sietää oikeuksiin pääsyn mit-

tatappiona. Samasta syystä ei voida hyväksyä myöskään kuluttajariitalauta-

kunnassa käytössä olevaa järjestelyä. Hakijalle voidaan, kuten edellä todettiin, 

tehdä ehdotus “luopua asian käsittelystä”, jos on ilmeistä, että lautakunnan 

ratkaisu olisi lainsäädännön, oikeuskäytännön tai lautakunnan ratkaisukäy-

tännön perusteella hakijalle vastainen (laki kuluttajariitalautakunnasta 12.3 

§). Tällaiset ehdotukset pysäyttävät oikeuskehityksen tai oikeammin semen-

toivat lautakunnan oman käytännön.122 

Sosiaaliturvan muutoksenhaussa tämä turhien valitusten haitta on varsin 

marginaalista. Materiaalisissakin etuusjärjestelmissä otetaan huomioon se, 

että pienehkö joukko hakijoita ja etuuksien saajia käyttää järjestelmää väärin. 

Riskinä turhassa muutoksenhaussa on oikeastaan vain se, että demonstratii-

visten tai terapeuttisten valitusten suuri määrä vääristää asenteita. Niiden pe-

rusteella kenties kuvitellaan, että muutosta hakevat kansalaiset eivät vakavis-

saan hae oikeuksiaan. Näin ollen heidän valituksiaan ei ole tarpeen käsitellä 

kunnolla. Tällaiset valitukset ovat eräänlainen vastinpari kela-veteraanien 

hyvin asiantunteville valituksille. Niin erilaisia kuin nämä valituskategoriat 

ovatkin, niiden vaikutuksessa on jotain samaa. Kela-veteraanien valitukset 

antavat kuvan valittajaystävällisestä ja helposta lainkäyttöympäristöstä, te-

rapeuttiset ja demonstratiiviset valitukset vahvistavat mielikuvaa siitä, et-

tä opastusta, neuvontaa tai lakimiestukea ei “aidosti” kaivata järjestelmään. 

122. Tässä kohdin voi sanoa sananlaskun kääntäen, mitä pienet edellä, sitä suuret perässä. 
Myös EY-tuomioistuin on välillä kehottanut kansallista tuomioistuinta peruuttamaan ennak-
koratkaisupyyntönsä, koska pyyntö on sen mielestä turha. Sattumalta näissäkin tapauksissa oli 
enimmäkseen kysymys sosiaaliturva-asioista, mistä päätellen tähän asiaryhmään kohdistuvia 
ennakkoratkaisupyyntöjä pidetään helposti vähemmän tärkeinä. Ks. Crowe 2005 s. 21. 
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Tällaiset kehotukset luopua muutoksenhausta eivät myöskään ole omiaan 

lisäämään hakijan oikeudenmukaisuuskokemuksia. Erityisen huonosti luo-

pumiskehotukset sopivat sosiaaliturvan muutoksenhakuun, jossa valitus on 

käytännössä ainoa toimiva oikeussuojakeino. Suurissa muutoksenhakulau-

takunnissa oma ongelmansa syntyy jo siitä, että kenelläkään ei liene yleis-

kuvaa eri jaostojen tai vastaavien yksikköjen ratkaisukäytännössä. Sitä, mikä 

on valituksen lopputulos edes omaksutun “ratkaisukäytännön” perusteella, 

ei välttämättä pystytä sanomaan minkäänlaisella varmuudella. Näin luopu-

miskehotuksista tulee helposti työmäärää sääntelevä käytännön rutiini; ke-

hotuksesta luopua valittamisesta muodostuu toisin sanoen pääsääntö, kun 

kehotus annetaan jokaiselle muutoksenhakulautakuntaan yhteyttä ottavalle. 

2.2.4. Analyysi: menestymisennusteeseen vaikuttavat 
tekijät

Jos valitustiheys riippuisi todella objektiivisista menestysarvioista, keskiöön 

nousisi kysymys muutoksenhakulautakunnan tutkinnan laajuudesta. Yksin-

kertaisten kysymys on siitä, tutkitaanko pelkästään etuuspäätös vai myös ha-

kemus.123 Ensimmäisessä lautakunta tutkii vain sen, onko kielteinen etuus-

päätös ollut virheellinen, toisin sanottuna onko sosiaaliturvalaitos toiminut 

lainmukaisesti evätessään sosiaalietuuden. Jälkimmäinen tutkinnassa muu-

toksenhaussa otetaan kantaa myös siihen, täyttyvätkö lain asettamat edelly-

tykset sosiaalietuuden myöntämiselle kyseisessä yksittäistapauksessa. Valin-

ta tutkintamallien välillä kristallisoituu siihen, missä määrin kunnioitetaan 

sosiaaliturvalaitoksen harkintavaltaa kyseisessä yksittäistapauksessa. Yllätys 

ei liene, että lainsäätäjä ei tee tässäkään kohdin selkeää valintaa. Laki jättää 

päätöksenteon jälleen kerran muutoksenhakulautakunnille itselleen. Ne voi-

vat päätyä joko suppean tai laajan tutkinnan malliin. 

Ensimmäinen kysymys kuuluukin, mistä haetaan esikuvia tutkintamal-

lin valinnalle. Lainkäyttölinjoissa on nimittäin päädytty eri lopputuloksiin. 

Yleisessä lainkäytössä muutoksenhaku johtaa uudelleentutkintaan eli ensi-

asteen oikeudenkäynti toistetaan. Asianosaiset puolustavat näkemyksiään, ja 

todistelu periaatteessa uusitaan. Hallintolainkäytössä taas muutoksenhaku 

on viranomaisen päätöksen laillisuuskontrollia. Tästä taas seuraa yhtäältä, 

123. Suomen kielessä näille perustyypeille ei ole osuvia nimiä, sen sijaan Ruotsissa ero tuodaan 
esiin käsiteparilla “överprövning” ja “omprovning”. Ensimmäisessä muutoksenhaun tehtävänä 
on “aiemman ratkaisun mahdollisten virheellisyyksien kontrollointi”. Ks. Leppänen-Välimaa 
1998 s. 9.
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että täydellistä uudelleenkäsittelyä ei tapahdu, toisaalta taas hallintoviran-

omaiselle voi jäädä sellaista harkintavaltaa, jonka käyttämiseen tuomioistuin 

ei saa puuttua.124 Esimerkiksi: sosiaaliturvalaitos ei ole asiassa x käyttänyt 

harkintavaltaansa parhaalla mahdollisella tavalla mutta lopputulosta ei voi 

pitää vääränäkään.

Oli asia hallintolainkäytössä miten tahansa, sosiaaliturvan muutoksen-

haku ei välttämättä ole sidottu siellä tehtyyn valintaan. Perustetta sille, miksi 

sosiaaliturvalaitoksen harkintaa pitäisi jollain tavalla kunnioittaa, ei vähällä 

löydetä. Harkinnan kunnioittamista nimittäin perustellaan tavallisesti sillä, 

että hallintoviranomainen on oman hallinnonalansa substanssiosaaja, kun 

taas hallintotuomioistuin on yleinen eli erikoistumaton tuomioistuin. Kun 

tuomioistuimella ei ole todellista substanssiosaamista, se ei näin kykenisi-

kään kunnolliseen uudelleentulkintaan. Voidaan myös väittää, että hallinto-

viranomainen toimii virkavastuulla ja yleistä etua valvoen. Tästä syystä laaja 

tutkinta ei ole oikeussuojankaan takia tarpeen. Mikään totutuista peruste-

luista ei tunnu pätevän muutoksenhakulautakuntiin. Ensiksikin lautakunnat 

ovat asiantuntijaelimiä, ja vahva asiantuntemus onkin niiden olemassaolon 

justifikaatio. Toiseksi monet sosiaaliturvalaitokset eivät ole aidosti virkavas-

tuulla toimivia vaan lähtökohtaisesti yksityisiä tahoja (esim. vakuutusyhtiöi-

tä). Virkavastuu ei myöskään ole, kuten yleisen lainkäytön esimerkki osoittaa, 

oikeusvarmuuden sinetti. Yleisen edun valvontakin sopii paremmin muu-

toksenhakulautakunnan tehtäväksi, koska sillä on pätevämpi ja laajempi nä-

kemys sosiaaliturvasta.

Lainsäätäjän päätyminen suppean tutkinnan malliin ei luultavasti johtai-

si asiamäärien merkittävään laskemiseen. Yhtäältä koko problematiikka on 

maallikkovalittajalle käsittämätön. Hän ei kykene hahmottamaan valinnan 

seuraamuksia omassa asiassaan. Objektiivinen menestymisarvio edellyttäisi 

joka tapauksessa vahvasti lakimiesvetoista muutoksenhakua. Toiseksi eroa 

laillisuustutkinnan ja uuden tutkinnan - tai oikeammin uusharkinnan - välil-

lä ei saa dramatisoida. Harkintavallan väärinkäyttämisen piiri, mihin valitus-

aste saa joka tapauksessa puuttua, on vietävissä pitkälle. Väärinkäyttämisenä 

voidaan sosiaaliturvassa pitää kaikkia niitä tilanteita, joissa kielteinen etuus-

päätös loukkaa hallinto-oikeuden yleisiä periaatteita. Myös sosiaaliturvassa 

konkretisoituvia yleisiä periaatteita ovat yhdenvertaisuusperiaate, tarkoi-

tussidonnaisuuden periaate, objektiviteettiperiaate, suhteellisuusperiaate 

ja luottamuksensuojan periaate.125 

124. Suviranta 2007 s. 190.
125. Erityisesti veroprosessissa on korostettu suhteellisuusperiaatteen tärkeyttä. Verovelvolli-



91

2.2. Valitusoikeuden subjektiivinen ja objektiivinen laajuus

Kaikista on helppo keksiä esimerkkejä. Yhdenvertaisuusperiaatetta esi-

merkiksi loukataan, kun etuus evätään yhdeltä hakijalta mutta myönnetään 

muille hakijoille, vaikka he kaikki ovat samassa sosioekonomisessa asemassa. 

Objektiviteettiperiaatteesta taas poiketaan, kun asiakkaan ärsyttävä käytös 

vaikuttaa päätöksentekoon ja niin edelleen. Oma asiansa on, että yhden-

vertaisuus, tarkoitussidonnaisuus ja objektiviteetti aktualisoituvat yleensä 

etuutta haettaessa. Sen sijaan suhteellisuus ja luottamuksensuoja nousevat 

esille etuutta peruutettaessa tai lakkautettaessa. On totta, että sosiaalitur-

van muutoksenhaussa näihin periaatteisiin vetoaminen ei lupaa menestys-

tä. Kaikkien kohdalla harkintavallan väärinkäyttämistä yksittäistapauksessa 

on vaikea osoittaa. Esimerkiksi yhdenvertaisen kohtelun kiistäminen vaatisi 

tietoja muiden vastaavassa asemassa olleiden hakijoiden kohtelusta. Näitä 

tietoja taas hakija ei salassapitomääräysten takia voi saada. Yhtä hankala on 

osoittaa, että kielteisen etuuspäätöksen takana on moitittava eli tarkoitussi-

donnaisuutta tai objektiviteettia loukkaava motiivi. Nämä motiivit eivät tie-

tenkään jätä jälkiä asiakirjoihin. 

Oli miten oli, käytännössä muutoksenhakulautakunnat tutkivat myös uu-

delleentutkintaa tarkoittavat ja sellaista vaativat valitukset. Ero uudelleentut-

kinnan ja kontrolloinnin välillä aktualisoituu vasta ratkaisun vaihtoehtona. 

Uudelleentutkinnassa käsittely tuottaa, jos muutoksenhaku on tuloksekas, 

periaatteessa asiaratkaisun valittajan eduksi. Kontrolloinnissa asia palaute-

taan uuteen etuuskäsittelyyn. Koska harkinnanvaraisissa etuuksissa tutkinta 

merkitsee pelkästään aikaisemman etuuspäätöksen kontrollointia, kansalai-

sen menestys lautakuntavaiheessa ei vielä takaa harkinnanvaraisen etuuden 

saamista.126 Uusi selvitys tai puutteet etuuskäsittelyssä johtavat asian palaut-

tamiseen sosiaaliturvalaitokselle. Sosiaaliturvalaitos taas voi, uudesta selvi-

tyksestä huolimatta, päätyä samaan lopputulokseen kuin aikaisemminkin. Se 

hyöty, minkä kansalainen saa näennäisesti menestyvästä muutoksenhaus-

taan, jää näin olemattomaksi. Tosin myöskään järjestelmän kannalta loppu-

tulos ei ole kehuttava. “Turhaan” käsittelyyn uhrattiin lautakunnassa aikaa ja 

rahaa. Kansalaisen luottamus oikeussuojaan sosiaaliturvassa on luultavasti 

pysyvästi menetetty. Koetun oikeudenmukaisuuden teoria ei periaatteessa 

sallisi tällaista menettelyä. Sitä paitsi uusi epäävä päätös tuottaa luultavasti 

uuden valituksen, ja lautakuntajärjestelmälle ominainen valituskierre käyn-

selta ei saa vaatia mahdotonta selvitystä eikä sellaista selvitystä, jonka esittäminen on epäsuh-
teessa saatavaan hyötyyn ja veronsaajan intressiin. Näin Ryynänen 2001 s. 265. Näkemys on 
sellaisenaan siirrettävissä sosiaaliturvan lautakuntaprosessiin.
126. Ks. jäljempänä jakso 6.3.
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nistyy.

Kaikki viittaa siihen, että nykyisiä asiamääriä pystytään jossain määrin 

vähentämään oikeudellisin keinoin. Vähentämisen keinoja ovat lautakuntien 

parempi organisointi, laajempi ennakkopäätösvaikutus, etuusjärjestelmän 

ja muutoksenhaun koordinointi sekä maksimaalinen siirtyminen kollektii-

viseen oikeussuojaan. Näiden keinojen vaikutus kuitenkin kompensoituu, 

koska tehostuva pääsy oikeuksiin lisää muutoksenhakua ja kasvattaa yksittäi-

sen asian käsittelyyn uhrattavaa panosta. Asiantunteva, lakimiehen laatima 

valitus pakottaa lautakunnan jaostot paljon perusteellisempaan käsittelyyn, 

mihin ne ovat teollisessa ratkaisutuotannossaan tottuneet. Tämä lisäpanos-

tus ei riipu siitä, miten laajalti sosiaaliturva-asioissa järjestetään suullisia kä-

sittelyjä ja missä ne järjestetään. On syytä odottaa, että lähitulevaisuudessa 

sosiaaliturvan muuttuva toimintaympäristö - laajempi tarveharkinta, oikeu-

dellistuminen sekä kiristyminen - lisää valitusalttiutta. Näin ollen olisi yllätys, 

jos muutoksenhakulautakuntien työmäärä ratkaisevasti vähenisi. Näin pää-

dytään siihen, että se asiamäärien hienoinen lasku, mikä on mahdollisuuk-

sien rajoissa, kumoutuu sillä, kun yksittäisen asian viemä työmäärä kasvaa.

2.3. Valituskirjelmän laatiminen

2.3.1. Valituskirjelmän vähimmäisvaatimukset

Kuten edellä havaittiin, ainoa lautakuntalainsäädännön antama ohje vali-

tusta harkitsevalle kansalaiselle on, että valittamisen on tapahduttava “vali-

tuskirjelmällä”, toisin sanoen kirjallisessa muodossa. Sääntelyssä näkyy lau-

takuntalainsäädännön ikä. Vaikka osa laeista on hyvinkin uusia (esimerkiksi 

laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta on vuodelta 2010), 

ne edustavat varsin vanhahtavaa lakitekniikkaa. Syyttää voidaan myös huo-

nosti harkittua lakisystematiikkaa. Itse valittamisesta kun määrätään aineelli-

sissa etuuslaeissa, jotka eivät tältä osin ole muuttuneet puoleen vuosisataan. 

Lautakuntalait taas sääntelevät asioiden käsittelyä muutoksenhakulautakun-

nassa eli valituksen jättämisen jälkeistä aikaa. Tästä syystä on tavallaan vää-

rin moittia lautakuntalakeja vanhahtavuudesta ja valittajan unohtamisesta. 

Moite tulisi kohdistaa aineelliseen etuuslainsäädäntöön. Pitkällä tähtäimellä 

myös valittamista koskevat säännökset on otettava kuhunkin lautakuntala-

kiin. Näin myös ne pystytään yhtenäistämään ja koordinoimaan kunnolla 
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lautakuntaprosessiin. Esimerkki tällaisesta yhtenäissääntelystä olisi saa-

tu muun muassa laista kuluttajariitalautakunnasta. Lain 12 § säätää, miten 

asia tulee vireille lautakunnassa, milloin vastapuolta pyydetään vastaamaan, 

kuinka sovintoon pyritään ja missä tilanteissa valittajalle voidaan antaa ke-

hotus luopua asiasta.127

Mitä tulee sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan, verkosta on saa-

tavissa lomakepohja. Tarkoituksena on helpottaa valituskirjelmän laatimista. 

Tässä tarkoituksessa annetaan samalla joitakin yksinkertaistettuja ja lähes 

naiiveja ohjeita. Lomakkeen käyttäminen onkin varsin tavallista. Toisaalta 

näyttää siltä, että lomakepohjan käyttäminen ei edistä valittajan asiaa. Lo-

makepohjalle tehdyt valitukset nimittäin ovat niin kielellisesti kuin sisällöl-

lisestikin huonompia kuin vapaasti kirjoitetut. Tasoero johtunee paljolti itse 

lomakkeesta. Lomakepohja palvelee lähinnä valittajan ja etuuspäätöksen 

yksilöintiä. Tosin lomakepohjassa on myös kentät vaatimuksille ja peruste-

luille. Näiden kenttien asianmukainen täyttäminen, kun käytettävissä on vä-

hän tilaa, vaatii sellaista esiymmärrystä, jota keskivertovalittajalla ei voi olla. 

Myöskään vaatimusten ja perustelujen merkitys ei sitä ilman paljastu: niiden 

täsmentäminen nimittäin määrittää muutoksenhakulautakunnan tutkinnan 

vähimmäislaajuuden. Lautakunnan on otettava perustellusti kantaa vähin-

täänkin ilmoitettuihin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin. Toinen asia on, 

mitä lautakunta saa tämän minimin lisäksi tutkia.

Lomakepohja on yhdessä suhteessa jopa vaaraksi. Siinä kun ei ole tilaa 

vaatimuksille sen enempää suullisesta käsittelystä kuin selvitysten hankki-

misesta viran puolestakaan - mihin lautakunnalla toki on muutenkin velvol-

lisuus. Yksilöity vaatimus siitä, mitä asiassa pitäisi selvittää, kuitenkin hel-

pottaa selvitysvelvollisuuden kohdentamista. On myös syytä olettaa, että 

selvittämistä tarkoittavan vaatimuksen täyttäminen on niin sanottu tyytyväi-

syystekijä.128 Tällä tarkoitetaan sitä, että valittaja kokee tulleensa kohdelluk-

si oikeudenmukaisesti, kun hänen vaatimansa selvitys de facto on hankittu. 

Lomakkeessa ei ole kohtaa tällaisille vaatimuksille. Tästä maallikkovalittaja 

saa herkästi sen kuvan, että tällaisten vaatimusten esittäminen on kiellet-

tyä. Potentiaalinen väärinkäsitys ehkä selittää sen, miksi kummankin tyypin 

vaatimukset ovat käytännössä tuntemattomia. Tämä taas entisestään suosii 

menettelyn täyskirjallista muotoa ja valittajan jättäytymistä aivan passiivisek-

si. Passiivinen käyttäytyminen taas alistaa kansalaisen lautakuntaprosessin 

127. Kuten edellä todettiin, luopumiskehotukset ovat mitä suuremmassa määrin kyseenalaisia, 
eikä niitä tulisi ollenkaan sisällyttää lainsäädäntöön. Ks. edellä jakso 2.2.4.
128. Koulu 2014 s. 223.
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kohteeksi sen sijaan, että hän olisi aktiivinen osallistuja ja myötävaikuttava 

toimija.

Totta on, että valittaja saa luontevan tilaisuuden täydentää valitustaan. 

Valittajalle nimittäin ilmoitetaan mahdollisuudesta antaa vastine siitä lau-

sunnosta, jonka etuusjärjestelmää toimeenpaneva taho (tässä kansanelä-

kelaitos) antaa hänen valituksestaan. Väärinkäsitysten välttämiseksi todet-

takoon, että tämä ei suinkaan ole valittajan viimeinen tilaisuus osallistua 

asian käsittelyyn. Preklusiivisia määräaikojahan ei lautakuntaprosessissa ole. 

Näin ollen valittaja saa esittää uusia vaatimuksia, argumentteja ja uutta selvi-

tystä aina siihen saakka, kunnes lautakunta on antanut asiassa päätöksensä. 

Myöhemmin hänen on kuitenkin toimittava oma-aloitteisesti, kun taas vas-

tinemahdollisuus järjestetään viran puolesta. Tilaisuus vastineeseen lausun-

nosta on tärkeä, koska vasta nyt valittaja saa tietää, millä perusteella häneltä 

evättiin hänen hakemansa sosiaalietuus. Näin hän pystyy ainakin teoriassa 

täsmentämään perustelujaan ja esittämään asiaan vaikuttavaa lisäselvitystä 

- toisin sanoen valittamaan tehokkaasti. 

Käytännössä tilaisuus vastineeseen valuu enimmäkseen hiekkaan. Tähän 

on kaksi syytä. Ensiksikin valituksesta annettu lausunto on tavallisesti niin 

epämääräinen - useimmiten se koostuu pelkästä fraseologiasta - että valit-

taja ei saa siitä lisäinformaatiota. Hänen ei yksinkertaisesti kannata antaa 

vastinetta tällaisesta “lausunnosta”.129 Toiseksi ohjeet eivät valista valittajaa 

vastineen merkityksestä eli siitä, että vastine tulee aikanaan sisältymään lau-

takunnan ratkaisuaineistoon. Useimmiten se on (tai oikeammin olisi) hänen 

valituskirjelmänsä ohella ainoa asiakirja, jolla hän voi ajaa asiaansa. Kaik-

ki muu aineisto on virallisaineistoa. Käytännössä valittajat antavat harvoin 

niitä vastineita, joihin heille varataan tilaisuus. Keskiverto valittaja ei tun-

nu tajuavan vastinemahdollisuuden tarkoitusta eli vastaamista lausunnossa 

esitettyyn. Tosin kaikkea ei voida panna valittajan tietämättömyyteen tiliin. 

Vastineita ei jätetä edes silloin, kun valittaja käyttää lakimiestä, mikä viittaa 

siihen, että vastine koetaan hyödyttömäksi. Toki ilmiö selittyy silläkin, että 

lakimies auttaa vain laatimaan valituskirjelmän ja jättää sen jälkeen valitta-

jan oman onnensa nojaan. Kun tai jos vastine lausuntoon välillä annetaan, 

129. Joissakin tämän tutkimuksen tapauksissa valittajat toivat esiin valittamisen ja vastineen 
vaikeuden. Kansaneläkelaitoksen päätöksen perusteluja sanottiin niin kaavamaisiksi, ettei 
kielteisen etuuspäätöksen perusteita ollenkaan “eritelty”. Ks. VIITE. Yksi valittaja huomautti 
tarkkanäköisesti, ettei vakiokaavaa noudattanut perustelu ollut pätevä hylkäämisperuste ja 
että kansaneläkelaitoksen olisi tullut yksilöidä hylkäämisperustelunsa tarkemmin. Ks. VIITE. 
Kuten ehkä arvata saattaa, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ei kiinnittänyt kritiikkiin 
huomiota. 
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valittajat toistavat siinä valituskirjelmänsä sanomaansa. Näissä tapauksissa 

lautakunta mitätöi vastineen vakiofraasilla “valittaja uusii vaatimuksensa”. 

Vastineissa yleiset kiukunpurkaukset “sosiaalijärjestelmää” kohtaan vievät 

vastineessa lausutulta vakuuttavuutta. Samalla ne vahvistavat osaltaan käsi-

tystä siitä, että kansalainen on kykenemätön rationaaliseen argumentointiin 

omassa asiassaan. 

Valittajan oma-aloitteinen asianajaminen käsittelyn aikana taas on lähes 

ennenkuulumatonta. Myös sosiaaliturvalaitos on normaalisti täysin passiivi-

nen, kun asiaa käsitellään lautakunnassa. Tämä on jossain määrin outoa, sillä 

käsittelyajat ovat pitkiä ja kansalainen asioi tavallisesti sosiaaliturvalaitoksen 

kanssa joko samassa tai toisessa etuusasiassa. Näin voisi kuvitella, että sosi-

aaliturvalaitos saisi uutta tietoa esimerkiksi etuuden hakijan olosuhteista. Oli 

niin tai näin, tätä tietoa ei juuri välitetä muutoksen hakulautakunnalle. Syynä 

voi olla tiukka pitäytyminen salassapitosäännöksiin130, halu välttää syytökset 

epäasiallisesta vaikuttamisesta lautakunnan päätöksentekoon tai pelkkä osa-

optimointi. Toimittamalla valitusasiakirjat lautakunnalle sosiaaliturvalaitos 

on tehnyt osuutensa; loppu kuuluu lautakunnalle. Tosin lautakunta hoitaa 

osuutensa kunniakkaasti. Se ottaa huomioon valittajan muut vireillä olevat 

asiat, osaksi ehkä myös jo ratkaistut asiat. Asia erikseen on, että säännöksiä 

valitusten yhteiskäsittelystä ei ole muutoksenhakulautakuntia koskevissa la-

eissa. Käytännössä kaikki asiat toki pyritään ratkaisemaan samalla kertaa.131 

Vaikka sosiaaliturvalaitoksen yleistä passiivisuutta lautakuntaprosessis-

sa on tässä tutkimuksessa välillä paheksuttu, asia ei ole mustavalkoinen.132 

Riidan osapuolet ovat poikkeuksellisen eriarvoisia: sosiaaliturvalaitoksella 

on puolellaan tiedollinen ja taloudellinen ylivoima. Tästä syystä sosiaalitur-

valaitoksen aktiivisuus yksittäisessä asiassa olisi yhtäältä epäreilua, toisaalta 

taas omiaan edistämään kielteisiä oikeudenmukaisuustuntemuksia. Maal-

likkovalittaja tuskin kykenee arvioimaan, milloin sosiaaliturvalaitos selvittää 

asiaa hänen edukseen, milloin se taas ajaa omaa asiaansa eli de facto puo-

lustaa päätöstään. Sosiaaliturvalaitoksen aktiivisuus käy päinsä vain, kun 

valittajakin on aktiivinen. Valittajan aktiivisuus edellyttää häneltä sekä asian-

tuntemusta että oma-aloitteisuutta. Pientä kela-veteraanien ryhmää lukuun 

ottamatta tällainen aktiivisuus de facto on sidoksissa siihen, että kansalainen 

130. Puolustukseksi voidaan kylläkin väittää, että sosiaaliturvalaitos ei saa käyttää valittajan va-
hingoksi hyväkseen sellaista informaatiota, jonka se on hankkinut toisessa etuusasiassa. Tähän 
erilliskysymykseen ei tässä tutkimuksessa puututa.
131. Ks. jäljempänä jakso 6.3.1.
132. Etuuden myöntäjän epäselvä status lautakuntaprosessissa on ollut myös kirjallisuudessa 
esillä. Ks. Pietiläinen 2002 s. 56.
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saa lakimiesapua.

2.3.2. Fakultatiivisia vaatimuksia 1: vaatimus selvityksen 
hankkimisesta

Jos mietitään valituskirjelmän muuta kuin välttämätöntä sisältöä, valitus-

kirjelmään voidaan sisällyttää tässä fakultatiiviseksi kutsuttuja vaatimuksia. 

Tällaisia vaatimuksia ovat muun muassa vaatimukset selvityksen hankki-

misesta ja suullisesta käsittelystä. Muitakin vaihtoehtoja on. Kirjansa luke-

nut kansalainen voi esimerkiksi vaatia, että valitusviranomainen - eli tässä 

muutoksenhakulautakunta - ilmoittaa hänelle arvion asian käsittelyajasta 

(hallintolainkäyttölaki 30a §). Valituksen menestymisen kannalta ensiarvoi-

sen tärkeää on, että lautakunta saa käyttöönsä kattavan ratkaisuaineiston 

päätöksentekonsa pohjaksi. Tästä syystä kansalaisen kannattaa, jos suinkin 

mahdollista, suunnata valituskirjelmällään muutoksenhakulautakunnan sel-

vitysvelvollisuus oikein. Toki kansalainen voi tehdä tämän myöhemminkin 

ja aina siihen saakka, kunnes lautakunta tekee hänen asiassaan lopullisen 

asiaratkaisun. Tässäkin teoria ja käytäntö vievät eri tuloksiin. Teoriassa vaa-

timus yksilöidyn selvityksen hankkimisesta kannattaisikin tehdä vasta käsit-

telyn aikana. Syy on yksinkertainen: tässä vaiheessa kansalainen varmimmin 

tietää, mistä seikoista tarvittaisiin uutta selvitystä. Kun käytännössä valitta-

ja ei kuitenkaan osallistu lautakuntaprosessiin eikä lautakunnan ja hänen 

välillä ole muutoinkaan yhteyttä, mahdollisuudet selvityksen parempaan 

kohdistamiseen eivät kohene.133 Valittaja ottaa lisäksi sen riskin, että hänen 

asiansa käsittely päättyy, ennen kuin hän ehtii esittää vaatimustaan selvityk-

sen hankkimisesta. Teki kansalainen siis mitä tahansa, hän tuntuu tekevän 

aina väärän taktisen arvion. 

Käytännössä selvityksen kohdentaminen tapahtuu vaatimuksella, että 

lautakunta hankkii jostain täsmennetystä seikasta selvitystä viran puolesta. 

Tällainen vaatimus, jos se on riittävän yksilöity, aktivoi lautakunnan abstrak-

tin selvitysvelvollisuuden. Toisin sanoen valittaja on prosessijargonin mu-

kaan hoitanut esiintuomistaakkansa.134 Voidaan toki kysyä, millaista yksi-

133. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa vakuutusoikeus on palauttanut asian muutoksenhaku-
lautakuntaan tai sama asia (tarkkaan ottaen samaa etuutta on haettu uudelleen, ja kielteisestä 
etuuspäätöksestä tehdään uusi valitus) käy läpi toista kierrosta. Tällöin valittaja luonnollisesti 
tietää, mitkä seikat nousivat hänen hakemuksensa hyväksymisensä esteeksi.
134. Tähän esiintuomistaakkaan (termi tässä) eli valittajan toimimisvelvollisuuteen syvenny-
tään jäljempänä asianosaisen myötävaikutusvelvollisuuden yhteydessä. Taakka on nimittäin 
tässä tutkimuksessa nähty myötävaikutusvelvollisuuden ilmentymänä. 
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löinnin ja/tai konkreettisuuden tasoa kyseiseen aktivointiin tarvitaan. Kovin 

suuria standardeja ei saa asettaa. Valittajalta ei esimerkiksi kohtuudella voi 

edellyttää, että hän ilmoittaa, miten ja miltä taholta selvitys tulisi hankkia. 

Lautakunta on asiantuntijaelin, jonka on hallittava oma toimintakenttänsä, 

vähintäänkin tiedettävä, mitä virallislähteitä on olemassa. Lautakunnan pitää 

myös pystyä päättelemään, koskeeko selvitysvaatimus oikeudellisesti mer-

kittävää seikkaa; ei-oikeudellisiin seikkoihinhan selvitysvelvollisuus ei peri-

aatteessa ulotu.135 Tietenkin osaavan valittajan on syytä kertoa, miksi tietty 

seikka on oikeudellisesti merkittävä hänen asiansa ratkaisemisessa.

Tosin rajanvedoissa vaatimuksen esittäneen valittajan vahingoksi on syy-

tä olla äärimmäisen varovainen. Monasti on vaikea sanoa etukäteen millään 

varmuudella, mitkä seikat otetaan päätöksenteossa huomioon, millä taas 

ei selvästikään ole vaikutusta. Esimerkiksi tarveharkinnassa kaikki hakijan 

elämänolosuhteet ovat periaatteessa oikeudellisesti merkittäviä. Eri mieltä 

voidaan olla vain siitä, mikä on olennaista tai ratkaisevaa. Samalla kannattaa 

muistaa, että seikkojen oikeudellinen merkitys on normaalisti sidoksissa oi-

keudelliseen kehykseen, toisin sanoen miten aineellista etuuslakia tulkitaan. 

Jos lautakunnan tulkintakehys on väärin asetettu, myös sen käsitys oikeudel-

lisen merkittävyyden piiristä on väärä. Kohtuudella toteutettaviin kohdis-

tamisvaatimuksiin kannattaa toisestakin syystä suhtautua myötämielises-

ti. Koettu oikeudenmukaisuus nimittäin puoltaan sekin valittajaa suosivaa 

tulkintaa. Jos valittajan omasta mielestään merkityksellinen selvityspyyntö 

sivuutetaan tai suorastaan hylätään summaarisin perusteluin seikan merki-

tyksettömyydestä asian ratkaisemiselle, myönteistä oikeudenmukaisuusko-

kemusta ei synny. Huono kokemus ei korjaannu, oli lainkäyttöelimen argu-

mentointi juridisteknisesti miten moitteetonta tahansa. Tarkoituksenahan ei 

ole vakuuttaa lainkäyttöelimen jäseniä eikä juristikuntaa yleensäkään vaan 

yksittäistä maallikkovalittajaa. 

Tutkimusaineiston valossa vaara siitä, että kveruloiva valittaja vaatisi lo-

puttomiin turhia lisäselvityksiä asiassaan, on täysin kuvitteellinen. Käytän-

nössä selvityspyynnöt nimittäin ovat jokseenkin tuntemattomia. Niitä ei ollut 

yhtään tämän tutkimuksen tapausaineistossa. Selityksiä outoon asiantilaan 

voi hakea kahdelta taholta. Joko maallikkovalittajat eivät tiedä koko mahdol-

135. Asiaa ei muuta se, että rajanveto oikeudellisen ja ei-oikeudellisen välillä on erityisen vai-
keaa käsittelyn vasta alkaessa. Tällöinhän selvitysvaatimukset teoriassa tulevat esitetyiksi. Lii-
an hätäistä ei-oikeudelliseksi leimaamista on varottava, koska kiireisillä esittelijöillä on to-
dennäköisesti siihen kiusaus. Lainkäyttäjän kannattaa myös pitää mielessään, että alkujaan 
oikeudellisesti merkityksettömältä näyttänyt seikka voi käsittelyn aikana äkkiä oikeudellistua.



98

2. Etuuspäätöksestä valittaminen

lisuudesta vaatia selvitysten hankkimista tai heidän odotuksensa lautakun-

taprosessista ovat matalat.136 Tällä tarkoitetaan sitä, että maallikkovalittajat 

eivät usko, että lautakunta “oikeasti” hankkisi selvitystä. He yrittävät itse toi-

mittaa muutoksenhakulautakunnalle sellaista lisäselvitystä, joka heidän kä-

sityksensä mukaan edistää heidän asiaansa. Tällainenkin oma-aloitteisuus 

on yllättävän harvinaista käytännössä. Alle viidenneksessä tutkimusaineiston 

tapauksista muutoksenhakulautakunta vastaanotti ylipäätään minkäänlaista 

lisäselvitystä valittajalta käsittelyn aikana. Näissäkin tapauksissa lisäselvitys 

oli säännönmukaisesti uusia lääkärintodistuksia, osoitteenmuutoksia tai tie-

toja uusista etuushakemuksista. Muutoksenhakulautakunnan ohjeistuksessa 

kannettu huoli loputtomasti ja “runsaasti” lisäselvitystä lähettävistä valitta-

jista, mikä vaatii aineistotulvan katkaisemista, on totaalisen turha. Joskus 

näin ehkä on yksittäistapauksessa. Kokonaisuuden kannalta sosiaaliturvan 

muutoksenhaun ongelmana päinvastoin ovat täysin passivoituneet tai pas-

sivoidut valittajat.

2.3.2. Fakultatiivisia vaatimuksia 2: vaatimus suullisesta 
käsittelystä

Lautakuntalainsäädäntö suhtautuu suullisiin käsittelyihin näennäisen suo-

peasti. Esimerkiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa suullisen 

käsittelyn toimittamiseen “yksityisen asianosaisen pyynnöstä” sovelletaan 

hallintolainkäyttölain yleissäännöstä eli 38 §:ää (14.2 §).137 Vastakohtaispää-

telmin tulkittuna tällaista käsittelyä ei sen sijaan voida järjestää sen enempää 

viran puolesta kuin sosiaalivakutuuslaitoksenkaan vaatimuksesta.138 Yleis-

viittauksesta seuraa, että asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan 

jättää toimittamatta, jos hänen asiavaatimuksensa jätetään tutkimatta, hylä-

tään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä 

ilmeisen tarpeeton (38.1 § i.f.). Vaaditun suullisen käsittelyn järjestäminen 

on siis pääsääntö, koska sen tarpeettomuus on erikseen todettava. Pääsään-

tö kuitenkin de facto kääntyy, koska pykälän kolmas momentti sälyttää pe-

rusteluvastuun pyynnön esittäneelle asianosaiselle. Hänen on ilmoitettava, 

136. Ihannemaailmassa valituskirjelmän nettilomake voisi sisältää kohdan, jossa valittaja voi 
esittää, mistä hankittaisiin lisäselvitystä viran puolesta ja mistä tarvittava selvitys olisi saatavissa. 
137. Jotain ajatusmaailmasta kertoo jo se, että vaatimusta suullisesta käsittelystä kutsutaan lais-
sa “pyynnöksi”. Sana tuo yleiskielessä mieleen valtasuhteen ja korostaa pyynnön vastaanottajan 
vapaata harkintaa. Tilaa vapaalle harkinnalle ei periaatteessa kuitenkaan jää. 
138. Säännöspohjaa analysoidaan lähemmin jäljempänä jaksossa 4.3. Tässä jaksossa tarkastel-
laan vain asianosaisen vaatimusta suullisesta käsittelystä. 
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minkä vuoksi suullisen käsittelyn toimittaminen on tarpeen ja mitä selvitystä 

hän tulisi siellä esittämään. Suullisen käsittelyn pääsääntömäisyyttä rapaut-

taa myös poikkeus valituksen välittömästä hylkäämisestä tai tutkimatta jät-

tämisestä. Jos valitus hylätään tai jätetään tutkimatta välittömästi, vältytään 

sekä suullisen käsittelyn järjestämiseltä että myös sen pohtimiselta, onko 

tällainen käsittely tarpeellinen. Ainakin teoriassa sääntely luo houkutuksen 

tällaiseen toimintaan. Hallintolainkäytössä välitön hylkääminen ei tosin ole 

sellainen itsenäinen instituutio kuin yleisessä prosessioikeudessa (OK 5:6.2). 

Yleisessäkin lainkäytössä kiista siitä, onko kanne välittömästi hylättävä il-

meisen perusteettomana, on välillä edennyt korkeimpaan oikeuteen. Tämä 

on ihanteellisen konfliktinhallinnan irvikuva (KKO 2005:72), riita riidassa.139

On pakko sanoa, että yksityiselle asianosaiselle kasattu perustelu- ja esit-

tämistaakka (termit tässä) on kohtuuton. Ensiksikin on epäloogista, että suul-

lista käsittelyä pyytäneelle asianosaiselle ylipäätään on laissa asetettu tällai-

sia velvoitteita. Jos kerran suullisen käsittelyn järjestäminen asianosaisen 

vaatimuksesta on pääsääntö, miksi hänen pitäisi erikseen perustella suulli-

sen käsittelyn tarpeellisuutta? Toiseksi asianosainen joutuu esittämään vaa-

timuksensa jo valituskirjelmässään, koska myöhempää yhteydenpitoa hänen 

ja lautakunnan välillä ei ole järjestetty. Näin ollen asianosainen joutuu esit-

tämään perustelunsa suullisesta käsittelystä umpimähkäisesti. Hän ei tiedä 

eikä kukaan muukaan tiedä, miten asia etenee ja muuttavatko sen käänteet 

suullisen käsittelyn tarpeellisuutta. Kolmanneksi maallikkovalittaja ei kyke-

ne kirjallisesti perustelemaan vaatimustaan, vaikka hänellä nämä peruste-

lut olisivatkin päässään. Vakuuttavat perustelut vaativat sellaista aineellisen 

lainsäädännön ja lautakuntaprosessin - mukaan luettuna suullisen käsittelyn 

kiistanalainen funktio - tuntemusta, mitä keskivertomaallikolla ei voi olla. 

Jos taas tarkastellaan esittämistaakkaa, sen täyttämistä rasittavat samat 

vaikeudet. On epäselvää, millaista konkretisointia aineistoa lupailevalta 

asianosaiselta periaatteessa vaaditaan. Miten tahansa asianosainen konk-

retisoikin aineistonsa, aina voidaan väittää, että kyseinen selvitys on yhtä 

hyvin esitettävissä kirjallisessa käsittelyssä. Rationaalinen asianosainen lu-

paakin enemmän kuin mitä hän tietää pystyvänsä toimittamaan. Näin hän 

saa suullisen käsittelyn aikaiseksi.140 Sitä aineistoa, minkä järjestetty suulli-

139. Kirjallisuudessa on katsottu, että vaatimuksen välitön hylkääminen haastetta antamatta 
on tarkoitettu ennen kaikkea yksityishenkilöiden suojaksi perusteettomia kanteita vastaan. 
Sen laaja soveltaminen institutionaalisen tahon suojaksi ja juridisesti kiistanalaisissa tapa-
uksessa herättää näin väistämättä epäilyksen oikeuksiin pääsyn tietoisesta epäämisestä. Ks. 
Koulu 2005 s. 532.
140. Tehokas tässä spesifisessä merkityksessä on ilmoitus, että valittaja haluaa kuulla henki-
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nen käsittely aikanaan tuottaa, ei nimittäin voi mitätöidä sillä perusteella, et-

tä yksityinen asianosainen ei täyttänytkään kolmannen momentin hengessä 

antamiaan lupauksia - esimerkiksi tuo suulliseen käsittelyyn lupaamaansa 

henkilötodistajaa, joka kertoisi jostain olennaisesta tosiseikasta valittajan 

eduksi.141 Aineistoa ei siis saa sulkea ratkaisuaineiston ulkopuolelle, vaikka 

asianosainen ei ole pysynyt lupauksessaan. 

Yhtä kaikki asianosainen pyytää välillä myös sosiaaliturvan muutoksen-

haussa, että muutoksenhakulautakunta järjestäisi hänen asiassaan suullisen 

käsittelyn. Lautakuntien käytännöt kuitenkin kasaavat tällaiselle käsittelylle 

ylimääräisiä esteitä laissa jo asetettujen lisäksi. Suullisesta käsittelystä päät-

täminen nimittäin on uskottu jaoston peruskokoonpanolle. Päätöksenteol-

le annettua merkitystä korostaa sisäisten ohjeiden määräys siitä, että asian 

esittelijän tulee tehdä myös suullisesta käsittelystä (tai sen pitämättä jättä-

misestä) “perusteltu esitys”.142 Päätöksentekoa on toisin sanoen vaikeutettu. 

Normaalistihan tuomioistuimissa suullisesta käsittelystä päättää esittelijä 

tai valmisteleva tuomari. Päätösvallan siirtäminen jaostolle on sitäkin eri-

koisempaa, koska valmisteluvastuu lautakuntaprosessissa on muutoin niin 

totaalisesti esittelijällä. Päätöksenteko jaostossa myös tuo hidasteen asiarat-

kaisulle: asia tulee jaostoon ensin suullista käsittelyä varten. Käytännössä 

lautakunnissa ei kaikesta päättäen järjestetä lainkaan suullisia istuntoja. Nii-

tä pyydetään harvoin, ja pyynnöt pystytään torjumaan poikkeussäännösten 

avulla. Tavallisesti maallikkovalittaja ei kykene uskottavasti perustelemaan 

vaatimustaan. Viime kädessä lautakunnan jaosto katsoo enemmittä peruste-

luitta suullisen käsittelyn asiassa “tarpeettomaksi”.143 Periaatteessa tällainen 

lötodistajia etuuslainsäädännön kannalta merkittävän tosiseikan selvittämiseksi (arg. KHO 
2011:117). Parhaan todistuskeinon periaatteesta nimittäin seuraa, että henkilökohtaista kuule-
mista ei voi korvata kirjallisessa käsittelyssä jätettävillä todistajankertomuksilla. Asia erikseen 
on, että vaatimus suullisesta käsittelystä voidaan tällöinkin kaataa siihen, että tosiseikka ei 
ylipäätään ole juridisesti merkittävä tai että se on muutoinkin selvitetty valittajan eduksi. Jos 
valittaja pyytää suullista käsittelyä, jotta sosiaaliturvalaitos esittäisi asiakirjoja (editiokäsitte-
ly) tai vastaisi kysymyksiin (esimerkiksi etuuspäätöksen todellisista perusteluista), vaatimus 
suullisesta käsittelystä on torjuttavissa siihen, että valittaja itse ei lupaa “esittää” mitään lain 
tarkoittamassa merkityksessä.
141. Suullisen käsittelyn tarpeellisuutta todistajan kuulemiseksi on vanhastaan pidetty tyyp-
pitapauksena. Ks. Hallberg-Ignatius-Kanninen 1997 s. 266. Yllä ei oteta kantaa maallikkovalit-
tajan toiminnan eettisen kestävyyteen (hän vastaa siitä itse) vaan lakisääteisen mekanismin 
toimintaan. 
142. Määräys tästä on epäloogisesti notaarin ohjeissa. Ks. notaarin ohjeet 2013 s. 14.
143. Lautakuntien ilmeinen vastahakoisuus suullisia käsittelyjä kohtaan jää luettavaksi rivien 
välistä. Esimerkiksi tapaturva-asiain muutoksenhakulautakunnan toimintakertomuksessa vuo-
delta 2012 korostetaan, että suullinen käsittelyn järjestetään, jos lautakunta pitää sitä tarpeel-
lisena “ratkaistavan asian selvittämiseksi”. Ihme ei näin ollut, että mainittuna toimintavuonna 



101

2.3. Valituskirjelmän laatiminen

perustelu on tyhjä eli nollaperustelu. Lainkäyttöelimen tulisi kertoa, miksi 

suullinen käsittely ei sen mielestä ole tarpeen. Tätä perusteluvelvollisuutta 

ei myöskään täytä toinen tavanomainen perustelufraasi “asian selvitettyyn 

tilaan nähden”. Sekään ei ilmoita, mitä on selvitetty, millä perusteella jotain 

on selvitetty ja mitä on jäänyt selvittämättä eli ratkaistavaksi todistustaakka-

säännösten avulla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on ottanut ennakkoratkaisu-

tietokantaansa yhden tapauksen, jossa kysymys suullisesta käsittelystä aktu-

alisoitui.144 Tämä ratkaisu on, normaalikäytännöstä poiketen kohtalaisesti 

perusteltu, oltiin sen lopputuloksesta mitä mieltä tahansa. Tapauksessa hen-

kilön etuushakemus oli hylätty sillä perusteella, että hän oleskeli ulkomailla 

eikä näin kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Henkilöä valitti muutok-

senhakulautakuntaan ja vaati samalla asiansa suullista käsittelyä. Hän nimesi 

samalla todistajat, jotka voisivat kertoa “hänen asumisestaan Suomessa”. Kun 

asia oli ollut vireillä lähes kaksi vuotta, muutoksenhakulautakunta otti valit-

tajaan yhteyttä. Häneltä kysyttiin kirjeitse, minkä vuoksi suullisen käsittelyn 

toimittaminen oli asiassa tarpeen ja mitä selvitystä hän esittäisi suullisessa 

käsittelyssä. Sanamuoto lainattiin siis sellaisenaan hallintolainkäyttölain la-

kitekstistä. Henkilö ei esittänyt pyydettyä selvitystä - avoimeksi kylläkin jäi, 

vastasiko hän ylipäätään kirjeeseen tai saiko hän sen edes tietoonsa. Tällä 

perusteella lautakunta katsoi, että suullinen käsittely oli ilmeisen tarpeeton. 

Sillä ei voitu “katsoa saatavan ratkaisun kannalta sellaista merkityksellistä 

lisäselvitystä, joka vaikuttaisi asian ratkaisuun.” Näin sekä pyyntö että itse 

valitus hylättiin. 

Jos niukka ratkaisuselostus kuvaa tapahtumakulun asianmukaisesti, rat-

kaisu on yksiselitteisesti väärä lopputulokseltaan. Tapauksessa yksityinen asi-

anosainen täytti hallintolainkäyttölain asettaman perustelu- ja esittämisvel-

voitteen. Tästä ei voi olla aidosti eri mieltä. Vetoaminen siihen, ettei henkilö 

esittänyt pyydettyä selvitystä näistä seikoista, on perusteluna paikkansa pitä-

mätön. Loppupäätelmä suullisen käsittelyn puuttuvasta “merkityksellisestä 

lisäselvityksestä” on pelkkä hypoteesi. Normaalitulkinta olisi vienyt siihen, 

että asiassa olisi järjestetty suullinen käsittely. Access to justice -näkökulma 

oikeuttaa jopa väitteeseen, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 

ei järjestetty yhtään suullista käsittelyä. 
144. Ratkaisu 21.4.2009. Sen seloste kuuluu: asumisperusteista sosiaaliturvalainsäädäntöä ei 
sovellettu ulkomaille muuttaneeseen henkilöön ja vaatimus suullisen käsittelyn järjestämi-
sestä hylättiin.
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toiminta hipoo oikeuden epäämisen (déni de justice) rajoja.145 Valittajahan 

oli sekä nimennyt todistajat että ilmoittanut heidän todistusteemansa. Yksi-

löinti olisi täyttänyt jopa siviiliprosessin ankarat vaatimukset. 

Puolustelujakin saattaa löytyä. Ehkä ajateltiin, että henkilön olisi tullut 

liittää mukaan kirjalliset todistajankertomukset sen selvittämiseksi, mitä 

todistajat tulisivat puhumaan. Ohimennen todettakoon, että hallintolain-

käyttölaissa on erityissäännös tällaisista kertomuksista. Jos asiassa vedotaan 

kertomukseen, todistajaa kuullaan suullisesti, ellei siihen ole erityistä estettä 

tai se on tarpeetonta (39.1 § i.f.). Tarpeetonta henkilökohtainen kuuleminen 

on tietenkin vain, kun kirjalliseen kertomukseen joko ei ollenkaan uskota tai 

siihen luotetaan täysin: välimuotoa ei periaatteessa ole. 

Lienee selvää, että sosiaaliturvan muutoksenhaussa ehdoton valtaosa 

maalikkovalittajista ei halua, vielä vähemmän vaadi suullista käsittelyä. Tämä 

joukko luultavasti jäisi pois suullisesta käsittelystä, jos sellainen pakolla jär-

jestettäisiin. Esimerkiksi tämän tutkimuksen empiiriseen aineistoon ei sisäl-

tynyt yhtään vaatimusta suullisesta käsittelystä.146 Tämä ei ole ihme, sillä vain 

poikkeuksellisen asiantunteva valittajaa ylipäätään huomaa esittää tällaisen 

pyynnön. Kuten edellä mainittiin, valmis lomakepohja valitukselle ei sisällä 

mainintaa tällaisesta mahdollisuudesta. Pikemminkin lomakepohja ohjei-

neen yrittää välittää kuvaa menettelyn täydellisestä kirjallisesta muodosta. 

Häviävän pieni vähemmistö ehkä haluaisi tosissaan suullisen käsittelyn. Jos 

he sellaisen saisivat, osanotto suulliseen käsittelyyn luultavasti tuottaisi voi-

makkaan oikeudenmukaisuuskokemuksen. Optimisti kenties väittäisi, että 

pelkkä tietoisuus oikeudesta päästä suulliseen käsittelyyn lisäisi myös sen 

enemmistön, joka ei tällaista oikeutta halua käyttää, kokemusta lautakunta-

145. Ratkaisu (paitsi että se on ilmeisen virheellinen) järkyttää siinä määrin luottamusta muu-
toksenhakulautakuntiin, että se pitäisi poistaa periaatteellisesti tärkeille ratkaisuille tarkoite-
tusta rekisteristä. Väärinkäsitysten välttämiseksi todettakoon, että Suomen oikeus ei tunne 
mainittua ranskalaisperäistä instituutiota. Ks. Koulu 2012 s. 136. Puute ei kuitenkaan tee jul-
kisyhteisön harjoittamasta prosessitaktikoinnista sen hyväksyttävämpää. 
146. Yhdessä aineiston tapauksessa (päätös 15.11.2013) kylläkin viitattiin aikaisempaan lauta-
kunnan päätökseen (25.11.2010). Siinä asiassa valittaja oli vaatinut suullista käsittely, mutta itse 
valitus ja vaatimus suullisesta käsittelystä tuli tuolloin hylätyksi. Henkilö haki tämän jälkeen 
muutosta vakuutusoikeudelta vaatien samalla, että suullista käsittelyä koskeva pyyntö oli rat-
kaistava. Vakuutusoikeus totesikin päätöksessään 14.2.2013, että muutoksenhakulautakunnan 
olisi tullut ratkaista myös vaatimus suullisesta käsittelystä. Suullinen käsittely oli kuitenkin va-
kuutusoikeuden mielestä ollut “lopputuloksen kannalta ilmeisen tarpeeton”. Pääasia oli nimit-
täin väliaikana jo saanut ratkaisunsa valittajan eduksi erityissäännösten perusteella. Tapauk-
seen palataan jäljempänä vielä oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa. Tässä yhteytessä se on 
ainoa tutkimusaineiston esimerkki tilanteesta, jossa sosiaaliturva-asia on muuttunut oikeus-
taisteluksi etuusjärjestelmän ja kansalaisen välillä. Valittaja ajoi asiaansa - asia oli päivärahan 
perusteena olevien työtulojen määrä - epätavallisen taitavasti ja tarmokkaasti.
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prosessin oikeudenmukaisuudesta. 

Jos on vaikea uskoa, että muutoksenhakulautakuntien yhteisessä vuotui-

sessa asiamäärässä (eli yli 40 000 asiassa) ei ole yhtään asiaa, jossa suullis-

ta käsittelyä olisi tarvittu, vielä vaikeampaa on suhtaua vakavasti väitteisiin, 

joiden mukaan satakunta suullista käsittelyä vuodessa kaataisi koko muu-

toksenhakulautakuntien järjestelmän. Sivumennen todettakoon, että kes-

kustelu muutoksenhakulautakunnista on pyörinyt liiaksi suullisen käsittelyn 

ympärillä. Keskustelu on lisäksi ollut paljolti taktista. Siinä on lähdetty kestä-

mättömästä olettamuksesta, että jokaisessa sosiaaliturva-asiassa olisi pakko 

pitää suullinen käsittely. Kun tämä on ilmiselvästi mahdotonta (se merkitsisi 

kymmeniätuhansia suullisia käsittelyjä vuodessa), lautakuntaprosessia tai 

yleisemmin lautakuntien lainkäyttöä ei voi muissakaan kohdissa kohentaa. 

Logiikan kestämättömyys ei lähempää osoittelua kaivanne.

On myönnettävä, että lautakuntien valtakunnallisuus hieman haittaa 

suullisten käsittelyjen järjestämistä Tosin yli kolmannes Suomen väestös-

tä asuu niin lähellä Helsinkiä, että matka lautakuntaan ei muodostu haja-

asutusalueiden keskimääräistä käräjämatkaa pitemmäksi. Muun väestön 

osalta on todettava, että lainsäätäjä ei ole tehnyt mitään tukeakseen osal-

listumista suulliseen käsittelyyn, jos tai kun niitä lautakunnissa järjestettäi-

siin. Säännöstä, jonka nojalla matkakustannukset korvattaisiin tai niihin saisi 

ennakkoa, ei ole. Maantieteelliset välimatkat ovat myös voitettavissa kehit-

tämällä erilaisia videoneuvottelun muunnelmia. Ne voitaisiin järjestää vas-

taavaa etuusjärjestelmää toimeenpanevan organisaation paikallisyksikössä. 

Näin maallikkovalittajalta ei edellytettäisi sen enempää teknistä valmiutta 

kuin osaamistakaan. Tässä suhteessa saataisiin hyötyä lautakuntaproses-

sin erityispiirteistä. Kun videokonferenssin käyttöönottaminen todistelun 

vastaanotossa vaatii välittömyysperiaatteelle rakentuvassa siviiliprosessissa 

nimenomaisen säännöksen, tätä kynnystä ei ole lautakunnissa eikä hallin-

tolainkäytössä yleensäkään. Menettely on pääsääntöisesti kirjallista, eikä vä-

littömyysperiaatteella ole painoarvoa. 

Lautakuntaprosessissa (ja hallintoprosessissakin) pulmaksi nousee vain 

laillisuus- eli legaliteettiperiaate. Periaatteen sovellukset ovat kuitenkin jous-

tavia. Tästä syystä legaliteettiperiaatteen on katsottava sallivan sähköisen 

suullisen käsittelyn, vaikka sitä koskevaa erityislainsäädäntöä ei ole. Siirtymä 

sähköiseen suullisen käsittelyyn - eli eräänlaiseen etäkäsittelyyn - on mah-

dollinen pelkästään vallitsevia asenteita ja sisäisiä ohjeita muuttamalla.147 

147. Riikka Koulu 2013 s. 63.
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Asia erikseen on, että vanhanmallinen, perinteistä fyysistä kokoontumista 

samaan tilaan käyttävä suullinen käsittely saattaisi loppujen lopuksi olla kus-

tannustehokkaampi. Modernien kulkuyhteyksien aikana Helsinkiin matkus-

taminen mistä tahansa nimittäin on kustannuskysymys, ei enää järisyttävä 

koettelemus, kuten Juhani Ahon romaanin Matille ja Liisalle. Toki lainsää-

täjä voi puolustautua sillä, että kustannus- tai etäyhteysjärjestelyihinkään ei 

ole tarvetta, koska suullisia käsittelyjä ei de facto pidetä. Tällainen asennoi-

tuminen on loogisesti kestämätöntä ja lisäksi vaarallista. Asenne nimittäin 

ylläpitää nykytilaa. Suullisia käsittelyä ei järjestetä, koska niitä ei mitenkään 

lainsäädännössä tueta tai niiden järjestämistä edistetä. Ja kun niitä ei tueta 

ja asenteet lautakunnissa ovat suullisia käsittelyjä vastaan, on turha odottaa, 

että niitä ruvettaisiin spontaanisti käyttämään. 

2.4. Valittamisesta aiheutuneet 
kustannukset ja niiden korvaaminen

2.4.1. Säädöspohja

Koska lautakuntakäsittely on ilmaista, asianosaiselle aiheutuu kustannuksia 

yhtäältä hänen hankkimastaan lakimiesavusta, toisaalta hänen toimittamas-

taan lisäselvityksestä. Tavallisin lisäselvitysten ryhmä ovat tuoreet lääkärinto-

distukset. Lähtökohta on, että keskimääräiset kustannukset ovat niin vähäisiä, 

ettei niiden kattamisesta ole tarpeen kantaa huolta lainsäädännössä.148 Tämä 

pitääkin paikkansa, jos ja kun kansalainen ajaa itse asiaansa. Vasta jos käsit-

tely muutoksenhakulautakunnassa tukeutuu pääsääntöiseen lakimiesapuun, 

kysymykseksi nousee, miten tämä apu rahoitetaan. Tämä on taas laaja, osaksi 

oikeuspoliittinen, osaksi valtiontaloudellinen ongelma oikeudellisen avun 

yleisestä rahoittamisesta.149 Joskus päädytään varsin kafkamaisiin asenteisiin, 

mistä englantilainen lainkäyttö tarjoaa esimerkin. Yhtäältä valitellaan, että 

tuomareiden kaikki aika menee ilman lakimiestä asiaansa hoitavien maal-

148. Samanlaisiin ajatuskulkuihin on päädytty muuallakin pohjoismaissa. Norjassa vasta ke-
hitellään yleistä hallintoprosessia, mikä tekee siellä esitetyt ajatukset poikkeuksellisen hyö-
dylliseksi etsivässä toimintatutkimuksessa. Järjestelmällä ei nimittäin ole samaa historiallista 
rasitetta kuin niissä maissa, joissa hallintoprosessi on pitkään ollut arkipäivää. Norjassa hal-
lintoprosessin tunnuspiirteiksi luetaan muun muassa asianosaisille aiheutuvien kustannusten 
vähäisyys sekä vastuu vain omista kustannuksistaan, jos kansalainen häviää asiansa. Myös 
norjalaisessa kehittelyssä ajatuksena on, että lakimiehiä ei käytetä ja että asianosainen osaa 
itse hoitaa asiaansa. Ks. forvaltningsdomstoler i Norge? 2013 s. 17.
149. Tässä tutkimuksessa lakimiehetöntä hallintoprosessia pidetään illuusiona, joka murentaa 
kansalaisten oikeusturvaa. Ks. Koulu 2014 s. 268.
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likoiden neuvomiseen. Asiat ruuhkautuvat, eivätkä tuomarit pääse keskitty-

mään päätehtäväänsä eli lain soveltamiseen. Toisaalta taas ei tehdä mitään 

sen hyväksi, että asianosaiset saisivat jostain sellaista lakimiesapua, jonka 

he kykenisivät kustantamaan.150 Jos ajatellaan suomalaisia muutoksenha-

kulautakuntia, ne ratkaisevat mahdottomalta näyttävän umpikujan ainoalla 

realistisella tavalla: maallikkoasianosaisia ei auteta ajamaan asiaansa, mutta 

asiat ratkaistaan, lähtökohdat huomioon ottaen, järjestelmän näkökulmasta 

erinomaisen tehokkaasti. Maallikkovalittajien neuvominen ja auttaminen 

heidän yksittäisissä asioissaan veisi niin paljon aikaa, että käsittelyajat muo-

dostuisivat sietämättömiksi.

Oikeus saada aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista tai vastaavista kor-

vaus vastapuolelta on arkaistisin ja tehottomin tapa rahoittaa tarvittava laki-

miesapu. Oikeus korvaukseen syntyy ensiksikin tavallisesti vasta voiton myö-

tä, toisin sanoen muutoksenhakijan täytyy “voittaa” asiansa ja vastapuolen 

hävitä se. Toiseksi hävinneen vastapuolen on de facto kyettävä maksamaan 

määrätty korvaus. Sosiaaliturvan muutoksenhaussa jälkimmäinen ei kyllä-

kään nouse ongelmaksi, sillä valittajan vastapuolena aina on vakavarainen 

sosiaaliturvalaitos. Totta on, että siihen arvioon, kuka asiassa lopulta “voittaa”, 

sisältyy tarpeeksi epävarmuutta lannistaakseen valittajan. Tässä suhteessa 

lainsäätäjää on syytä arvostella. Hallintolainkäytössä yleensäkin ja lautakun-

tien lainkäytössä erityisesti tämä viimeinenkin rahoituskanava on supistettu 

kapeimpaan mahdolliseen.151 Tietoista tarkoitusta vaikeuttaa kansalaisten 

pääsyä oikeuksiinsa ei lainsäätäjällä tietenkään ole ollut. Sääntely ainoastaan 

heijastaa mennyttä maailmaa, jossa maallikot hoitivat itse menestyksellä la-

kiasiansa ja jossa heille ei aiheutunut tästä mainittavia kustannuksia. Tosin 

voidaan kyseenalaistaa, onko tällaista pastoraalista idylliä ikinä todella ollut. 

Vaikutusta sääntelyyn on myös voinut olla hallintoprosessin teoreettisella yk-

siasianosaisuudella. Valittajalla ei ole sellaista muodollista vastapuolta, joka 

voisi hävitä asiansa ja joutua sillä perusteella korvausvelvolliseksi.152 Oli niin 

150. The Guardian 30.7.2014 : Family court system at ‘breaking point’ after cuts in legal aid, says 
lawyers’ body. - Kuvaavaa on, että vastaukseksi arvosteluun ei suinkaan esitetä rahoituksen 
parantamista vaan pakollista sovittelua oikeudenkäynnin esivaiheeksi. Kun riidat saataisin op-
timistisen oletuksen mukaan sovituiksi, oikeudenkäyntejä ei tarvita, eikä oikeudellisen avun 
rahoittamisesta tarvitse huolehtia.. 
151. Yllättävää kyllä hallintolainkäyttölinjan etuna on aikanaan pidetty sitä, että valittaja voi 
saada korvauksen kustannuksistaan. Näin Van Aerschot 1996 s. 278. Vertailukohteena voi olla 
hallintomenettely, jossa tätä mahdollisuutta ei periaatteessa lainkaan tunneta.
152. Tästä syystä hallintolainkäyttölain säännös kustannusten korvaamisesta onkin vaatinut 
kohdan, jossa päätöksen tehnyt hallintoviranomainen rinnastetaan tässä yksityiskohdassa 
asianosaiseen (74.1 § i.f.). Muutoinhan viranomainen ei voisi käsitteellisesti hävitä asiaa, koska 
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tai näin, maailma on perustavasti muuttunut. Yhteiskunta on monimutkais-

tunut, julkisen vallan rooli on laajentunut ja yhä useampi suhde on oikeudel-

listunut. Maallikot tarvitsevat lakimiesapua, ja jotenkin se on kustannettava.

Muutoksenhakulautakuntia koskevassa lainsäädännössä ei ole omia 

säännöksiä oikeudenkäyntikuluista. Lautakuntaprosessissa tulevat näin 

yleisen viittaussäännöksen perusteella sovellettaviksi hallintolainkäyttölain 

säännökset. Tässä laissa pääsääntö korvaamisesta on sen 74 §:ssä, kun taas 

75 § määrää hieman epäloogisesti niin sanotusta kvalifioidusta kuluvastuus-

ta (1 mom.) ja korvauksen määrästä (2 mom.).153 Sosiaaliturvan muutoksen-

hakulautakunnassa on sisäinen ohje oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. 

Tämä vuonna 2011 annettu ohje vahvistaa ensin säännön korvauskysymyksen 

esille ottamisesta. Oikeudenkäyntikuluihin otetaan kantaa vain, jos niiden 

korvaamista on vaadittu. Sisällöllisesti ohje on yllättävän valittajamyöntei-

nen: sääntelyn tarkoitukseksi ilmoitetaan pyrkimys parantaa yksityisen asi-

anosaisen mahdollisuuksia saada korvaus kuluistaan. 

Samalla oikeus korvaukseen sidotaan tiukasti lopputulokseen. Kansan-

eläkelaitos voidaan velvoittaa korvaamaan kustannukset vain ja ainoastaan, 

kun valittaja “voittaa juttunsa”. Tässä yhteydessä voittamiseksi lasketaan 

myös päätöksen poistaminen sekä asian palauttaminen sosiaaliturvalaitok-

selle.154 Toisaalta valittajalle sälytetään ohjeissa melkoinen määrä velvolli-

suuksia, jos hän haluaa saada korvauksen. Hänen on esimerkiksi esitettävä 

erittely kuluista ja vaatimuksensa perusteista. Lisäksi harkinnan ohjeeksi 

todetaan, että asianosaisen on myötävaikutettava vireille panemansa asian 

selvittämiseen. Tällainen vaatimus on vähintäänkin erikoinen. Lautakunta-

prosessihan rakentuu virallisperiaatteelle, ja lautakunnan käytännöt pikem-

minkin yrittävät pitää valittajan kaukana asian selvittämisestä. Myötävaiku-

tuksen odottaminen tuntuu jokseenkin kohtuuttomalta.

Kirjallisuudessa on annettu yllättävän paljon merkitystä sille, kenen vir-

he on aiheuttanut väärän eli kumotuksi tulleen etuuspäätöksen. Jos päätös 

on ollut väärä “käytettävissä olleilla tiedoilla”, korvausvelvollisuus näyttää 

syntyvän. Jos taas asia on ollut huomattavasti tulkinnanvarainen, sosiaali-

vain asianosaiset voittavat ja häviävät. 
153. Hallintolainkäyttölain 75 § on sekin viittaussäännös, joka palauttaa korvausvastuun oi-
keudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiin. Lautakuntaprosessin näkökulmasta tältä osin ky-
symys on siis jo toisen polven viittausjärjestelystä. Maallikon lienee täysin mahdotonta ilman 
asiantuntija-apua selvittää, miten hänen kuluvastuunsa ja oikeutensa korvaukseen oikeastaan 
määräytyy. Tosin on myönnettävä, että oikeudenkäymiskaaren säännökset vilpillisestä menet-
telystä oikeudenkäynnissä ovat nekin perinteinen kiistanaihe. 
154. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen 2011 2-k.
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turvalaitoksen lähtökohtainen korvausvelvollisuus voi poistua tai supistua.155 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan sisäinen ohje vahvistaa tämän 

säännön vielä voimakkaammin: kulut “voidaan tuomita”, jos kysymykses-

sä oli kansaneläkelaitoksen virhe.156 Access to justice -ajattelun mukaan se 

seikka, kenen syyksi etuuspäätöksen virheellisyys jää, on yhdentekevä. Oi-

keuksiin pääsyn kustannukset on korvattava, oli syy kenen tahansa. Enintään 

voidaan ajatella, että korvausvelvollisuutta ei muodostu, kun väärä päätös on 

johtunut hakijan antamista virheellisistä tiedoista. Sillä, oliko väärien tieto-

jen antaminen tahatonta tai tahallista, ei olisi merkitystä. Etuuden hakijan 

motiiveja kun on vaikea selvittää. Sen sijaan asian oikeudellisen tulkinnan-

varaisuuden ei saisi antaa vaikuttaa korvausvelvollisuuteen, kun kysymys 

kerran on sosiaaliturvan muutoksenhausta. Kuten edellä todettiin, korvaus-

velvollisuuden tarkoitushan on edistää oikeuksiin pääsyä. Ei ole reilua siirtää 

oikeudellisen epävarmuuden tuomaa riskiä kansalaiselle, joka ei voi vaikut-

taa etuuslakien sisältöön tai tulkintaan. Sitä paitsi etuusjärjestelmä pystyy 

kantamaan epävarmuuden riskin verrattomasti paremmin. Kannattaa myös 

muistaa, että käytännössä määrätyt korvaukset ovat vähäisiä. Virheeseen 

syyllisen etsiminen ja syyn paikantumisen ottaminen ennakkokysymykseksi 

on rajallisten lainkäyttöresurssien tuhlaamista.

2.4.2. Korvausvelvollisuus käytännössä 

Ohje suhtautuu myötämielisesti avustajan käyttämiseen. Sitä pidetään pää-

sääntöisesti tarpeellisena ja näin korvattavana. Tosin “avustajan tarpeen ai-

heellisuus” on periaatteessa aina erikseen tutkittava.157 Tästä huolimatta ohje 

suosii kansalaista. Periaatteessa voitaisiin nimittäin väittää, että lakimiehen 

käyttäminen on tarpeetonta, koska kansalaisen kuvitellaan pystyvän hoita-

maan itse asiansa muutoksenhakulautakunnassa. Tämä hypoteettinen kanta 

olisi osaksi tuettavissa myös lakien valmisteluaineistoon. Siinä erikseen vah-

vistetaan, ettei oikeudellisen asiantuntijan apu ole tarpeen, kun valituksessa 

155. Kosonen 2010 s. 233.
156. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen 2011 II-k. Valittajat näkevät ymmärrettävästi kansan-
eläkelaitoksen aina syyllisenä etuuspäätöksen virheellisyyteen. Aineistossa on hyvin paljon 
tapauksia, joissa toistetaan kahta teemaa. Ensimmäisessä tuodaan esiin, että “tavallisen ihmi-
sen on mahdotonta ymmärtää näitä asioita”. Tähän palataan jäljempänä luvussa 3. Toisessa 
teemassa taas kansaneläkelaitoksen syyksi sysätään virheellinen päätöksenteko ja todetaan 
kohtuuttomaksi, että valittajan täytyy kantaa siitä vastuu. 
157. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen 2011 III-k.
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on kysymys terveydentilan lääketieteellisestä arvioinnista.158 Näin valtaosas-

sa suppeassa lääketieteellisessä kokoonpanossa käsiteltävistä asioissa korva-

usvelvollisuutta ei syntyisi. Tämä linjaus toistetaan viitatussa sosiaaliturvan 

muutoksenhakulautakunnan ohjeessakin: “avustaja ei ole yleensä tarpeen 

lääketieteellisissä asioissa”. Perustelulausuma on merkki riitojen medikali-

soimisesta. Oikeudellinen erimielisyys siirretään lääketieteen toimintaym-

päristöön ja näin perinteisten oikeussuojan takeiden ulottumattomiin. Oi-

keudenmukaisella oikeudenkäynnillähän ei ole lääketieteellistä vastinetta, 

oikeudenmukaista lääketieteellistä arviontimenettelyä. Ohjeessa tämä ta-

vallaan tunnustetaan. Lakimiesavustajaa nimittäin pidetään tarpeellisena 

“lääketieteellis-juridisissa arviointiasioissa”. 

Valtaosa valittajista ajaa itse asiaansa. Näin käytännössä tärkeimmäksi 

korvauskysymykseksi nousevat niin sanotut asianosaiskustannukset. Näitä 

kustannuksia on ensiksikin asianosaisen käyttämä aika. Aikaa menee, kun 

kansalainen valmistautuu oikeudenkäyntiin, laatii kirjelmät sekä ajaa istun-

nossa asiaansa. Toinen ryhmä kustannuksia syntyy todistelusta eli hallin-

tolainkäytön omalaatuisen jargonin mukaan asian selvittämisestä. Tällai-

sia kustannuksia syntyy esimerkiksi siitä, että henkilö hankkii, kuten edellä 

todettiin, terveydentilastaan uusia lääkärintodistuksia lautakuntaprosessia 

varten. Kolmas asianosaiskustannusten kategoria ovat asianosaiselle suul-

lisesta käsittelystä tai laajemmin muusta läsnäolosta aiheutuvat menot, ta-

vallisesti matka- ja yöpymiskustannukset. Ensimmäinen kustannusryhmä on 

laskennallinen159, kaksi seuraavaa sisältävät sen sijaan todellisia rahamenoja. 

Yleisessä prosessioikeudessa asianosainen ei saa korvausta “tavanomai-

sesta” vaivannäöstään. Sen sijaan hänelle korvataan se työ, joka erityistä 

osaamista vaativana olisi kuulunut asiamiehen eli lakimiesavustajan teh-

täviin ja näin laskutettaviin.160 Jokseenkin selvää on, että myöskään lauta-

kuntaprosessissa asianosainen ei ole oikeutettu korvaukseen osallistumisen 

ajanhukasta ja vaivannäöstä. Tämä ajanhukka jää nykyjärjestelmässä niin 

vähäiseksi, ettei periaatteesta poikkeamiseen tunnu olevan syytä. Sen sijaan 

se seikka, että lainsäätäjä on olettanut asianosaisten itse ajavan asiaansa, ei 

kelpaa tässä kohdin argumentiksi. Se on käsitteellisesti eri asia kuin oikeus 

korvaukseen kustannuksista. 

Tältä osin sisäinen ohje oikeudenkäyntikuluista on aukollinen. Ohje to-

158. Kosonen 2010 s. 233.
159. Luokittelu laskennalliseksi on toki kyseenalaista, jos oikeudenkäyntiin käytetty aika on 
pois työansioista.
160. Lappalainen-Frände-Rautio 2012 s. 785.
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teaa yleisesti, että korvattavien oikeudenkäyntikulujen tulee täysimääräisesti 

vastata kuluja, jos ne ovat kohtuullisia. Tämän jälkeen kohdassa luetellaan 

erikseen asian valmistelu, suullinen käsittely, avustajan palkkio sekä oikeu-

denkäynnin asianosaiselle aiheuttama työ ja ajanhukka. Samalla jostain syys-

tä huomautetaan siitä itsestäänselvyydestä, että etuuskäsittelyn kustannuk-

set eivät ole oikeudenkäyntikuluja. Viimeinen kohta antaisi aiheen olettaa, 

että yksityinen asianosainen saisi - toisin kuin lainkäytössä yleensä - kuiten-

kin korvauksen ajanhukastaan itse muutoksenhaussa. Näin ei kuitenkaan 

käytännössä tapahdu. Tästä päätellen ohjeessa on tältä osin toiveajattelua 

tai valittajalle edullinen korvausvelvollisuuden tulkinta on painunut lain-

käytön arjessa unohduksiin. 

Ohjeessa mainittu “asian valmistelu” viitannee samalla myös asianosai-

sen toimiin asian selvittämiseksi, käytännön esimerkkinä moneen kertaan 

viitattu uusien lääkärinlausuntojen hankkiminen ja toimittaminen muutok-

senhakulautakunnalle. Asianosaisen selvityskustannusten korvaaminen tun-

tuu itsestäänselvyydeltä. Sitä se ei kuitenkaan ole. Voidaan nimittäin väittää, 

että muutoksenhakulautakunta olisi, periaatteellisen selvitysvelvollisuutensa 

sovelluksena, hankkinut kyseisen aineiston. Ankaran loogisesti asianosainen 

saisi korvauksen vain, jos hän on ensin tuloksetta vaatinut tällaisen selvityk-

sen hankkimista, lautakunta siitä kieltäytynyt, asianosainen hankkinut sen 

sitten omalla kustannuksellaan ja selvitys on lautakunnan arvion mukaan 

ollut tarpeen asiassa. Sovellutus on kuitenkin kohtuuttoman ankara: logiikka 

kasaa korvauksen tielle liikaa esteitä. Voidaan myös sanoa, että asianosainen 

kärsisi siitä, että lautakunta laiminlyö sellaisen asian selvittämisen, joka sille 

luonnostaan kuuluisi. Myös access to justice -näkökulma suosii asianosai-

selle edullisempaa tulkintaa eli suoraa oikeutta korvaukseen. 

Kysymys osallistumiskustannusten korvaamisesta on toistaiseksi teoreet-

tinen. Yksikään lautakunta ei järjestä sellaisia suullisia käsittelyjä tai muita ta-

paamisia, joihin kansalainen edes saisi ottaa osaa, vielä vähemmän sellaisia, 

joihin hänen olisi pakko osallistua. Yksi syy - jos sellaista tarvitaan - suullisten 

käsittelyjen vieroksuntaan lautakuntaprosessissa onkin ehkä siinä, että täl-

lainen käsittely herättäisi väistämättä kysymyksen siitä, saako paikalle tullut 

valittaja korvauksen osallistumiskustannuksistaan. Jos valittajan läsnäoloa 

edellytetään ja hän voittaa asiansa, korvauksen maksaminen ei tunnu vaa-

tivan sen kummempia perusteluja. Jos paikallaolo on lisäksi lakisääteinen 

velvollisuus, sen kustannukset on aina korvattava, kävi itse asiassa miten 
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tahansa.161 

Lautakuntakäytännössä kysymys oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta 

aktualisoituu paljon harvemmin kuin mitä kysymyksen saama huomio an-

taa aiheen olettaa. Lomaketta käyttävät valittajat eivät, kuten edellä oletet-

tiin, luultavasti edes tiedä tästä mahdollisuudesta. Lomakepohjassa ei ole 

paikkaa vaatimukselle oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Lomake antaa 

näin vaikutelman, että muutosta voi vaatia ainoastaan itse kielteiseen etuus-

päätökseen. Tämän tutkimuksen aineistossa vain yhdessä tapauksessa, joka 

oli tosin sitäkin mutkikkaampi, vaadittiin korvausta oikeudenkäyntikuluista. 

Samassa tapauksessa nimittäin aktualisoitui kysymys suullisesta käsittelystä. 

Tapauksessa vakuutusoikeus oli palauttanut asian sosiaaliturvan muutoksen-

hakulautakunnalle, jotta se päättäisi oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. 

Pääasian (prosessioikeuden termein) kansalainen oli nimittäin jo voittanut. 

Kansaneläkelaitos antoi lautakunnalle sen pyynnöstä lisälausunnon, jossa 

se esitti valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Korvauksen määrään 

kansaneläkelaitos ei ottanut kantaa. Seuraavaksi sosiaaliturvan muutoksen-

hakulautakunta velvoitti kansaneläkelaitoksen korvaamaan valittajan kus-

tannukset 187,50 eurolla; valittaja oli vaatinut 200 euron korvausta. 

Tosin vaadittukaan korvaus ei olisi valittajaa rikastuttanut. Valittajalla ei 

selvästikään ollut korkeita odotuksia siitä, että hän saisi kunnon korvauksen. 

Korvausvelvollisuutta tai korvauksen määrää ei ratkaisussa perusteltu, joten 

arvoitukseksi jää, mistä kustannukset koostuivat ja mistä erästä ylipäätään 

tingittiin. Ratkaisun perusteluiksi ei tässä lueta pitkää lakitekstin siteerausta 

eikä perusteluihin otettua fraasia “ottaen huomioon asiassa annettu ratkaisu”. 

Lopputulosta ei hevin saa sopusointuun sisäisten ohjeiden kanssa. Ohjeessa 

yhdeksi korvausvelvollisuuden ohjenuoraksi määritellään kylläkin kulujen 

määrä suhteessa asian merkittävyyteen. Tämä lienee vaikeaselkoisesti esiin-

tuotu yleisen suhteellisuusperiaatteen sovellus.162 Ohje ei lähemmin kerro, 

mitä tämä suhteellisuus sisällöllisesti tarkoittaa ja miten sitä sovelletaan yk-

sittäistapaukseen. Kun ohjeessa samalla toiseksi harkintaperusteeksi asete-

taan asian merkittävyys valittajalle, säännöt asiallisesti ja ainakin useimmi-

ten kumoavat toisensa. Lähtökohdan täytyy nimittäin olla, että asia on ollut  

merkittävä yksityiselle, kun hän on kerran siitä valittanut!

Ehkä tämän ristiriidan luoman epäselvyyden takia määrätyt oikeuden-

käyntikulujen korvaukset ovat hämmästyttävän kitsaita ja välillä suorastaan 

mitättömiä lautakuntaprosessissa. Epäilykseltä, että valittaminen yritetään 

161. Wennergren 1995 s. 159.
162. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen 2011 VI-k.
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tehdä mahdollisimman pitkälle taloudellisesti kannattamattomaksi, on vai-

kea välttyä.163 Tämähän on yksi keino asiavuorien vähentämiseksi. Aikaansa 

ja vaivannäköään arvostava kansalainen ei viitsi valittaa muutaman sadan 

euron etuudesta. Vaikka hän ei näin tekisikään eli ottaisi huomioon lasken-

nallista menetystään, valittaminen aiheuttanee aina jonkinlaisia todellisiakin 

menoja.164 Toisaalta taas maallikkovalittajat tietävät niin vähän muutoksen-

hausta, että tämä seikka tuskin painaa mitään heidän harkinnassaan.

Oltiin korvauskäytännön oikeudenmukaisuudesta mitä mieltä tahansa, 

yhdestä asiasta tuskin voi syntyä erimielisyyttä: ne määrät, joita joudutaan 

suorittamaan oikeudenkäyntikulujen korvauksina asianosaisille, ovat täysin 

marginaaliset verrattuna lautakuntajärjestelmän ylläpitämisen aiheuttamiin 

kustannuksiin. Suorastaan tähtitieteelliseksi etäisyys muodostuu, kun vertai-

lukohteeksi otetaan aineellisten etuusjärjestelmien - esimerkiksi sairausva-

kuutuksen, johon edellä viitattu ratkaisu liittyi - kustannukset. Suosiollisempi 

korvauskäytäntö ei maksaisi käytännössä juuri mitään, se vahvistaisi asian-

osaisten oikeudenmukaisuuskokemusta sekä lisäisi lautakuntalainkäytön 

uskottavuutta. Lautakuntaprosessi vaatisi kylläkin räätälöidyt säännökset oi-

keudenkäyntikulujen korvaamisesta. Hallintolainkäyttölain säännökset ovat 

ensiksikin yleisviittauksien varassa, säännökset ovat toiseksi normaalitapa-

uksissakin vaikeasti sovellettavia, ja ne sisältävät kolmanneksi edelleenviit-

tauksia oikeudenkäymiskaareen. Viittausketju on kohtuuton järjestelmässä, 

jossa maallikon odotetaan itse ajavan asiaansa. 

Erityissäännöksissä tulisi ottaa huomioon sosiaaliturvariitojen erityis-

163. Mainitussa päätöksen 15.11.2013 tapauksessa olosuhteet vahvistavat tätä epäilystä. Kun 
päätös annettiin, riita oli ollut - tosin eri valituksina ja poistamishakemuksina - vireillä jo kuu-
si vuotta, sitä käsiteltiin toista kertaa muutoksenhakulautakunnassa ja valittaja ei saanut edes 
vaatimaansa minimaalista 200 euron korvausta. Selvää toki on, että tapauksen sitkeää ja asi-
antuntevaa oikeustaistelua ei varmasti haluttu palkita. Lautakunnat ruuhkautuisivat toivotto-
masti, jos tällaisia valituksia olisi enemmän. Kokonaisuutena tämäkin tapahtumakulku tuo 
mieleen oikeuden epäämisenä (déni de justice) nimellä tunnetun ilmiön. Rehellisyyden ni-
missä on sanottava, että tämä ratkaisu oli ratkaisutietokannassa ainoa, jossa tällainen epäilys 
lainkaan heräsi. 
164. Lautakunnassa on toinen, statukseltaan epäselvä sisäinen ohje. Se on alunperin referaatti 
siitä keskustelusta, joka käytiin Suomen Lakimiesliiton keskustelutilaisuudessa vuonna 2011. 
Sisäisen ohjeen asemaan referaatti on nostettu sillä, että sen yläotsikoksi on kirjoitettu “sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunta 26.9.2011”. Tässä ohjeessa viitataan kahteen oikeusta-
paukseen. Niistä vain toisessa, vakuutusoikeuden päätöksessä 20.9.2007, kansaneläkelaitos 
määrättiin korvaukseen. Kohtuulliseksi korvaukseksi arvonlisäveroineen katsottiin 900 euroa, 

“enemmälti vaatimus hylättiin”. Kun ohjeessa hyväksytyksi tuntilaskutukseksi todetaan 180-220 
euroa, korvaus kattoi lakimiehen neljän ja puolen tunnin työn. Ks. oikeudenkäyntikulujen kor-
vaaminen 2011 4-k. Jos tapauksen ratkaisuohje korvaustasosta ymmärretään ohjeelliseksi, se 
jättää valtaosan lakimiehen laskuttamista tunneista kansalaisen maksettavaksi. 



112

2. Etuuspäätöksestä valittaminen

piirteet. Asianosaista on kannustettava osallistumaan ja myötävaikuttamaan 

asiansa selvittämisessä. Jos hän selvittää sen menestyksekseen, hänen pon-

nistuksensa korvataan. Viime aikoina sosiaaliturvan muutoksenhakuun on 

vaadittu innokkaasti suullisia käsittelyjä. Suullisten käsittelyjen järjestämi-

nen vaatii kuitenkin niiden kustannusten kattamista, mikä taas edellyttää 

uutta asennoitumista koko korvausvelvollisuuteen. Tällaisiin käsittelyihin 

osallistujat ovat harvassa, jos asianosainen joutuu itse maksamaan osallis-

tumisensa. Vielä epätodennäköisemmäksi myötävaikuttava osanotto jää, jos 

edes asiansa voittanut asianosaisen ei saa siitä korvausta. Osallistuminen-

han on mahdollista lukea “tavanomaiseksi” vaivannäöksi, jota ei korvata. 

Oli kysymys mistä kustannuksista tahansa, korvausvelvollisuus tulisi myös 

irrottaa syyllisen etsimisestä väärälle etuuspäätökselle ja sovelletun oikeus-

ohjeen tulkinnanvaraisuuden miettimisestä. Automaattinen korvaus voitta-

neelle valittajalle olisi luultavasti sekä hyvää oikeuspolitiikkaa että toimivaa 

kustannustehokkuutta.

2.5. Välituloksia: huonoa ohjausta vai 
osaamattomia valittajia?

Lautakuntalainsäädäntö jättää valituksen alkuvaiheen eli valituksen tekemi-

sen hämmästyttävän vähälle ohjaukselle. Muutoksenhakijalle annetut soft 

law -ohjeet seuraavat samaa perinnettä. Lukija saa vaikutelman siitä, että 

kansalaisen kuvitellaan ilman neuvontaa ja lakimiesapua pystyvän hyvän 

valituksen tekemiseen. Hyvällä valituksella tarkoitetaan valitusta, joka nostaa 

esiin valittajan kannalta keskeiset oikeudelliset kysymykset sekä tosiseikat. 

Kyyninen selitys nykytilalle ehkä olisi, että oman onnensa nojaan jätetty kan-

salainen ei kykene tekemään kunnon valituskirjelmää eikä muutenkaan aja-

maan tehokkaasti asiaansa. Näin nololta etuuspäätöksien kumoutumiselta 

muutoksenhaussa vältyttäisiin. Tämä selitys ei kuitenkaan tyydytä muita kuin 

salaliittoteorioihin uskovia. Huono valitus työllistää kaikkia osapuolia enem-

män kuin hyvin tehty valitus. Hyvä valitus ei vaadi täydennyspyyntöjä eikä 

lisäselvityksiä, vaan asia voidaan ratkaista minimaalisen valmistelun jälkeen. 

Syy sääntelyn kaikinpuoliseen heikkouteen on osaksi vanhakantaisuu-

dessa, osaksi epäonnistuneessa lakisystematiikassa - joka on mahdollistanut 

ajasta jälkeen jäämisen tai suoremmin sanottuna jättäytymisen. Säännökset 

valittamisesta ja valituskirjelmästä ovat asianomaisissa etuuslaeissa165, sään-

165. Ilkeä sivullinen kutsuisi voimassaolevia etuuslakeja “prosessimuseoiksi”; ne ovat säilyttä-
neet 1940- ja 1950 -lukujen asenteen muutoksenhakuun.
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nökset asian käsittelystä muutoksenhakulautakunnassa taas vastaavissa lau-

takuntalaeissa. Tästä seuraa ensiksikin, että valittaminen ei kunnolla koordi-

noidu valituksen käsittelyyn, toiseksi taas valittamista koskevia säännöksiä 

ei pystytä yhtenäistämään. Periaatteessa jokainen etuuslaki sisältää valitta-

misesta omat säännöksensä: käytännössä ongelmaa epäyhtenäisyydestä ei 

kuitenkaan synny, koska säännökset ovat toistensa - tai luultavammin van-

han perussäännöksen - kopioita.

Yksi tutkimuksen keskeisimmistä havainnoista on, kuinka nykyjärjes-

telmä ja nykykäytännöt suosivat valittamista. Tämä taas pitää lautakuntien 

asiamäärät suurina. Suuret asiamäärät johtavat tarujen noidankehään. Suu-

ret asiamäärät estävät lautakuntajärjestelmän uudelleenjärjestelyn ja osaksi 

myös kehittämisen. Työtaakkaansa hukkuvat lautakunnat kun eivät kykene 

uhraamaan voimavaroja kehityshankkeisiin. Tällaisten hankkeiden tulos nä-

kyisi vasta vuosien kuluttua. Siirtymäkauden aikana työmäärä olisi kaksinker-

tainen. Lautakuntajärjestelmä tuntuu päätyneen pahaan umpikujaan. Tep-

sivät keinot asiamäärien vähentämiseksi ovat todella vähissä. Jonkinlainen 

asiamäärien lasku on luultavasti saatavissa aikaan, mutta sen hyöty katoaa. 

Jäljelle jäävät asiat on pakko käsitellä nykyistä perusteellisemmin, jos lauta-

kuntajärjestelmän legitimiteetin romahdukselta halutaan välttyä. Yhdessä 

suhteessa sosiaaliturvan muutoksenhaku välttää vaikeimmat oikeuspoliitti-

set linjaukset. Muutoksenhaun on oltava uudelleentutkinnan tyyppistä; pelk-

kä laillisuuskontrolli ei sovi sosiaaliturvaan. 

Valittaminen muutoksenhakulautakuntaan on sinänsä helppoa: kuka ta-

hansa kirjoitustaitoinen henkilö pystyy laatimaan sellaisen valituskirjelmän, 

joka käynnistää lautakuntaprosessin. Vasta tämän jälkeen kansalaisen vai-

keudet alkavat. Oikeuksiin pääsy lautakuntaprosessin kautta kohtaa suuren 

määrän sellaisia tosiasiallisia ja osin oikeudellisia esteitä, jotka access to jus-

tice -liike haluaisi poistaa. Ensimmäinen este on, mistä paikasta maallikko 

saa nopeasti lakimiesapua (tai yleisemmin asiantuntija-apua) valittamiseen. 

Valituksen määräaika on suhteettoman lyhyt, jos kansalainen haluaa tur-

vautua esimerkiksi julkiseen oikeusapuun. Lakimiestä maallikko totisesti 

tarvitsee, sillä sosiaaliturvan muutoksenhaun maallikkolähtöisyys on pelkkä 

myytti. Lakimiesapukaan ei paljoa auta, sillä asianosainen ei kunnolla pääse 

lautakuntaprosessin aikana esittämään argumenttejaan, vasta-argumentte-

jaan ja selvityksiään. Prosessi etenee sen suppean aineiston varassa, mitä 

valitusvaihe on tuottanut. Näin käy silloinkin, kun käsittely kestää vuosia ja 

olosuhteet ovat muuttuneet. 

Suullinen käsittely takaisi yhtäältä aineiston ja argumenttien kohtaavuu-
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den, toisaalta taas ajantasaisen kokonaiskuvan. Kaikki muutoksenhakulauta-

kunnat ovat kuitenkin silmiinpistävän haluttomia niitä järjestämään; aineisto 

antaa vaikutelman, että suullisen käsittelyn tarpeellisuutta ei aidosti harki-

ta, vaan harkinta tähtää syyn keksimiseen sille, miksi suullista käsittelyä ei 

ole tarpeen järjestää. Asenne on ymmärrettävä lautakuntien näkökulmasta. 

Suullisista käsittelyistä katsotaan koituvan instrumentaalisesti vähän hyötyä, 

mutta niiden järjestäminen aiheuttaa paljon vaivannäköä. Voidaan sanoa, 

että jokainen suullinen käsittely sotkee virtaviivaisen lautakuntaprosessin 

tuotantotalouden. Ehkä myös ajatellaan, että kansalaiset pääsevät suullisessa 

käsittelyssä “sotkemaan” selviä asioita - etenkin jos heitä edustaa lakimies. 

Selvää on, että kaikissa asioissa suullista käsittelyä ei suullisuuden innok-

kaimmankaan kannattajan mielestä tarvita. Harva valittaja sitä myöskään 

pyytää tai edes haluaa. Sen sijaan kaikki valittajat hyötyisivät siitä, että he pää-

sisivät käsiksi lautakuntien sisäiseen tietoon kuten ennakkoratkaisurekiste-

reihin ja lautakunnan toiminnan sisäisiin ohjeisiin. Tämä tieto on tavallisesti 

vain sisäisessä käytössä, eikä asiaa auta, että taitava tiedonhakija kykenee 

saamaan käsiinsä sen osia. Esimerkiksi muutoksenhakuohjeet ovat teoriassa 

kaikkien saatavissa. Kootusti ja yleistajuisesti esitettynä maallikko ei niitä saa. 

Yhdeksi ja selvästikin pahimmaksi oikeuksiin pääsyn esteeksi nousee va-

littajien oma asennoituminen. Innokaskin oikeudenhakija passivoituu lauta-

kuntakäsittelyn edessä. Passivoituminen alkaa jo, kun valittaja saa tilaisuu-

den vastata kansaneläkelaitoksen lausuntoon. Vaikka lausuntojen tasossa on 

huomauttamista, siitä huolimatta harva muutoksenhakija vaivautuu siihen 

vastaamaan. Nekin, jotka antavat vastineen, eivät yleensä hahmota vastineen 

tarkoitusta. Kuten edellä todettiin, tavallisesti he toistavat valituskirjelmäs-

sä esitetyt vaatimukset sellaisenaan. Samalla he tuovat esiin sen kiukun ja 

turvautuneisuuden, minkä etuuskäsittely on aikaansaanut. Itse lautakun-

taprosessissa valittajat ovat, harvoin poikkeuksin, jo totaalisen passiivisia. 

Jos tavoitteena on, että valittajat eivät häiritse lautakuntien toimintaa, tavoi-

te saavutetaan ihailtavasti. Väärinkäsitysten välttämiseksi todettakoon, että 

mikään lainsäädännössä tai lautakuntien sisäisessä ohjeistuksessa ei indikoi 

tällaista tavoitetta. Siihen on vain jostain syystä ajauduttu kenenkään kysy-

mättä, kuinka toivottavaa tällainen kehitys on. 

Asianosaisten yleinen passivoituminen tuntuu seuraavan jostain jär-

jestelmän rakenteellisesta tekijästä, jota emme tunnista. Tietoinen oikeus-

poliittinen tavoite se ei tietenkään saa olla. Oikeuksiaan hakevan henkilön 
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kannaltahan tällainen “valita ja unohda” taktiikka on mitä tuhoisin. Voi toki 

olla, että pitkät käsittelyajat ja monipolvinen menettelykulku sellaisinaan 

tappavat kansalaisten luontaisen omatoimisuuden. Kansalainen kyllästyy. 

Saatetaan myös ajatella, että sosiaaliturvan perusasiakkaat eivät ole tunnet-

tuja pitkäjännitteisyydestään tai elämänhallinnastaan, mikä näkyy erityisesti 

muutoksenhaussa. Tällaisista selityksistä huolimatta jotain vikaa löytyy myös 

lautakuntaprosessista; ainakin voidaan sanoa, että se ei tee mitään tähän 

kehityskulun estämiseksi, toisin sanoen kansalaisten osallistamiseksi pro-

sessiin. Jokseenkin kaikki lautakuntien omaksumat käytänteet edistävät asi-

anosaisten syrjäyttämistä heidän sosiaaliturva-asioidensa käsittelystä. Asiaa 

ei muuta se, että yksittäisille käytänteille on monasti keksittävissä hyvinkin 

uskottavia työekonomisia perusteluja. Ulkoinen kuva ei selityksistä muutu. 

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa sosiaaliturvan muutoksenhaku-

lautakunta kitsastelee. Vaikka ohjeistus on suhteellisen suopea valittajalle, 

käytäntö ei sitä ole. Ne summat, joita joudutaan suorittamaan oikeuden-

käyntikulujen korvauksina voittaneille asianosaisille, ovat täysin marginaa-

liset. Suosiollisempi korvauskäytäntö ei maksaisi käytännössä juuri mitään, 

se vahvistaisi asianosaisten oikeudenmukaisuuskokemusta sekä lisäisi lau-

takuntalainkäytön uskottavuutta. Lautakuntaprosessi kylläkin vaatisi räätä-

löidyt säännökset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Hallintolainkäyt-

tölain säännökset ovat ensiksikin yleisviittauksien varassa, säännökset ovat 

jo normaalitapauksissakin vaikeasti sovellettavia, ja ne sisältävät lisäksi jat-

koviittauksia oikeudenkäymiskaareen. Viittausketju on kohtuuton järjestel-

mässä, jossa maallikon odotetaan itse ajavan asiaansa. Näissä erityissään-

nöksissä tulisi ottaa huomioon sosiaaliturvariitojen erityispiirteet. Samalla 

asianosaista on kannustettava osallistumaan ja myötävaikuttamaan asiansa 

“selvittämisessä”. Nykyinen korvauskäytäntö tekee päinvastoin: osallistumi-

nen tehdään kannattamattomaksi. 



116 3. Sosiaaliturva-asia lauta-
kunnassa: menettelynkulku

“Liksom andra professioner i det senmoderna inte kan gömma sig bakom 

sina kunskapssystem, står också domaren naken. På samma sätt som andra 

subjekt - såväl professionella som lekmän - måste möta de moraliska frågor-

na ansikte mot ansikte i praktiska situationer, är också domaren i många fall 

lämnad ensam med sina moraliska val.”

Thomas Wilhelmsson (2001)

“Oikeudenkäynnin perustavimpana päämääränä ei (mm. perusoikeusajatte-

lun vaikutuksesta) voida pitää sanktiovaikutuksen tehostamista tai (oikeus-

laitoksen yleistä toimivuutta) oikeusriitojen taloudellisesti tai työekonomi-

sesti tehokasta siivoamista pois päiväjärjestyksestä.”

Jari Vaitoja (2014)
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3.1. Jatkumo: kelavaihe ja valmistelu 
muutoksenhakulautakunnassa

3.1.1. Kelavaihe: lausunto ja vastine

Lautakuntien prosessilait eivät - toisin kuin modernit prosessilait - erota yh-

täältä asian valmistelua ja toisaalta varsinaista käsittelyä. Lautakuntaproses-

sissa valittaminen, asian käsittely ja päätöksenteko ovat yhtä ja samaa jatku-

moa. Jatkumoa leimaa huippuunsa viety virallistoimintoisuus. Valittajalta ei 

vaadita, toisin kuin esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan käsittelyssä, uusia 

toimenpiteitä, kuten pakollisia vastauksia tai ilmoituksia halusta jatkaa vali-

tuksen käsittelyä. Toisaalta menettely lautakunnassa on niin automatisoitu, 

ettei aktiivinenkaan valittaja voi tosiasiallisesti ottaa osaa lautakuntaproses-

siin eikä näin myötävaikuttaa asiassaan. Siitä voidaan väitellä, suljetaanko 

valittaja tietoisesti prosessin ulkopuolelle vain onko sivuun jääminen seu-

rausta prosessin rakenteista tai kiireestä. Lopputulosta kiistely ei muuta. Voi 

hyvinkin olla, että sosiaaliturvan keskivertoasiakkaan on kuviteltu suostuvan 

passiiviseksi kohteeksi. Häneltä ei kohtuudella voi edellyttää myötävaiku-

tusta tai hän itsekin haluaa muiden hoitavan hänen valitusasiansa. Kuva ei 

välttämättä ollut alunperin tuulesta temmattu, jos ajatellaan 1960-luvun alun 

sosiaaliturvaa, jolloin suuret lautakuntajärjestelmät luotiin. Sittemmin maa-

ilma on kuitenkin muuttunut. Näin paternalistista asennetta lainkäyttäjältä ei 

enää hyväksytä. Pelkkä lakisääteisyys tai asiantuntemus eivät myöskään yk-

sin anna legitimiteettiä lautakunnan ratkaisuille kuten ehkä ennen tapahtui.

Tyypillisessä sosiaaliturva-asiassa voidaan erottaa tässä kela-vaiheeksi 

kutsuttu osio ja lautakuntavaihe. Väärin ei ole myöskään sanoa, että kela-vai-

he on samalla etuuskäsittelyn ja muutoksenhaun kosketuspinta.166 Kela-vai-

he on integroitu elimellisesti lautakuntavaiheen käynnistäjäksi. Se palvelee 

samaa tarkoitusta kuin oikeudenkäynnin erillinen valmisteluvaihe. Sosiaa-

liturvan muutoksenhaun erityispiirre on, että kela-vaiheen läpäistyään asia 

ei käytännössä koskaan palaa kela-vaiheeseen. Kun tämä vaihe päättyy, so-

siaaliturvalaitos eli tässä kansaneläkelaitos de facto irtaantuu asian jatko-

käsittelystä niin totaalisesti kuin mahdollista. Tutkimuksen ensimmäisessä 

osassa tämä irtaantuminen nähtiin tavanomaisena osaoptimointina. Kan-

saneläkelaitoksen intressissä nimittäin on, että se pääsee mahdollisimman 

pienellä vaivalla lopullisesti eroon valitusasian luonteen saaneesta suhteesta.

166. Etuuskäsittelyn sisällöstä yleensä ks. Mikkola-Pietiläinen-Valpola 2002 s. 184.
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Lautakuntavaiheen ydin on asian jaostokäsittely. Siinä sovellettavat me-

nettelytavat muodostavat samalla varsinaisen lautakuntaprosessin. Määri-

telmäkysymys on, katsotaanko jaostokäsittelyä edeltävät vaiheet lautakun-

taprosessin osaksi. Tällainen kielenkäyttö olisi yhtäältä loogista ja vastaisi 

yleisen lainkäytön käsitteitä. Toisaalta taas laki ei erota valitusasiassa val-

mistelua. Sitä paitsi sosiaaliturva-asioissa valmistelu on niin heikosti sään-

neltyä ja vapaamuotoista, että sitä on vaikea pitää yleiskielisesti “prosessina”. 

Säännöttömäksi valmistelua ei kylläkään voi sanoa. Valmistelu on päinvas-

toin rutiinien eli vakiintuneiden menettelykäytänteiden läpeensä leimaavaa. 

Tässä tutkimuksessa on päädytty lähinnä esitysteknisistä syistä siihen, että 

kela-vaihetta ja lautakunnan jaostokäsittelyä edeltäviä toimenpiteitä tarkas-

tellaan molempia tässä luvussa. Jaostokäsittely ja päätöksenteko taas saavat 

kumpikin oman lukunsa. Sosiaaliturva-asioissakin tärkeä todistelu - jargonin 

mukaan asian “selvittäminen” - lautakuntaprosessissa tulee sekin tarkastel-

tavaksi omassa luvussaan. On myönnettävä, että esityksen rakenne on tältä 

osin hieman epälooginen. Onhan todistelu ja näytön arviointi toki samalla 

osa asian jaostokäsittelyä eli lautakuntaprosessia.

Sosiaaliturva-asia tulee vireille, kun valituskirjelmä jätetään kansanelä-

kelaitoksen toimistoon. Valituskirjelmän jättäminen käynnistää aluksi - tai 

oikeammin sen pitäisi käynnistää tällainen vaihe167 - oikaisuharkinnaksi 

kutsutun vaiheen. Kansaneläkelaitos nimittäin voi oikaista epäävän etuus-

päätöksensä aina siihen saakka, kunnes se toimittaa asiakirjat muutoksen-

hakulautakunnalle (sairausvakuutuslain 17:3). Oikaisuharkinta päättyy joko 

oikaisun tekemiseen tai ilmoitukseen “valitusasian käsittelystä”. Tämä ilmoi-

tus tarkoittaa, että itseoikaisua ei tehdä vaan asia siirtyy muutoksenhakulau-

takunnan ratkaistavaksi. Käytetty sanamuoto on turhan moniselitteinen, eikä 

maallikkovalittaja välttämättä tajua viestin merkitystä. Ilmoitus merkitsee, 

että hän ei saa nopeaa oikaisua etuuspäätökseen vaan ratkaisemista odote-

taan vähintään puoli vuotta. 

Periaatteessa kansaneläkelaitoksen päätös olla toimittamatta itseoikaisua 

pitäisi perustella. Käytännössä näin ei tehdä, vaan ilmoitus sisältää kurso-

risen maininnan, että “päätöstä ei voida oikaista”. Ellei oikaisua tehdä, kan-

saneläkelaitoksen on toimitettava 30 päivässä valitusajan päättymisestä va-

lituskirjelmä ja oma lausuntonsa muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. 

Termi “lausunto” ei kylläkään ole onnistunut tässä yhteydessä. Uudemmassa 

167. Tämän tutkimuksen aineisto antaa kuvan, että oikaisuharkinta on käytännössä pinta-
puolinen. Oikaisut ovat melko harvinaisia, eikä oikaisuharkinta nouse näkyväksi kela-vaiheen 
osaksi. Ks. Koulu 2014 s. 317.



119

3.1. Jatkumo: kelavaihe ja valmistelu muutoksenhakulautakunnassa

kielenkäytössä onkin ryhdytty puhumaan viranomaisen antamasta vasti-

neesta. Kielellisenä ilmaisuna “lausunto” on tavallaan harhaanjohtava. Se 

antaa kuvan siitä, että kysymys on ulkopuolisen tahon arviosta, ei riidan osa-

puolen väistämättä subjektiivisesta näkemyksestä. Lausunnosta puhuminen 

on toisin sanoen yritys objektivisoida päätöksen tehneen viranomaisen an-

tama informaatio. Lisäksi lausunnosta puhuminen voi herättää maallikosta 

vaikutelman siitä, että viranomaisella on todella suora vaikutusvalta valituk-

sen käsittelyyn. Vaikutelmaa vahvistaa vielä se, että asianosaisen ja muiden 

osallisten kirjallisista lausumista käytetään vähätteleviä ilmauksia “vastase-

litys” tai “selitys”.168 Terminologiset kiistathan eivät ole vaaratonta kinaste-

lua esitystekniikasta vaan perimmältään prioriteettiriitoja: kenen kannalta 

asioita tarkastellaan? 169 

Lainsäätäjän ajatuksena lienee ollut, että kansaneläkelaitos perustelee 

lausunnossa yksityiskohtaisemmin kielteisen etuuspäätöksen sekä antaa 

tarvittaessa taustatietoja hakijan olosuhteista. Kuten tämän tutkimuksen 

ensimmäisessä osassa todettiin, järjestelmä ei käytännössä täytä tarkoitus-

taan. Ensiksikin kansaeläkelaitos käyttää vain harvoin sille varattua tilaisuut-

ta viime hetken itseoikaisuun; ylipäätäänkin oikaisut ovat käytännössä paljon 

harvinaisempia, mitä saattaisi olettaa päätösten määrän ja etuuskäsittelyn 

summaarisuuden muistaen. Toiseksi kansaneläkelaitoksen lausunnot ovat 

tavallisesti fraasimaisia eivätkä ne sisällä uutta informaatiota. Joskus lausun-

not ovat näennäisesti pitkiä ja yksityiskohtaisia, mutta niissä toistetaan tar-

peettomasti hakemuksen ja etuuspäätöksen faktoja. Myös nämä laajemmat 

lausunnot loppuvat tavallisesti päätelmään, jonka mukaan valituskirjelmässä 

ei ole esitetty sellaista uutta selvitystä, jonka perusteella kielteistä etuuspää-

töstä tulisi muuttaa.170

168. Kielenkäytöstä ks. Nyblin 2012 s. 88.
169. Ks. Ylikoski 2005 s. 98.Tässä tutkimuksessa puhutaan rinnakkain sekä sosiaaliturvalaitok-
sen vastineista että sen lausunnoista lähinnä sen takia, että vanha sosiaalilainsäädäntö käyt-
tää systemaattisesti lausunto -termiä. Termi “vastine” taas on tässä kielenkäytössä varattu sille 
kirjalliselle lausumalle, jonka valittaja antaa hänen valitustaan koskevasta (sosiaalivakuutus-
laitoksen) lausunnosta. Jos molempia termejä halutaan käyttää täsmällisesti, “lausunto” voisi 
viitata jommankumman osallisen antamiin tapahtuma- ja olosuhdetietoihin, “vastine” taas 
osapuolen esittämään juridiseen argumentaatioon.
170. Esimerkiksi on tässä otettu lausunto päätöksessä 14.11.2013. Tapaus kiteytyi kysymykseen, 
oliko asumistuen hakijan asuinkumppani avopuoliso vai alivuokralainen. Asiaperustelu su-
pistui siihen, että “tietojen perusteella henkilöt (nimet poistettu) katsotaan avopariksi”. Yksi-
tyiskohtaisessa vastineessaan hakija kiisti tämän ja vetosi siihen, että hän oli yrittänyt säästää 
valtion rahoja alivuokralaisen pitämisellä. Muutoksenhakulautakunta perusti kuitenkin hyl-
käävän päätöksensä yleisen elämänkokemuksen mukaiseen olettamaan, jonka mukaan samas-
sa asunnossa asuvat henkilöt elävät avioliitonomaisesti, jos he ovat eri sukupuolta. Valittajan 
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Kansaneläkelaitoksen antama lausunto lähetetään tiedoksi valittajalle. 

Hänelle ilmoitetaan samalla, että hän voi antaa vastineen lausunnosta, jos 

hän “pitää sitä tarpeellisena”. Tapana on, että lausunto liitetään lain vaati-

maan ilmoitukseen valitusasian käsittelystä, jonka valittaja saa. Laissa ei ole 

määräystä lausunnon tiedoksiantamisesta tai siihen annettavasta vastinees-

ta. Tämä kuulemisperiaatteen tiukentuneesta tulkinnasta johtuva poikkeus 

onkin ainoa kerta, kun lautakuntaprosessi ylittää lain kirjaimen mukaiset 

minimivaatimukset. Valittajan mahdolliselle vastineelle asetetaan kirjeessä 

samanmittainen määräaika kuin valitukselle eli 30 päivää. Tämä määräaika 

tosin lasketaan jo kirjeen päiväyksestä.171 Ilmoituksessa todetaan vielä, että 

“määräajan jälkeen” asia ratkaistaan, vaikka henkilö ei antaisikaan vastinetta. 

Muotoilu, vaikka se sinänsä on paikkansapitävää tietoa, saattaa herättää va-

littajassa toiveita asian välittömästä ratkaisusta. Kun ratkaisu viipyykin kes-

kimäärin lähes vuoden, valittaja pettyy tässä ensimmäisen kerran. Myöskään 

vastinejärjestely kunnolla ei toimi. Vastineet ovat käytännössä suhteellisen 

vähälukuisia: tämän tutkimuksen tapausaineistoon sisältyi joitakin.172 Tosin 

lausuntojen äärimmäisen niukka tietosisältö selittää vastineiden vähäisyyttä. 

Keskivertolausunnossa ei ole mitään, mitä valittaja voisi kommentoida.173 

Vastine jäisi muodollisuudeksi, lähinnä valittajan aktiivisuuden virstanpyl-

vääksi. Edellä viitattu päätöksen tapaus 15.11.2013 viittaa sekin siihen, että 

valittaja kyllä käyttää hyväksi tilaisuuden vastineeseen, kunhan hänellä on 

jotain, mihin ottaa siinä kantaa. Tapauksessa valitus oli osaksi myöhästynyt, 

ja valittajalle annettiin tilaisuus lausumaan myöhästymisen syistä. Samoin 

päätöksen 14.11.2013 tapauksessa valittaja näyttää saaneen vihjeen tai muu-

esittämä selvitys ei lautakunnan arvion mukaan kumonnut tätä olettamaa. Tämän päätöksen 
asiassa jokainen vaihe on keskitasoa parempi: valituskirjelmä ja kansaneläkelaitoksen lausunto 
olivat tavallista perusteellisempia, ja myös lautakunta perusteli valituksen hylkäävää ratkaisu-
aan laajalti. Työprosessien tutkija selittäisi mielellään tapahtumakulun niin, että yksi laadukas 
menettelyvaihe (tässä hyvä valituskirjelmä) johti koko tuotantoketjun laadun nousuun. Kun 
valitus oli laadukas, kansaneläkelaitoksen lausunto oli sekin keskitasoa parempi, valittaja antoi 
siihen kunnollisen vastineen ja esittelijä kirjoitti tavanomaista yksityiskohtaisemmat peruste-
lut ratkaisuehdotukseensa 
171. Tässä kohdin sisäinen ohje tekee tarkan eron etuuskäsittelyn ja lautakuntakäsittelyn vä-
lillä, mikä ansaitseekin tunnustuksen Toisin kuin valituskirjelmä tai sen lisäselvitykset vastine 
osoitetaan ja annetaan suoraan muutoksenhakulautakunnalle.
172. Vastineiden suhteellinen vähäisyys saattoi johtua sattumasta, sillä haastatteluista kävi ilmi, 
että vastineita tulee “silloin tällöin”. Samalla kävi kuitenkin ilmi, että vastineen pyytämisen tar-
koitus jäi valittajille enimmäkseen hämäräksi. Kuten edellä todettiin, he monasti joko toistavat 
turhaan valituskirjelmässä jo lausumansa tai purkavat kiukkuaan etuuskäsittelystä.
173. Vastinetta pidetään niin merkityksettömänä, että se lähetään kansaneläkelaitokselle kom-
mentoivaksi ainoastaan, jos siinä vaaditaan kansaneläkelaitokselta oikeudenkäyntikulujen tai 

“vahingon” korvaamista. Ks. notaarin ohjeistus 2013 s.15.
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toin tienneen yhdessä asumisen luomasta olettamasta, joten hän osasi koh-

distaa vastineensa juuri tähän ydinkysymykseen.

Lautakuntaprosessiin epäluuloisesti suhtautuva näkee lausunnon pin-

nallisuuden tarkoituksellisena: valittajalle ei tarjota mitään, “mihin takertua” 

- ja näin vaikeuttaa asiaa. Epäluulo on kuitenkin tässä aiheetonta. Sisäiset 

ohjeet päinvastoin vaativat lausunnolta paljon. Lausunnon on oltava niiden 

mukaan looginen ja asiallinen kokonaisarvio, joten siinä tuodaan esiin sekä 

valituksen hylkäämistä että hyväksymistä puoltavat seikat. Jos kokonaisarvio 

päätyy valituksen hylkäämiseen, lopputulos on todettava selvästi, Perustelui-

na tulee kirjata “hylkäämistä puoltavat seikat”. Sinänsä voidaan aiheellisesti 

kysyä, onko lausunnossa ollenkaan tarpeen ottaa kantaa valituksen hylkää-

miseen tai hyväksymiseen. Jos valitus koskee samaa etuutta tarkoittavaa jat-

kopäätöstä, lausunnossa on annettava tiedot edeltävästä päätöksestä ja siitä, 

miten valituksen kohteena oleva seikka on siinä otettu huomioon. Samoin 

lausunnossa on mainittava, jos sama valitus koskee useampaa etuutta tai 

päätöstä.174 

Ohjeista ei voi lausua pahaa sanaa; edes access to justice -näkökulmasta 

on vaikea kuvitella tarkempaa ohjeistusta. Lausuntojen tosiasiallinen mi-

täänsanomattomuus on näin ohjeiden vastaista. Se selittynee osaksi palkit-

sevalla osaoptimoinnilla. Osaksi syy on ehkä siinä, että muutoksenhakulauta-

kunta, jonka intressissä lausunnon laadukkuus olisi, ei nähtävästi voi puuttua 

kansaneläkelaitoksen toimistojen tekemisiin. Kannattaa huomata, että ohje 

ei ole suositusluonteinen vaan sitova. Muutoksenhakuohje on esimerkiksi 

varustettu kansaneläkelaitoksen omalla logolla, joten kysymyksessä on kan-

saneläkelaitoksen sisäinen ohje. Tällainen ohje tietenkin sitoo kansaneläke-

laitoksen paikallistoimistoja. Ohjeen noudattamista ei selvästikään kansan-

eläkelaitoksessa valvota. Oli niin tai näin, tässäkin näkyy etuusjärjestelmän 

ja muutoksenhaun olematon yhteistoiminta.

174. Muutoksenhaku 2013 s. 11.
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Kaavio 3: Kela-vaihe sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa

3.1.2. Valmistelu lautakunnassa: esittelijä/notaari 
-työpari

Muutoksenhakulautakunnassa asian valmistelusta vastaa esittelijä; hänen 

apunaan on notaari. Notaari periaatteessa toimii esittelijän ohjeita seuraten 

mutta käytännössä hyvin itsenäisesti.175 Lautakunnan toimisto jakaa “val-

175. Tämä menettelykuvaus perustuu lautakunnan sisäiseen ohjeeseen, jonka tietoja on täy-
dennetty haastatteluaineistolla. Ks. esittelijän ohjeistus 2011 s. 2. Yksityiskohtaisempi kaavio 
asioiden kierrosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on tämän tutkimuksen liittee-
nä (liite 1). Vertailun vuoksi liitteeksi on otettu myös vastaava kaavio - joka on otsikoitu “asian 
käsittelyvaiheet” - vakuutusoikeudesta (liite 2). Pääpiirteissään käsittely seuraa samoja vaiheita, 
joskin vakuutusoikeudessa tehtävät on jaettu useammille henkilöille, kun taas lautakunnassa 
ne on keskitetty esittelijälle. Silmiin pistää myös puheenjohtajan vähäinen ja ajallisesti taka-
painotteinen rooli. Samanlaisuus tuskin johtuu suorasta lainaamisesta vaan pikemmin siitä, 

valituskirjelmän jättäminen

itseoikaisuharkinta ei oikaista

ilmoitus asian käsittelystä 

kansaneläkelaitoksen lausunto

asiakirjojen  

toimittaminen  

muutoksenhaku- 

lautakunnalle

valittajan vastine

asia vireille muutoksenhakulautakunnassa
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miiksi” kullekin esittelijälle tämän niin sanotun viikkojättömäärän eli 21 asiaa. 

Tavoitteena on, että mukaan otetaan sekä lainopillisia että lääketieteellisiä 

asioita. Esittelijän ensitehtävä on asettaa hänelle jaetut asiat kiireellisyys-

järjestykseen: kiireellisyysjärjestys riippuu osaksi asiatyypistä (esimerkiksi 

kuntoutusasiat ovat kiireellisiä), osaksi siitä, onko yksittäinen asia merkitty 

erikseen kiireelliseksi. Tämän jälkeen hänen on ohjeen mukaan perehdyt-

tävä asiakirjoihin ja lainsäädäntöön. Yksi lautakuntakäytännön erikoisuus 

on notaarien ja esittelijöiden tarkka työnjako. Asianosaisten kuulemisesta 

huolehtii säännönmukaisesti notaari. Kuuleminen ei ole säännönmukainen 

käsittelyrutiini. Kuuleminen tulee aiheelliseksi vasta, kun asiaan on saatu 

lisäselvityksiä tai lisälausuntoja. Esittelijä voi antaa notaarille myös muita 

valmistelutehtäviä, jolloin asia “palautuu” notaarille. Ohjeissa todetaan, että 

esittelijä voi hoitaa nämä ylimääräiset valmistelutoimet itsekin. Notaari kir-

joittaa myös päätösehdotuksen selostusosan eli niin sanotun resiitin. 

Esittelijän päätehtävä on perustellun ratkaisuehdotuksen laatiminen. Sii-

tä annetaan hieman ohjeita. Valmiiseen päätöspohjaan “lisätään” ratkaisu, 

perustelut ja lainkohdat; tosin samalla esittelijöitä varotetaan mallin liial-

lisesta käytöstä.176 Yksilöllinen perusteluosa esittelijän on aina laadittava 

tapauskohtaisesti. Kokonaisuutena ohjeet lähtevät esittelijän omatoimisuu-

desta asian valmistelussa. Tosin “vaikeissa laintulkintakysymyksissä” esitte-

lijä voi keskustella päätoimisten puheenjohtajien ja esittelijäkollegojensa 

kanssa. Kuvaavaa järjestelmälle on, että ohjeissa ei tulla ajatelleeksi keskus-

telua jaoston jäsenten kanssa. Tämä on tuskin jäsenten tarkoituksellista si-

vuuttamista vaan todennäköisesti seurausta olettamuksesta, jonka mukaan 

jäsenet eivät osaa tai halua antaa apua valmisteluun. Pitkälle viimeistelty rat-

kaisuehdotus on jossain määrin pulmallinen. Yhtäältä se helpottaa jaoston 

työtä ja varmasti nopeuttaa menettelyä. Toisaalta valmis ratkaisu urauttaa 

pahasti päätöksentekoa. Eri tulkintalinjat eivät pääse nousemaan pohdin-

nassa esiin, eikä myöskään nykyiseen perustelutekniikkaan kuuluvaan pro 

ja contra -argumentointiin jää tilaa.177 Lopuksi esittelijä lajittelee juttujensa 

että sosiaaliturva-asioissa on historiallisen kehityksen seurauksena omaksuttu tällainen kä-
sittelykaava. Mitään luonnonlain kaltaista välttämättömyyttä järjestää käsittely tähän kaavaan 
ei tietenkään ole.
176. Jotta ei synny väärinkäsitystä, todettakoon, että mallien käyttäminen tuomioiden ja pöy-
täkirjojen pohjana on hyvin vanha perinne lainkäytössä. Siinä ei ole sinänsä moitittavaa. Teks-
tinkäsittely on pelkästään nopeuttanut mallien muokkaamista yksittäistapaukseen soveltuviksi. 
Ks. Kemppinen 1992 s. 174.
177. Kun toisaalta tällaista argumentointia edellytetään kansaneläkelaitoksen antamalta lau-
sunnolta, mieleen tulee vanha sananlasku “älkää tehkö niin kuin minä teen vaan niin kuin 
minä sanon”. 
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asiakirjat jaoston ratkaisukokoonpanojen mukaiseen järjestykseen ja jättää 

kerralla kaikki viikon asiat jaoston kiertoon. Oletusta ratkaisuehdotuksen 

lähes automaattisesta hyväksymisestä kuvaa hyvin määräys, jonka mukaan 

lautakunnan toimisto tekee valmiiksi pöytäkirjan ennen kokousta. 

Esittelijän viimeinen - ja periaatteessa tärkein tehtävä - on tarkistaa, mitä 

merkintöjä jäsenet ovat tehneet ratkaisuehdotukseen. Samalla erottuvat niin 

sanotut keskusteluasiat ja muut asiat. Muut asiat eivät tule lainkaan esille ja-

ostokäsittelyssä, vaan ne katsotaan ratkaistuiksi ratkaisuehdotuksen mukai-

sella tavalla. Ohjeet eivät tunne mahdollisuutta, että esittelijä veisi jaostokä-

sittelyyn asian, josta ei ole vaadittu keskustelua. Keskusteluasioista esittelijä 

kopioi jäsenille esittelymuistion ratkaisuehdotuksineen; esittelymuistio on 

käytännössä tavallisesti sama kuin ratkaisuehdotus, joten tähänkään vaihee-

seen ei sisälly eri vaihtoehtojen harkintaa.

Kaavio 4  Asian valmisteluvaiheet lautakunnassa

viikkojättömäärän vastaanotto

päättäminen kiireellisyysjärjestyksestä

kuuleminen ja lisäselvitykset (harvinaista)

ratkaisuehdotuksen laatiminen

asioiden lajittelu ratkaisukokoonpanon mukaan

asioiden jättäminen viikkokiertoon

merkintöjen tarkistaminen

jaostokäsittelyyn päätyvien asioiden erottelu
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Väärinkäsitysten välttämiseksi on syytä todeta, että esittelijän viikkojät-

tömäärä ei suinkaan ole kyseisen jaoston ratkaisemaksi saapuvien asioiden 

määrä. Yhdelle jaostolle voi asioita esitellä jopa kuusi esittelijää, jolloin ja-

osto ratkaisee viikossa maksimissaan 126 asiaa! Keskusteluun pääsevien (tai 

toisesta näkökulmista joutuvien) asioiden määrä vaihtelee suuresti, viidestä 

asiasta aina 30:een.178 Tällöin joka neljännestä asiasta keskustellaan. Myös 

yksittäisen kohdalla viikkojättömäärä on asioiden vähimmäismäärä; hänen 

on pakko esitellä tämä asiamäärä. Esittelijä saa valmistella viikon kokouk-

seen asioita enemmänkin, jos hän haluaa ja aika siihen riittää. Tällöin myös 

jaoston työmäärä kasvaa samassa suhteessa. 

3.2. Virallisperiaatetta vai kansalaisen 
myötävaikutusta?

3.2.1. Odotukset pettävä virallisperiaate

Nykymuotoinen lautakuntaprosessi on virallisperiaatteen äärisovellus, jossa 

asianosaisten, etenkään maallikkovalittajan, toiminnalle ei jätetään oikeas-

taan lainkaan tilaa. Kaikki on näin lautakunnan aktiivisuuden varassa, mikä 

taas tekee sen selvitysvelvollisuudesta keskeisen. Tapausaineiston valossa 

lautakunnat eivät ehdottomassa valtaosassa asioita missään merkitykses-

sä “selvittele” asioita. Enintään voidaan sanoa, että ne ottavat vastaan sitä 

hajanaista aineistoa, minkä valittajat oma-aloitteisesti toimittavat. Tällaista 

aineistoa kertyi tutkimuksen tapausotoksessa alle viidenneksessä tapauk-

sista, vaikka aineistoksi laskettiin ilmoitukset osoitteenmuutoksista, uudet 

lääkärintodistukset ja henkilökohtaiset kirjeet. 

Tutkimuksen yleisessä osassa on vaadittu ensimmäiseksi korjaukseksi, 

että selvitysvelvollisuuden laajuutta ja kohdentumista sosiaaliturvan muu-

toksenhaussa tulisi ohjata nykyistä tarkemmin. Tällä hetkellä se jää liiaksi 

yksittäisen notaarin, jossain määrin myös esittelijän työmoraalin, ammat-

titaidon ja jaksamisen varaan. Kuten edellä todettiin, yksittäisen esittelijän 

rutiininomainen työmäärä on niin suuri, ettei häneltä voi realistisesti odot-

taa perusteellista paneutumista yksittäiseen asiaan. Esittelijän viikoittainen 

asiamäärähän oli 21 valitusasiaa. Tarkempi sääntely tuskin tuo näkyvää pa-

rannusta. Lähtökohdat ovat niin vaikeat, että valittajaystävällinen sääntely 

178. Sähköinen viesti/Jukka Lilleberg 20.10.2014.
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todennäköisimmin luo normatiivisen fasadin muuttamatta mitenkään muo-

toutuneita käytäntöjä. 

Katsottiin periaatteen heikko toteutuminen käytännössä kenen syyksi 

tahansa, mielipide-erot tässä yksityiskohdassa eivät muuta varsinaista pää-

telmää. Tässä tutkimuksessa on arvioitu, että virallisperiaatteelle rakentuva 

lautakuntaprosessi epäonnistuu tehtävässään oikeussuojakeinona. Asiantila 

ei korjaannu, vaikka virallisperiaatteen sisältöä tulkittaisiin toisin, esimerkik-

si laajemmaksi, mitä on tapana.179 Virallisperiaatteen kautta on kerta kaikki-

aan mahdotonta saada aikaan merkittävää parannusta lautakuntaprosessin 

laadussa tai sen tuottamissa oikeudenmukaisuuskokemuksissa. Jälkimmäi-

sessä se on muutoinkin tavoitteena mahdoton, koska virallisperiaatteen il-

mentyvät eivät juuri korreloi tyytyväisyyden mekanismiin. Havainto pakottaa 

kysymään, onko virallisperiaatteelle realistista vaihtoehtoa sosiaaliturvan 

muutoksenhaussa. Tämän tutkimuksen ensimmäisessä osassa suositeltiin 

siirtymistä osaksi adversiaaliseen kaksiasianosaissuhteeseen, mikä samalla 

osallistaisi valittajan.180 Hänellä olisi kannustin ottaa osaa asian käsittelyyn. 

Tällainen suhde edellyttää yhtäältä kahta asianosaista, minkä toteaminen 

tuottaa vain sääntelyteknisiä pulmia. Epäävän etuuspäätöksen tekijä eli täs-

sä tutkimuksessa kansaneläkelaitos kun on de facto kansalaisen vastapuoli; 

valittaja kokee sosiaaliturvalaitoksen vastapuolekseen, mistä seikasta tapaus-

aineiston asiakirjat vakuuttavasti todistavat. Ja viimeistään kansaneläkelai-

toksen valitusoikeus tekee siitä muodollisenkin vastapuolen.

Asianosaisen osallistuminen voi olla oikeus tai velvollisuus. Ensimmäi-

sessä asianosainen voi ottaa osaa menettelyyn, mutta hänellä ei ole siihen 

pakkoa. Osallistuminen on toisin sanoen eräänlainen optio prosessissa, joka 

on periaatteessa viranomaistoimintoinen. Tässä yhteydessä kiinnostavam-

pi on kuitenkin toinen osallistumisen sovellus eli asianosaisen velvollisuus 

osallistua. Siinä asianosaiselle annetaan tehtäviä, joissa hänen on proses-

179. Rehellisyyden nimissä on sanottava, että tässä tulee tietenkin erottaa normatiivis-teoreet-
tinen virallisperiaate (law in books) ja empiiriset asiantilat (law in action). Teoriassa voidaan 
väittää, että virallisperiaatteen toteutumista pystytään parantamaan. Toisin sanoen vika ei ole 
periaatteessa vaan sen huonossa toteutumisessa, josta vastuun kantavat lainsäätäjä, lautakun-
nat sekä osaksi kelvottomat (pelin sääntöjä hallitsemattomat) valittajat. Tällainen vastaväite 
kuitenkin edellyttäisi, että väitteen esittäjä osoittaa ne keinot, joilla tämä tulos saavutettaisiin 
ilman massiivista voimavarojen lisäämistä ja/tai asiamäärien huimaa laskua. 
180. Koulu 2014 s. 256. Sosiologiassa tuomarin käsitteeseen luetaan, että tuomari antaa dikoto-
misen ratkaisun (kumpi oli oikeassa, kumpi väärässä) nimenomaan adversiaalisen käsittelyn 
jälkeen. Ks. yleisesti Ställvik 2009 s. 60. Jos ajatuksenjuoksua jatketaan, hallintotuomarit eivät 
täytä tuomarin kriteerejä tässä merkityksessä, ellei yksiasianosaisen hallintoprosessin illuu-
siosta luovuta.
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sissa huolehdittava. Näiden tehtävien kokonaisuutta on tapana kutsua myö-

tävaikutusvelvollisuudeksi. Sosiaaliturvan muutoksenhaussa myötävaiku-

tusvelvollisuus voidaan määritellä lähinnä velvollisuudeksi edistää “asian 

selvittämistä” eli pääsyä aineellisesti oikeaan ratkaisuun tarkasteltavassa 

yksittäistapauksessa. On selvää, että nykyisessä lautakuntajärjestelmässä 

valittajalla ei ole minkäänlaista myötävaikutusvelvollisuutta. Tutkimuksen 

tapausaineistossa ei ollut yhtään tapausta, missä muutosta hakeneelta kan-

salaiselta olisi odotettu tai edellytetty, vielä vähemmin vaadittu jonkinas-

teista myötävaikuttamista sen enempää asian valmistelussa kuin itse lauta-

kuntaprosessissakaan. Tästä syystä on mahdotonta sanoa, mitä asianosaisen 

laiminlyönnistä myötävaikuttaa olisi seurannut. Luultavimmin siitä ei olisi 

seurannut mitään, sillä lautakuntakulttuuri arvostaa passiivista valittajaa, 

“hyvä valittaja on hiljainen valittaja”.181 Yleistä hallintoprosessia käsittelevässä 

kirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, että esimerkiksi OK 17:5 sovelletaan 

myös hallintoprosessissa. Pykälä antaa asianosaisen passiivisuudelle todis-

tusoikeudellista merkitystä. Kannattaa huomata, että tällainen todistusoi-

keudellinen sanktio periaatteessa edellyttää sekin asianosaisen primääriä 

myötävaikutusvelvollisuutta. Passiivisuudestahan ei voi seurata mitään, ellei 

kansalaisella ole velvollisuutta olla aktiivinen.182

Nykyjärjestelmässä ei ole selvää edes, onko valittajalla myötävaikutusoi-

keus. Vastaus riippuu siitä, käytetäänkö normatiivis-teoreettista vai empiiris-

praktista näkökulmaa. Normatiivisesti osallistuminen on sallittua; lautakun-

talait eivät sitä kiellä eivätkä voisikaan kieltää. Tosiasiallisesti osallistuminen 

on niin epätavallista ja sen tiellä on niin paljon esteitä, että tällaisen “oikeu-

den” olemassaolo on riitautettavissa.183 Ehdottomassa valtaosassa tapauk-

sista kansalainen ei saa minkäänlaista tilaisuutta myötävaikuttaa lautakunta-

181. On myönnettävä, että ajattelussa asiakkaalta ei edellytetä mahdottomia. Joskus käy niinkin, 
kun asiakasjärjestelmiä rakennetaan. “Kehityslinjoja suunniteltaessa ihanteellinen oikeusapu-
asiakas onkin tietotekniset valmiudet hallitseva henkilö, jolla on kyky paitsi hakea myös ym-
märtää vastaanottamaansa informaatiota.“ Ks. Rissanen-Rantala 2014 s. 407. Sosiaaliturvassa 
tämä kuvaus sopii hyvin useimpiin etuusjärjestelmiin. 
182. Näin Hallberg-Ignatius-Kanninen 1994 s. 328. Heidän mukaansa OK 17 luvun todiste-
lurajoituksia sovelletaan myös selvitysvelvollisuutta harkittaessa. Säännösluettelossa mai-
nitaan myös luvun 5 §. Sillä seikalla, että passiviteettivaikutusta ei oikeastaan tulisi lukea 
todistelurajoituksek,si, ei ole tässä merkitystä. 
183. Kuten edellä todettiin, vain 18 prosentissa tämän tutkimuksen tapausaineistosta asianosai-
nen toimitti uutta aineistoa muutoksenhakulautakunnalle. Muutamassa tapauksessa lautakun-
ta “hankki” selvitystä viran puolesta. Tämä aineisto oli enimmäkseen tietoja uudesta samaa 
etuutta koskevasta hakemuksesta tai sen liitteistä. Tosin selvityksen hankkimisesta on syytä 
puhua lainausmerkeissä. Kansaneläkelaitos nimittäin lähettää automaattisesti nämä tiedot 
muutoksenhakulautakunnalle. Lautakunnan ei siis tarvinnut tehdä aloitetta.
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prosessiin. Voidaan sanoa, että käsittelyn aikana asianosainen ja lautakunta 

eivät ole yksinkertaisesti kohtaa eli ole missään yhteydessä. Näin yllättävä 

havainto pakottaa kysymään, miksi asiat ovat näin, toisin sanoen miksi kan-

salainen on haluttu passivoida näin totaalisesti. Selitystä voidaan hakea kah-

desta suunnasta. Ensinnäkin tämä on ehkä ollut oikeuspoliittinen tavoite, 

lainsäätäjä on, syystä tai toisesta, halunnut luoda aktiivisen lautakunnan ja 

passiivisen hakija/valittajan asetelman. Tosin motiivin löytäminen tuottaa 

vaikeuksia. 

Toinen selitys taas lähtee siitä, että kenenkään käyttäytyminen ei ole ollut 

tarkoituksellista. Jotkut rakenteelliset tai asenteelliset tekijät vain ovat johta-

neet nykyiseen asetelmaan. Selitys vaikuttaa astetta uskottavammalta. Lau-

takuntalainsäädännön valmisteluaineisto nimittäin ei anna tukea väitteelle 

asianosaisen tietoisesta passivoimisesta. Jos aineiston pragmatismista hae-

taan ideologista johtoajatusta, se lienee oikeusturvan takaaminen kansalai-

sille.184 Tästä syystä on luontevaa olettaa, että selitys passiivisuuteen löytyy 

rakenteista ja asenteista. Suurta ajatusponnistusta ei vaadi sen huomaami-

nen, että lautakuntien valtaisat asiamäärät eivät edistävät valittajien osallis-

tamista. Aktiivinen, asiaansa intensiivisesti ajava - ehkä vielä koko ajan uutta 

aineistoa toimittava - valittaja työllistää esittelijää monin verroin enemmän 

kuin passiiviseksi suostuva valittaja. Aktiivinen valittaja esittää erilaisia si-

vuvaatimuksia (esimerkiksi vaatimuksen suullisesta käsittelystä tai oikeu-

denkäyntikulujen korvaamisesta). Näihin vaatimuksiin on otettava erikseen 

kantaa. Valittajalta saatu uusi selvitys on toimitettava tiedoksi vastapuolelle 

eli kansaneläkelaitokselle mahdollista vastinetta varten, tätä vastinetta taas 

on odotettava ja niin edelleen. 

Ideologisia tekijöitäkään ei voida sulkea laskuista. Voi olla, että ensiko-

kemukset lautakuntajärjestelmän alkuajoilta olivat liian kielteisiä. Ehkä ne 

osoittivat silloisille toimijoille. että keskivertomaallikko ei kykene edistämään 

asian selvittämistä, vaikka hänelle varataan siihen tilaisuuksiakin. Ehkä aja-

teltiin, että on kohtuutonta vaatia vaikeissa elämänolosuhteissa kamppaile-

valta kansalaiselta aktiivista panosta hänen valituksensa käsittelyyn, vaikka 

hän siihen kykenisikin. Masentavin selitys tietenkin on, että kansalaiselle 

tarkoituksella tyrkytetään sosiaalipsykologian termein passiivista subjekti-

positiota. Passiivinen kansalainen ei saa ääntään kuuluviin, hän ei saa “omaa 

versiotaan asioista ja tapahtumista näkyviin”. Näin hän ei pääse järkyttämään 

184. “Esitetyt muutokset ovat välttämättömiä valitusaikojen käsittelyaikojen nopeuttamisek-
si ja oikeusturvan takaamiseksi myös jatkossa perustuslain edellyttämällä tavalla.” Näin HE 
167/2006 vp. s.13.
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vallitsevaa järjestelmäorientoitunutta ideologiaa. Tunnettuahan on, että ne 

tahot, joilla on siihen mahdollisuus, käyttävät puheen mahdollistamaa valtaa 

omaksi edukseen.185 Sosiaaliturvan erikoisuuksiin kuuluu, että muutoksen-

hakulautakunnat ovat päässeet hallitsemaan diskurssia. Keskustelua käy-

dään niiden omaksumin sanoin, painotuksin ja näkemyksin. Huolenaiheik-

si nousevat asiaruuhkat, kustannukset ja jäsenten sivutoimisuuden pulmat. 

Näin kerran syntyneet asenteet eivät korjaannu, vaikka aika on ajanut niiden 

ohitse. 

Totta on, että sosiaaliturvan muutoksenhaussa valtaosa asianosaisista 

mielellään hyväksyy sen passiivisen subjektiposition, jota heille tarjotaan. 

Enemmistö kenties jopa vieroksuisi sellaisia toimenpiteitä, joilla heidät yri-

tettäisiin saada osallistumaan oman valituksensa käsittelyyn. Tämä ei kui-

tenkaan muuta itse pääasiaa. Niilläkään kansalaisilla, jotka kiistävät heille 

osoitetun passiivisen subjektiposition oikeutuksen, ei ole reaalista mahdol-

lisuutta saada positiotaan muutetuksi. Tavallaan pienempi paha on, että pas-

siiviseen rooliin tyytyville annetaan tällaiseen käyttäytymiseen mahdollisuus. 

3.2.2. Millaista myötävaikuttamista?

Valittajan osallistamista ei saada aikaan pelkillä hurskailla toivomuksilla tai 

uuskielenkäytöllä. Valittajalle voidaan toki sälyttää normatiivinen tai tosiasi-

allinen myötävaikutusvelvollisuus eli velvollisuus edistää “asian selvittämis-

tä”. Tällainen velvollisuus on kuitenkin kohtuudella asetettavissa ainoastaan, 

jos valittajalla on reaaliset mahdollisuudet toimia odotetulla tavalla. Mahdol-

lisuudet taas korreloivat siihen, kuinka tavallista lakimiesapuun turvautumi-

nen sosiaaliturvan muutoksenhaussa on. Jos pääsääntönä on tällainen apu, 

asianosaiselle on lupa asettaa paljon vaativampia velvollisuuksia kuin yksin 

asiaansa hoitavalle maallikolle. Nykyisessä järjestelmässä lakimiesapu on 

harvinaista: tämän tutkimuksen otoksessa oli jokunen tällainen tapaus. Vaik-

ka pari maallikkovalittajaa ajoi taitavasti ja sitkeästi asiaansa186, ehdottomalle 

valtaosalle tuottaa vaikeuksia selviytyä nykyisistäkin vähäisistä velvollisuuk-

sistaan kuten valituskirjelmän laatimisesta. Kausaliteetti on molemminpuo-

185. Helkama-Myllyrinne-Liebkind 2001 s. 225.
186. Kerran tämän tutkimuksen tapausaineistossa kansalaisen asianajaminen sai, kuten edel-
lä kerrottiin, suorastaan oikeustaistelun leiman. Siinä kansalainen ajoi itse asiaansa. Asia oli 
kerran käsiteltävänä vakuutusoikeudessa ja kaksi kertaa lautakunnassa. Viime vaiheessa eri-
mielisyys koski lopulta vain vaadittuja 200 euron oikeudenkäyntikuluja ja aivan lopuksi siitä 
tehtävää 17 euron vähennystä! Ylikuormitetun lautakuntajärjestelmän onkin pelastanut se, että 
näin sitkeitä ja osaavia valittajia on harvassa.
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leista. Lakimiesapu antaa oikeutuksen laajalle myötävaikutusvelvollisuudel-

le, laaja myötävaikutusvelvollisuus taas pakottaa asianosaisen hakemaan 

lakimiesapua, jos sitä suinkin on saatavissa. Vaikka muutoksenhakulauta-

kuntia koskevassa tutkimuksessa asiasta ei ole puhuttu, yksityisessä lauta-

kuntajärjestelmässä muutoksenhakijan myötävaikutusvelvollisuutta - jopa 

tätä termiä käyttäen - on mietitty.187 Koska siellä ajattelua eivät ole rasitta-

neet sosiaaliset erityispiirteet, kysymystä on pystytty lähestymään puhtaan 

pragmaattisesti. Valittajan passiviteettiin on mahdollista liittää jonkinlaisia 

haitallisia seuraamuksia eli prosessisanktioita, oli kysymys yksityisistä tai 

lakisääteisistä lautakunnista. Esimerkiksi todistusoikeudelliset sanktiot ovat 

johdettavissa OK 17 luvusta. Jos asianosainen jättää oikeudenkäynnissä jotain 

täyttämättä tai “vastaamatta asian selvittämistä tarkoittavaan kysymykseen”, 

tuomioistuin ottaa sen huomioon näyttöä harkitessaan (OK 17:5). Vaikutus 

näytön arviointiin on käytännössä vastaamisesta kieltäytyvälle asianosaisel-

le epäedullinen.

Kysymys siitä, tuleeko kansalaiselle sosiaaliturvassa asettaa myötävai-

kutusvastuuta, jakaa myös oikeusvertailevasti mielipiteitä. Asiaa on pohdit-

tu eniten siellä, missä sosiaaliturvaprosessin kehitys on pisimmällä, toisin 

sanoen keskieurooppalaisissa sosiaaliturvatuomioistuimissa. On kylläkin 

tunnustettava, että tässä kohdin periaatteet ja käytännöt eivät Keski-Euroo-

passakaan kohtaa. Periaatteessa todetaan jonkinlaiseksi luonnonlaiksi, et-

tä kansalaisen sanktioitu myötävaikutusvelvollisuus ei kuulu sosiaaliturvan 

lainkäyttöön. Tämä linjanmääritys ei kuitenkaan ole de facto estänyt epä-

suorien sanktioiden kehittelyä. Esimerkiksi: sellainen valittaja, joka ei lain-

kaan suostu myötävaikuttamaan, kohtaa kääntyvän eli hänelle epäedullisen 

todistustaakan. Hän ei myöskään saa sitä korvausta asiansa pitkittyvästä kä-

sittelystä, mihin myötävaikuttava asianosainen on oikeutettu. Näiden tulkin-

tojen taustalta kenties löytyy aikanaan sosiaaliturvaa hallinnut jako etuuksia 

“ansaitseviin” hädänalaisiin ja niihin, jotka eivät sitä tee.188 Tällainen ansain-

ta-ajattelu on toki aikansa elänyt, mutta sen jälkiä näkyy sosiaaliturvasta 

käytävässä keskustelussa. Periaatteessa tällaisten asenteiden ei tulisi näkyä 

lautakuntaprosessissa: kaikki valittajat ansaitsevat oikeudenmukaisen lau-

takuntaprosessin. Saattaa kuitenkin olla, että muutoksenhakulautakunnis-

sa yksittäinen esittelijä antaa huomaamattaan tällaisen ajatusmallin ohjata 

toimintaansa. Tälle ei mitään mahda, koska kaikki ihmiset ovat taipuvaisia 

jäsentämään maailmaansa kontekstuaalisesti. Vaara on siinä, että lautakun-

187. Wuolijoki 2011 s. 154.
188. Ks. Lüdtke 2012 s. 28
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taprosessissa esittelijän maailmankuva jää useimmiten lopulliseksi. Esitteli-

jän panos lautakuntaprosessin kulkuun ja lopputulokseen on niin ratkaiseva. 

Hän nimittäin edustaa, verrattuna lautakuntien kiireisiin osa-aikaisiin jäse-

niin, jatkuvuutta ja ammattitaitoa. 

Ennen kuin ajatus myötävaikuttamisesta hylätään, on syytä muistaa, että 

lainkäytössä niin sanotut prosessioikeudelliset velvoitteet sanktioidaan ta-

vallisesti kvalifioidulla kuluvastuulla tai prekluusiolla. Tästä syystä voidaan 

kysyä, miksi sosiaaliturvassa tästä tehtäisiin poikkeus. Myös sen, millaiseen 

käyttäytymiseen kannustetaan, tulisi jotenkin vaikuttaa. Vaikka haitalliset 

sanktiot eli negatiiviset kannustimet ehkä katsottaisiin sosiaaliturvan muu-

toksenhaussa kielletyiksi, mikään ei estä positiivisten kannustimien käyttä-

mistä. Toisin sanoen valitusasiassaan myötävaikuttavaa asianosaista palki-

taan tällaisesta käyttäytymisestä. Esimerkiksi: valittaja saa korvauksen siitä 

ajanhukasta, minkä tavanomaisen tason ylittävä myötävaikuttaminen on 

aiheuttanut. Tämä olisi mahdollista jo nykyisen sääntelyn perusteella. Eri 

asia on, että joissakin tapauksissa näkyy, että asiaansa tarmolla ja taidolla 

ajaneen maallikon oikeudenkäyntikustannusten korvaamisessa on osoit-

tauduttu erityisen kitsaiksi. Havainnosta ei ole pitkää hyppäystä ajatukseen, 

jonka mukaan vain konstruktiivinen - eli sosiaaliturvalaitosta hyödyttävä - 

asianajaminen ansaitsee kannustusta. 

Kiistely myötävaikutusvelvollisuudesta tulee tulkinnassa mielekkääksi 

vasta, kun katsotaan ensiksikin, missä asianosaisen tulisi myötävaikuttaa. 

Toiseksi on mietittävä, mitä haitallisia seuraamuksia kohtuuden rajat ylittä-

vään passiivisuuteen pystytään liittämään. Myötävaikuttaminen, silloin kun 

siitä puhutaan, liitetään poikkeuksetta tosiseikkojen selvittämiseen. Myö-

tävaikutusvelvollisuus siis on, jos sitä ylipäätään on, faktuaalista. Kukaan ei 

liene vakavissaan ajatellut, että maallikkovalittaja myötävaikuttaisi oikeus-

kysymyksissä, esimerkiksi osaavalla juridisella argumentoinnillaan. Maal-

likkolähtöisissä menettelyissä tällainen ajatus kaatuisi heti mahdottomuu-

teensa.189 Mitä tulee faktuaaliseen eli tosiasiakohtaiseen myötävaikutukseen, 

on erotettu asianosaiselle epäedulliset ja edulliset tosiseikat. Omana ryhmä-

nään voidaan lisäksi pitää neutraaleja tosiseikkoja, joiden merkitystä lop-

putulokseen ei ainakaan aluksi tiedetä. Lautakuntaprosessin riskejä kun on, 

että neutraaliksi koettu tosiseikka - esimerkiksi yksittäinen tieto hakijan elä-

mänolosuhteista - yhtäkkiä nouseekin ratkaisevaksi jaoston päätöksenteossa. 

189. Asiaa ei muuta se, että aineistosta pystytään osoittamaan tapauksia, joissa maallikkovalit-
taja on kyennyt hämmästyttävän hyvään argumentointiin ainakin asiakirjojen mukaan omin 
päin. Se, onko hän tosiasiallisesti saanut asiantuntija-apua, jää tietenkin arvailtavaksi. 
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Tällaista menettelyä, lainkäytöllistä vieteriukkoa, pidetään aiheellisesti merk-

kinä ala-arvoisesta prosessista. Niin sanottu yllättävä lainsoveltaminen on vä-

hintäänkin merkki perustavanlaatuisesta prosessinjohdon laiminlyömisestä.

Vaikka hallintoprosessin tutkimuksessa on erotettu nämä kategoriat, siinä 

ei ole käyty samanlaista hedelmätöntä keskustelua asianosaisen totuusvel-

vollisuudesta, mitä on tehty yleisessä prosessioikeudessa. Yleisen prosessi-

oikeuden tutkimuksessa on päädytty siihen, että riita-asian asianosaisilla ja 

rikosasian asianomistajalla on vähintäänkin niin sanottu negatiivinen to-

tuusvelvollisuus. Tässä asemassa oleva henkilö ei saa ensiksikään valehdel-

la antamissaan lausunnoissa, toiseksi hän ei saa kiistää, minkä hän tietää 

todeksi.190 Samalla näin laajan totuusvelvollisuuden kannattajien on pakko 

myöntää velvollisuuden tyhjyys. Velvollisuuden rikkomiseen ei tunnu liit-

tyvän mainitsemisen arvoisia haitallisia seuraamuksia. Tällaiseksi seuraa-

mukseksi nousee enintään ankaroitettu korvausvastuu (OK 21:5). Todelliset 

seuraamukset aktualisoituivat vasta, kun asianosainen käyttää lakimies-

avustajaa. Lakimiesavustaja nimittäin joutuu hallinnollisten sanktioiden 

kohteeksi rikkoessaan oman totuusvelvollisuutensa, joka on - sinänsä epä-

loogisesti - sidottu hänen päämiehensä totuusvelvollisuuteen. Sosiaaliturvan 

muutoksenhaussa vastausten hakeminen totuusvelvollisuudesta on erityisen 

hedelmätöntä. Ankaroitettua kuluvastuuta ei käytännössä ole, eikä lakimies-

avustajia ole tapana käyttää muutoin kuin poikkeuksellisesti. 

Edullisten tosiseikkojen kohdalla asianosaisen myötävaikutus ei nouse 

ongelmaksi; asianosaiselle ei tarvitse asettaa selvitysvelvollisuutta, koska 

omakohtainen intressi ajaa saman asian. Kaikki, mitä tarvitaan myötävai-

kutuksen takaamiseen, on opastus ja tukeva aineellinen prosessinjohto. Nii-

tä tarvitaan, jotta maallikkovalittaja osaa tuoda esiin edulliset tosiseikkan-

sa. Asia erikseen on, että nykyisestä lautakuntaprosessista kumpikin tuntuu 

puuttuvan. Kun lautakunta ei käytännössä koskaan käytä kyselyoikeuttaan, 

keskivertoasiakkaalla ei ole mitään kuvaa siitä, mihin hänen kannattaisi 

kiinnittää huomiota sen enempää etuuskäsittelyssä kuin muutoksenhaus-

sakaan.191 Totta kylläkin on, että tällainen kyselytoiminta - eli kyselyoikeu-

den käytännön toteutus - on tuomittu jäämään täyskirjallisessa menettelyssä 

marginaaliseksi. Kirjalliset kysymykset on liian helppo ymmärtää väärin, ja 

190. Lappalainen 1995 s. 312.
191. Kyselyoikeuden (tai kyselyvelvollisuuden) todellinen merkitys on vasta viime aikoina nous-
sut esiin. Kyselyoikeus on prosessinjohdon ydintä siinä määrin, että käsitteet alkavat esiintyä 
synonyymeinä juridisessa kielenkäytössä. Ks. Vaitoja 2014 s. 533. Hänen kirjansa asiahake-
mistossa aineellisen prosessinjohdon kohdalla pelkästään viitataan hakusanaan “tuomarin 
kyselytoiminta”. 
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vältellä niihin vastaamista. Sitä paitsi jokainen kyselykierros hidastaa käsit-

telyä, koska vastausta joudutaan odottamaan. Epäedullisten seikkojen osalta 

puhuminen kansalaisen oma-aloitteisesta myötävaikutusvelvollisuudesta 

on ajanhukkaa.192 Asianosainen, kaikkein vähiten maallikko, ei esitä niis-

tä oma-aloitteisesti selvitystä ilman vakavien sanktioiden todellista uhkaa. 

Tällaista uhkaa taas kekseliäinkään lainvalmistelija ei pystyne kehittämään. 

Maallikko nimittäin voi aina vetäytyä ymmärtämättömyytensä taakse. Hän 

joko ei tiennyt tiedon merkitystä eli ei käsittänyt sitä itselleen epäedullisek-

si tai hänellä ei ollut varmaa tietoa itse tosiseikankaan vallitsemisesta. Sen 

näyttäminen, mitä ihminen oikeasti tietää, mitä taas ei tiedä, kun on koke-

musperäisesti mahdotonta. 

Asianosainen saadaan esittämään epäedullista informaatiota vain konk-

reettisilla kysymyksillä. Kirjallisessa käsittelyssä tämä tapahtuu vaatimalla 

kirjallista lausumaa yksilöidystä kysymyksestä (esimerkiksi OK 5:15). Tällai-

nen menettelyvaihe voidaan teoriassa perustaa myös nykyiseen lautakunta-

prosessiin. Kyynisesti voisi sanoa, että tällainen valittajalle annettu tilaisuus 

kirjalliseen lausumaan on aina vaivan arvoinen. Hänelle varattu vastaamis-

tilaisuus nimittäin osoittaa asianosaiselle, että hänen valituksensa otetaan 

vakavasti ja sitä käsitellään kunnolla, toisin sanoen jo pelkkä lausuman pyytä-

minen luo myönteisiä oikeudenmukaisuuskokemuksia. Täyskirjallisessa me-

nettelyssä lausumat ja lisäselvityspyynnöt ovat käytännössä tehokkain keino 

vakuuttaa valittaja siitä, että hänen asiaansa käsitellään oikeudenmukaisesti 

ja reilusti. Toinen vastaava “vakuuttamisen” ikkuna ovat päätöksen peruste-

lut, joihin palataan jäljempänä. On myönnettävä, että empiiristä selvitystä 

kummankaan keinon todellisesta vakuuttavuustehosta ei ole löydettävissä. 

Lautakuntaprosessista on lisäksi sanottava, että sitä ei ole saatavissakaan. 

Kumpaakaan keinoa nimittäin ei käytetä. Lausumia ei juuri pyydetä, ja tä-

män tutkimuksen aineisto osoittaa, että lautakunnat perustelevat päätöksi-

ään huonosti. Asia ei muutu sillä, että heikot perustelut ovat ymmärrettävä 

seuraus asiamäärien ja voimavarojen epäsuhteesta. Muutosta hakeva kan-

192. Vrt. Arajärvi 2002 s. 347. Hänen tulkintansa on hämmästyttävän legalistinen. Koska sosiaa-
liturvassa ei vallitse itsekriminointisuojaa, sosiaaliturvan asiakkaan ilmoitettava/selvitettävä 
myös itselleen epäedulliset seikat, ellei hänellä ole syytteen tai hallinnollisen sanktion vaaraa. 
Kansalaisella on siis hänen mukaansa prosessioikeuden kielenkäytön mukaan positiivinen to-
tuusvelvollisuus. Tulkinta on sitäkin ankarampi, kun yleisessä hallintoprosessissa asianosaisel-
la ei - toisin kuin hallintomenettelyssä - lähtökohtaisesti ole myötävaikutusvelvollisuutta. Erik-
seen vielä korostetaan, että asianosaiselta puuttuu velvollisuus esittää selvitystä epäedullisista 
seikoista. Ks. Mäenpää 2008 s. 376. Kannattaa muistaa, että hallintoprosessissa viranomainen ei 
ole muodollisesti asianosainen, joten tämä “vapautus” ei koske viranomaista. Viranomaisella 
on positiivinen ja negatiivinen totuusvelvollisuus. 
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salainen ei tästä tiedä eikä luultavasti välittäisi vaikka tietäisikin. 

On myönnettävä, että kirjallisten lausumien käyttö ei sovi teollisen rii-

danratkaisun logiikkaan; yksilöllinen valmistelu vie sarjatuotannon edut. 

Vaikka tällaista lausumaa vaadittaisiinkin, ongelmaksi nousee, mitä tapah-

tuu, kun asianosainen kieltäytyy vastaamasta. Lain eli OK 17:5:n mekanismi 

- laiminlyönnille annettu negatiivinen vaikutus näytön arvioinnissa - sinän-

sä toimisi hyvin. Mekanismi on tässä merkityksessä yleiskäyttöinen. Perin-

teisen laintulkinnan näkökulmasta pykälän soveltuvuus lautakuntaproses-

siin on kuitenkin pulmallista. Kuten tutkimuksen yleisessä osassa todettiin, 

hallintolainkäyttölaki tulee yleisviittauksen perusteella sovellettavaksi myös 

muutoksenhakulautakunnissa.193 Hallintolainkäyttölain todistelua koske-

vat säännökset eivät kuitenkaan viittaa nimenomaan tuohon pykälään. Vain 

todistajankuulustelua koskevat OK 17 luvun säännökset ovat viittaussään-

nöksen perusteella voimassa hallintoprosessissa (hallintolainkäytölain 39 

§). Vapaan todistelun periaate teoria toki vallitsee lautakuntaprosessissakin. 

Periaate sallii sen, että vastaamisesta pidättäytyminen otetaan huomioon 

vaikenevaa asianosaista vastaan puhuvana aputosiseikkana. Näin nimen-

omaista säännöstä ei välttämättä tarvittaisi. Selvää toki on, että maallikko-

lähtöisessä prosessissa maallikolle on häneltä jotain kysyttäessä samalla ker-

rottava, mitä vastaamattomuudesta tai vääristellystä vastauksesta voi seurata.

Myötävaikuttamisen perusongelmia on, annetaanko valittajan ominai-

suuksien vaikuttaa siihen, millaiseksi myötävaikutusvelvollisuus hahmote-

taan. Jos annetaan, osaavalta valittajalta vaaditaan paljon myötävaikuttamis-

ta, avuttomalta tai sellaiseksi heittäytyvältä valittajalta taas odotetaan vähän. 

Tälle tielle ei ole syytä lähteä. Ensiksikin se rankaisee sellaista valittajaa, joka 

jo tekee parhaansa myötävaikuttaakseen. Tavoitteenahan on saada valittaja 

myötävaikuttamaan, ei palkita häntä siitä, että hän ei myötävaikuta. Toisek-

si tällainen tulkinta johtaa mielivaltaiseen valittajien erotteluun. Osaavien 

ja osaamattomien valittajien erottelu on katsojan silmässä. Valtaisissa asia-

ruuhkissa lisäksi paljon osaamattomia valittajia päätyisi osaavien valittajien 

kategoriaan, koska tällä saadaan perustelu sille, miksi lautakunnan selvi-

tysvelvollisuus heidän asiassaan jää niin pinnalliseksi. Toisin sanoen: jos 

valittajalta vaaditaan myötävaikuttamista, se ei voi olla individuaalista vaan 

jonkinlaista standardisoitua myötävaikuttamista. 

Saman peruskysymysten luokkaan kuuluu sekin, onko asianosaiselle sä-

lytetty selvitysvelvollisuus sen paljastamista, minkä hän de facto tietää vai 

193. Koulu 2014 s. 118.
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onko hänelle asetettavissa tiedon tuottamisvelvollisuus eli velvollisuus ottaa 

asiasta selvää.194 Jos asiaa arvioidaan yleiskielisesti, sana “selvitysvelvolli-

suus” sisältää myös tämän vivahteen eli ainakin jonkinasteisen selon otta-

misen elämänpiirinsä tapahtumista. Sen sijaan sanaan “myötävaikutus” täl-

laista vivahdetta ei sisälly. Vaikka myös asianosaisen asemaa kuvataan joskus 

sanalla “selvitysvelvollisuus” johdannaisineen, tuntuu kohtuuttomalta aset-

taa yksittäiselle kansalaiselle tiedon tuottamisen tai hankkimisen velvolli-

suus. Sosiaalioikeuden tutkimuksessa tästä linjauksesta ei kuitenkaan pidetä 

johdonmukaisesti kiinni.195 Vaikka virallisperiaate vallitsee sosiaaliturvassa, 

myös asianosaiselta voidaan edellyttää aktiivisuutta, esimerkiksi menemistä 

sellaisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin, joita hänen ei tarvitse itse maksaa. 

Esimerkiksi nostettuun tulkintaan voidaan yhtyä, koska asianosaisella on 

tässä yksittäistapauksessa samalla tiedon tuottamisen monopoli. Ketään ei 

voida pakottaa lautakuntaprosessissa lääketieteellisiin tutkimuksiin tai viedä 

niihin väkisin. Kun tutkimuksiin alistuminen ei vaadi minkäänlaista osaamis-

ta eikä tavallisesti erityistä vaivannäköäkään, myös kieltäytymiseen liitetyt 

sanktiot ovat perusteltuja ja oikeassa suhteessa laiminlyöntiin. 

Kun näin on saatu selväksi, millaista vähimmäismääräistä myötävaikut-

tamista yksityiseltä asianosaiselta on lupa edellyttää, päästään miettimään, 

mitä seuraa, kun asianosainen ei myötävaikuta vähimmäismäärää. Drakoni-

sin seuraus on tässä peruuttamisfiktioksi kutsuttu sanktio. Asianosaisen ylei-

nen passiivisuus valituksen käsittelyssä tai erityisen toimimisvelvollisuuden 

laiminlyönti tulkitaan tällöin valituksen peruuttamiseksi. Tätä fiktiota ei hy-

väksytä edes kehittyneen sosiaaliturvaprosessin maissa eli keskieurooppa-

laisissa järjestelmissä. Näissäkin maissa nimenomaan korostetaan, että pe-

ruuttamisfiktio ei sovellu sosiaaliturvaan, vaikka se olisikin käytössä siviili- ja 

hallintoprosessissa.196 Vielä selvempää fiktion kohtuuttomuus on sellaisessa 

maallikkolähtöisessä muutoksenhaussa, jolle suomalainen lautakuntajär-

194. Esimerkiksi edellä käsitellyssä päätöksessä 14.11.2013 kiistaa käytiin siitä, asuiko valittaja ja 
eräs toinen henkilö avioliitonomaisissa olosuhteissa. Kansaneläkelaitos antoi lausunnossaan 
paljon merkitystä sille, millaisia sosiaalietuuksia asuinkumppani sai. (Tähän yhteyteen ei kuulu 
sen pohtiminen, mikä merkitys näin perifeerisellä seikalla ylipäätään saattoi olla). Valittaja to-
tesi johdonmukaisesti vastineessaan, että hän ei tiennyt eikä hänen tarvinnutkaan tietää, mitä 
etuuksia asuinkumppani oli saanut tai hakenut. Lautakunta ei kiinnittänyt tähän seikkaan enää 
päätöksessään huomiota. Tapaus jätti näin vastaamatta siihen, sälytetäänkö valittajalle tällai-
sissa tilanteissa selonottovelvollisuus eli velvollisuus ottaa selvää asuinkumppanin sosiaalitur-
vasta eli kertoa tietonsa muutoksenhakulautakunnalle. Asuinkumppanin sosiaaliturvastatus 
lienee luokiteltava neutraalin tiedon luokkaan.
195. Arajärvi 2002 s. 333 ja 341.
196. Lüdtke 2012 s. 28.
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jestelmä perustuu. Monissa maissahan sosiaaliturva-asioita hoitaa yksityi-

sen kansalaisen lukuun siihen erikoistunut professio, jota on edellä kutsuttu 

sosiaaliturva-avustajiksi.197 

Sitä paitsi peruuttamisfiktio kaatuisi viimeistään siihen, että lautakun-

taprosessissa ei ole sellaisia menettelyvaiheita, joihin fiktio voitaisiin luon-

taisesti kytkeä. Kuten edellä todettiin, asianosaiselta ei edellytetä mitään. 

Monet lautakuntaprosessin käytänteet näyttävät jopa tähtäävän siihen, et-

tä asianosainen ei saakaan tilaisuutta tehdä mitään, kun hänen valitustaan 

käsitellään. Jos nämä vastaväitteet kuitenkin halutaan sivuuttaa, peruutta-

misfiktio on liitettävissä joko kansaneläkelaitoksen lausunnosta annettavaan 

vastineeseen tai asianosaiselta yksittäistapauksessa vaadittuun kirjalliseen 

lausumaan. Näin myötävaikutuksen mahdolliseksi sanktioksi jää sen haital-

linen vaikutus joko lautakunnan selvitysvelvollisuuteen tai päätöksenteossa 

näytön arviointiin. 

3.2.3. Myötävaikutus ja lautakunnan selvitys-
velvollisuus

Yleistäen voidaan sanoa, että asianosaisen myötävaikutusvelvollisuudella 

ja lautakunnan selvitysvelvollisuudella on sama tavoite. Tavoite on tuottaa 

mahdollisimman hyvä ratkaisuaineisto lautakunnan päätöksenteon pohjaksi. 

Tästä syystä on selvää, että velvollisuudet vuorovaikuttavat. Mitä enemmän 

asianosainen myötävaikuttaa asian selvittämiseen, sitä vähäisemmäksi muu-

toksenhakulautakunnan oma selvitysvelvollisuus jää. Sama pätee tietenkin 

myös päinvastoin. Tätä itsestäänselvyyttä tärkeämpää on kysyä, missä mää-

rin asianosainen myötävaikutusvelvollisuus kykenee korvaamaan lautakun-

nan lähtökohtaisen selvitysvelvollisuuden. Oikeusvertailevasti harkitsemisen 

arvoiselta vaikuttaa seuraava ajatusmalli. Asianosaisen tehtävänä on aktivoi-

da yksittäistapauksessa muutoksenhakulautakunnan abstrakti (ja piilevä) 

selvitysvelvollisuus. Jos asianosainen ei tätä tee, muutoksenhakulautakunta 

ei syyllisty laiminlyöntiin, vaikka se ei selvitäkään jotain lopputulokselle mer-

kityksellistä tosiseikkaa viran puolesta eli omasta aloitteestaan. Asianosaisen 

esiintuomistaakka (termi tässä tutkimuksessa) muistuttaa melkoisesti pro-

sessioikeudellista informoimistaakkaa.198 Erona kuitenkin on, että esiintuo-

197. Ks. Koulu 2014 s. 268.
198. Vaitoja 2014 s. 32. Tuomioistuimelle puolestaan asetetaan usein informoivan prosessin-
johdon velvoite. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuomioistuimen on valistettava asianosaisia siitä, 
mitä oikeusohjetta se tulee soveltamaan, jos ohjeen soveltaminen tulisi yllätyksenä asianosai-
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mistaakkaan tässä käytetyssä merkityksessä liittyy selvemmin normatiivista 

ainesta. Kun esiintuomistaakka on täytetty, se laukaisee samalla kertaa eri 

toimimisvelvoitteita tuomioistuimessa. Tuomari joutuu käyttämään kysely-

oikeuttaan, tiedonhankintavelvoite aktivoituu, suullisen käsittelyn tarpeel-

lisuutta joudutaan miettimään ja niin edelleen.

Selkeimmin esiintuomistaakka täyttyy silloin, kun asianosainen valitus-

kirjelmässään tai muuten vaatii selvityksen hankkimista. Tällaisten vaati-

musten tekemistä on edellä suositeltu. Vaatimuksen on periaatteessa oltava 

yksilöity, joskaan yksilöintikynnystä ei saa asettaa epärealistisen korkealle. 

Lähtökohtaisesti yksilöintikynnys ylittyy jo sillä, kun valittaja ilmoittaa selvi-

tyksen kohteena olevan teeman (eli “todistusteeman”). Kuten edellä todettiin, 

muutoksenhakulautakunnan odotetaan asiantuntijaelimenä tuntevan ne 

tavanomaiset kanavat, joista päätöksentekoon tarvittavaa aineistoa on saa-

tavissa. Jos teema on yksilöity mutta selvityskeinoa ei pystytä lautakuntakä-

sittelyssä keksimään, asianosaiselta on kysyttävä, mistä hänen käsittääkseen 

informaatiota on saatavissa. Selvitysvaatimusta ei siis saa suoralta kädeltä 

hylätä sillä perusteella, että asiaa valmisteleva esittelijä ei heti keksi, mistä 

lisätietoja kannattaisi ryhtyä hakemaan.

Yksityinen asianosainen ei kuitenkaan, paradoksaalista kylläkin, välttä-

mättä edistä omaa etuaan aktivoimalla lainkäyttöelimen selvitysvelvollisuu-

den. Muutoksenhakulautakunta nimittäin voi täyttää selvitysvelvollisuutensa 

vaatimalla selvitystä henkilöltä itseltään. Toisin sanoen lautakunta vierittää 

asian selvittämisen takaisin asianosaiselle itselleen. Muodollisesti lainkäyt-

töelin (esimerkiksi hallintotuomioistuin) täyttää virallisperiaatteen mukaiset 

velvoitteensa, eli tässä selvitysvelvollisuuden, se nimittäin “selvittää asiaa”. 

Tosiasiallisesti tämä velvollisuus eli seuraamuksia ajatellen selvitysvastuu 

sälytetään yksityisen kansalaisen harteille. On selvää, että tällaiseksi kään-

tyvä virallisperiaate ei auta asianosaista ajamaan asiaansa. Asianosaiselle 

automaattisesti vieritettävä selvitystaakka ei ole myöskään sopusoinnussa vi-

rallisperiaatteen logiikan kanssa. On myönnettävä, että selvitystaakan vierit-

täminen valittajalle ei kuitenkaan ole niin paheksuttavaa, miltä se kuulostaa. 

Onhan valittaja luonnollisesti omien olosuhteittensa paras tuntija ja monasti 

ainoakin tietolähde. Maallikkovalittajan on kuitenkin saatava selvät ohjeet 

sille. Näin asianosaiset saavat muun muassa tilaisuuden vastatosiseikkoihin vetoamiseen ja 
uusien todisteiden esittämiseen. Nämä taas saattavat nousta esteeksi tuomioistuimen ajatte-
leman lain soveltamiselle. On myönnettävä, että informoivan prosessinjohtovelvoitteen nor-
matiivinen voimassaolo on epäselvä. Hyvään prosessinjohtoon informoiminen toki kuuluu. 
Ks. Virolainen 1988 s. 77.
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siitä, mitä lisäinformaatiota hänen odotetaan toimittavan muutoksenhaku-

lautakunnalle. Hyvää lainkäyttöä ei ole se, että asianosainen saa apokryfisen 

selvityskehotuksen ja hänen valituksensa hylätään, kun asianosainen ei “ole 

esittänyt selvitystä”. Vähintäänkin päätöksessä tulisi kertoa, mitä toiseen lop-

putulokseen vienyt selvitys olisi ollut. 

Muutoinkin on muistettava, että lautakuntaprosessi on - joistakin erityis-

piirteistään huolimatta - hallintolainkäyttöä. Näin lautakuntaprosessissa on 

noudattavaa huomattavaa pidättyväisyyttä, kun selvitysvastuuta vyörytetään 

yksityiselle asianosaiselle. Selvitysvelvollisuus on lähtökohtaisesti lautakun-

nalle asetettu velvoite, asian selvittäminen ei ole yksityisen asianosainen teh-

tävänä. Jos sosiaalialan muutoksenhakulautakunnat siirtävät systemaatti-

sesti selvitysvastuunsa asianosaisille, väitteet muutoksenhakulautakuntien 

puolueellisuudesta, selvitysvastuun pakoilusta sekä juridisesta konstailusta 

ovat entistä äänekkäämpiä. On totta, että tutkimuksen pääkohde, sosiaalitur-

van muutoksenhakulautakunta, ei syyllisty selvitysvastuun vyöryttämiseen 

maallikkkovalittajille. Valittajaan kohdistetut lisäselvityspyynnöt ovat siinä 

harvinaisia. Yhdentekevää on, johtuuko tämä lautakunnan yleisestä passii-

visuudesta asian valmistelussa vai tietoisesta linjauksesta. 

Kehen selvityspyynnöt kohdistetaan, on periaatteellinen kysymys. Eri nä-

kökulmat eivät ole hevin sovitettavissa yhteen. Virallisperiaate ja yhdenver-

taisuusperiaate puoltavat näkemystä, jonka mukaan sosiaaliturvan muutok-

senhaussa on vältettävä hakija/valittajaan kohdistettuja pyyntöjä. Selvitystä 

on siis pyydettävä sosiaaliturvalaitokselta. Toisaalta selvityksen pyytäminen 

ensisijaisesti tai pääsääntöisesti sosiaaliturvalaitokselta voi herättää epäluu-

loja. Valittaja saattaa mieltää, että hänen tosiasiallista vastapuoltaan pidetään 

luotettavampana tietolähteenä. Jälleen voidaan sanoa, että toimi muutok-

senhakulautakunta kuinka tahansa, toiminta on jonkun mielestä virheellis-

tä. Käytännössä ainakin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta kääntyy 

enimmäkseen kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston puoleen, kun se poik-

keuksellisesti kaipaa lisätietoja. Joskus lautakuntakäytäntö muodostuu tah-

tomattaan suorastaan koomiseksi. Kansaneläkelaitokselta kysellään esimer-

kiksi sitä, mitä valittaja on oikeastaan tarkoittanut valituskirjelmässään.199 

Ensisijainen tietolähde kertomaan tarkoituksestaan olisi tietenkin valittaja 

itse. 

Jos vaikutelmaa tasapuolisuudesta halutaan varjella, kansaneläkelaitok-

selta saisi pyytää lisäselvitystä ainoastaan, kun kysymys on kansaneläkelai-

199. Asia 3433/13/16a (päätös 15.11.2013).
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toksen omista tekemisistä tai valittaja on nimenomaan pyytänyt lautakuntaa 

hankkimaan selvitystä jostain seikasta. Tällä pyynnölläänhän valittaja on 

osoittanut, että hän ei itse halua tai voi tätä selvitystä hankkia.200 Yksi ratkaisu 

on osoittaa selvityspyyntö molemmille osallisille. Ohimennen todettakoon, 

että (kuvainnollisesti) väärin kohdistetun selvityspyynnön luoma epäluulo 

ei tietenkään myöhemmin häviä. Asiaa ei auta, vaikka valittajalle jälkikäteen 

varataan tilaisuus lausua mielipiteensä sosiaaliturvalaitoksen toimittamasta 

aineistosta. Tämähän on normaalirutiinina.

Vaikeampaa on sanoa, saako lautakunta käyttää hyväksi etuuskäsittelyssä 

hakijalle asetettua selvitysvastuuta ja liittää siihen haitallisen seuraamuksen. 

Tapausaineistossa on joitakin tapauksia, joissa ainakin asiakirjojen valossa 

herää epäilys, että näin on tehty. Esimerkiksi päätöksen 15.11.2013 tarkoit-

tamassa asumistukiasiassa valittaja antoi vastineen kansaneläkelaitoksen 

lausunnosta. Siinä hän kertoi kansaneläkelaitoksen vaatineen selvitystä siitä, 

miksi hänellä oli verotustiedoisssa vuokratuloja enemmän kuin henkilö itse 

ilmoitti ja mitkä hänen mukaansa mainittiin verotuspäätöksessä. Samalla 

hän valitti sitä, että kansaneläkelaitos ei ollut “pyynnöistäni huolimatta suos-

tunut kertomaan, minkälainen selvitys pitäisi olla”. Valitus kuitenkin hylättiin 

perusteluin, että henkilö ei “pyynnöistä huolimatta ollut antanut selvityk-

siä saamistaan vuokratuloista ja maksamistaan vastikkeista”.201 Päätöksen 

14.11.2013 tapauksessa valittaja taas ilmoitti, että hänellä ei ollut (nähtävästi 

häneltä vaadittua) asunnon pohjapiirrosta eikä tietoja asuinkumppaninsa 

tuloista. Myös tässä tapauksessa muutoksenhakulautakunta totesi lakonisesti, 

että valittajan selvitys ei kumoa olettamaa, jonka mukaan samassa asunnossa 

asuvat, eri sukupuolta olevat henkilöt elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa. 

Muutoksenhakulautakunta ei hankkinut lisäselvitystä sen enempää valitta-

jalta kuin muualtakaan. Tapausten menettelyllisenä erona oli, että toisessa 

valittaja antoi vastineen kansaneläkelaitoksen lausunnosta, toisessa taas va-

littaja ei niin tehnyt. 

Myös yleisessä hallintoprosessissa on epäilty, että hallintotuomiois-

tuimen selvitysvelvollisuus kääntyy de facto asianosaisen selvitysvastuuk-

200. Ks. edellä jakso 2.3.2. Valituskäytännössä tällaiset selvitysvaatimukset ovat, korostettakoon 
vielä, harvinaisia.
201. Tässä tutkimuksessa ei oteta kantaa yksittäisten ratkaisujen oikeellisuuteen. Yllä maini-
tun tapauksen kohdalla on kuitenkin pakko rehellisyyden nimissä sanoa, että valittaja esitti 
erinomaisen paljon selvitystä niin tuloistaan kuin menoistaankin. Asiassa kertyneiden asia-
kirjojen nippu on lähes kaksi senttiä paksu! Toki on mahdollista, että laajaan selvitykseen ei 
sisälly nimenomaan sitä selvitystä, jota hakijalta odotettiin. Siitä huolimatta on ihmeellistä, että 
keskeiseksi hylkäämisperusteeksi on otettu erittelemättä laiminlyönti toimittaa “selvityksiä”. 
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si. Asianosaiselle osoitettu kehotus on toisin sanoen selvitysvelvollisuuden 

täyttämisen pääsääntö: hallintotuomioistuimen velvollisuus selvittää asia 

normaalisti tyhjentyy siihen, että se antaa tällaisen kehotuksen. Ellei tällai-

nen kehotus tuota tulosta, asia ratkaistaan tavallisesti kertyneen aineiston 

perusteella, tarvittaessa todistustaakkasääntöjä soveltaen.202 Kvantitatiivis-

ten selvitysten puuttuessa arvailtavaksi jää, paljonko (suhteessa asiamää-

riin) selvityksen esittämiskehotuksia ylipäätään annetaan ja kuinka usein 

tuomioistuin menee kehotuksen antamista pitemmälle asian selvittämisek-

si. Kirjallisuus välittää vaikutelman, että ensimmäinenkin on epätavallista ja 

jälkimmäinen suorastaan poikkeuksellista.203 Näyttää myös siltä, että asia-

ryhmissä on melkoisia eroja. Muun muassa veroasioissa asian selvittäminen 

tarkoittaa muita asiaryhmiä selkeämmin aktiivista prosessinjohtoa, toisin 

sanoen asianosaiselle annettuja kehotuksia.204 Tässä asiaryhmässä todetaan-

kin suoraan, että tuomioistuimelta puuttuvat keinot selvittää asiaa “itse”, eri-

tyisesti jos tai kun yksittäisessä asiassa ei järjestetä suullista käsittelyä.205 To-

sin voidaan kysyä, miksi sitten tällaista käsittelyä ei järjestetä. Sosiaaliturvan 

muutoksenhaussa lähtökohta on parempi. Muutoksenhakulautakunnat voi-

vat turvautua niihin resursseihin, joita etuusjärjestelmällä on. Käytännössä 

tämä tarkoittaisi nyt tehtävän tutkimuksen kontekstissa sitä, että lautakunta 

kehottaisi kansaneläkelaitoksen toimistoa selvittämään asiaa. Tällaiset ke-

hotukset tai edes toimistolle suunnatut suorat kysymykset ovat kuitenkin 

lautakuntakäytännössä lähes tuntemattomia. 

On tunnettua, että selvitysvelvollisuus saattaa joutua ristiriitaan lainkäyt-

töelimille asetettavan puolueettomuusstandardin kanssa. Näin käy sekä tyy-

dyttäessä asianosaisten ohjaamiseen että hankittaessa selvitystä viran puo-

lesta: riski on tietenkin suurin jälkimmäisessä. Tästä syystä sen täyttämisessä 

on noudatettava “tasapuolisuutta ja vastavuoroisuutta”.206 Laki yrittää mää-

ritellä, miten nämä sinänsä kiistattomat kriteerit otetaan huomioon (hallin-

tolainkäyttölaki 33 §). Pykälä tekee eron yhtäältä asianosaisten ohjauksen ja 

202. Nykyisin kukaan ei enää kiistä todistustaakan tarpeellisuutta myös hallintoprosessissa. 
Joka asiaa ei saada koskaan selvitetyksi suuntaan tai toiseen. Tavallista on, että todistustaak-
kasääntöjä lainataan, etenkin siviiliprosessista. Näin jo Halila 1955 s. 19.
203. Ks. esim. valtiontalouden tarkastusvirasto: hallinto-oikeudet 2008 s. 146. Kertomuksen 
mukaan on paljon asioita ja asiaryhmiä, joissa erityisiin aineellisen prosessinjohdon toimiin 
ei tarvetta “juttujen laadun vuoksi”. Vrt. Ervasti-Kallioinen 2003 s. 80. Esitys antaa kuvan (kyl-
läkin rivien välistä luettavan) siitä, että asianosaisten ohjaus ja lisäselvitysten pyytäminen on 
empiirisesti yleistä.
204. Ryynänen 2000 s. 67.
205. Jukarainen 2007 s. 64 ja 89.
206. Mäenpää 2007a s. 372. 
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toisaalta viran puolesta hankittavan selvityksen välillä. Ensimmäiseen tuo-

mioistuimen tulee ryhtyä “tarvittaessa” (1 mom.). Jälkimmäiselle asetetaan 

sen sijaan melkoisesti ehtoja: selvitystä on hankittava viran puolesta ainoas-

taan - tämä sana puuttuu lakitekstistä - siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasa-

puolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä vaativat (2 mom.). Uusinta 

lainsäädäntöä tässä suhteessa edustaa laki oikeudenkäynnistä markkinatuo-

mioistuimessa (100/2013). Lain säännöksissä pilkottaa toinen asenne, sillä 

laki korostaa tuomioistuimen oma-aloitteisuutta. Se ei myöskään samalla 

tavalla kuin hallintolainkäyttölaki nosta asianosaiselle annettua osoitusta 

ensisijaiseksi keinoksi hankkia selvitystä. Laissa oikeudenkäynnistä markki-

natuomioistuimessa ei myöskään ole otettu omaksi momentikseen selvittä-

misen rajoituksia. Itse asiassa ainoa lain tuntema rajoitus on, että elinkeinon-

harjoittajaa ei saa velvoittaa ilmaisemaan liike- tai ammattisalaisuutta (5:12).

Totta on, että kumpikaan lakiteksteistä ei anna konkreettista tukea tuo-

mioistuimelle, kun se miettii selvitysvelvollisuuttaan konkreettisessa sovelta-

mistilanteessa. Hieman tarkennusta tuovat tutkimuksessa kehitellyt säännöt. 

Niiden mukaan selvitystä on viran puolesta hankittava, kun selvitys uhkaa 

muutoin jäädä yksipuoliseksi tai ei täytä oikeudenmukaisuuden vaatimuk-

sia.207 Tosin on sanottava, että jo saadun selvityksen yksipuolisuuden ja epä-

oikeudenmukaisuuden arvioiminen on oma ongelmansa. Varsinainen on-

gelmanratkaisu ei tunnu näillä säännöillä helpottuvan. Hieman vahvempaa 

tulkintatukea saadaan, jos tasapuolisuus tulkitaan yksityisen kansalaisen 

tukemiseksi asian selvittämisessä. Hallintoviranomaisen tiedollinen ja ta-

loudellinen ylivertaisuushan hallintovalituksen käsittelyssä on kiistaton208, 

eikä todellista yhdenvertaisuutta vallitse hallintoriidoissakaan. Oli puolu-

eellisuuden riski mikä tahansa yleisessä lainkäytössä, sosiaaliturvan muu-

toksenhaussa epäilykset puolueellisuudesta valittajan - eli sosiaaliturvan 

asiakkaan - hyväksi eivät ole pahasta. Tämän tutkimuksen yleisessä osassa 

on päinvastoin katsottu, että lautakuntaprosessin tulisi suosia yksityistä valit-

tajaa. Tässä suhteessa “puolueellinen” selvitysvelvollisuus ja prosessinjohto 

on näin ollen suorastaan toivottavaa. 

3.2.4. Selvittämisen kohde: mitä selvitetään?

Kuten edellä todettiin, sosiaaliturvan muutoksenhaussa valittajan myötä-

vaikutusvelvollisuus hahmottuu tosiseikkoja tarkoittavaksi eli faktuaaliseksi. 

207. Mäenpää 2007a s. 368.
208. Mäenpää 2007a s. 381.
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Päätelmä ei pääse yllättämään, koska tässä tutkimuksessa sen vastinpariksi 

katsottu selvitysvelvollisuus on sekin faktuaalista. Selvitysvelvollisuus käsi-

tetään myös hallinto-oikeuden tutkimuksessa tosiseikkojen selvittämiseksi. 

Siihen ei, toisin kuin yleisen prosessioikeuden tutkimuksessa, lasketa asian 

oikeudellista selvittämistä eli oikeudellista dialogia siitä, mitä säännöksiä 

sovelletaan päätöksenteossa ja miten niitä tällöin tulkitaan.209 Modernille 

siviiliprosessille on ominaista juuri se, että oikeudelliseen dialogiin avataan 

mahdollisuuksia. Hallintoprosessin rajoitettu selvitysvelvollisuus on sitäkin 

erikoisempi, kun toisaalta lähdetään siitä, että tosiseikkoja ja oikeustosiseik-

koja - ja samalla asia- ja oikeuskysymyksiä - ei hallintolainkäytössä voida 

erottaa toisistaan riittävän selvästi. Tämä onkin yksi perustelu sille vahvalle 

virallisperiaatteelle, joka ainakin teoriassa leimaa hallintolainkäyttöä.210 Si-

viiliprosessissa lähtökohta on sen sijaan toinen. Asiakysymykset (tosiseikat) 

ja oikeuskysymykset (sovellettava laki) ovat erotettavissa, ja järjestelmä ni-

menomaan rakentuu tälle erottelulle. Väärinkäsitysten välttämiseksi todet-

takoon, että hallintotuomioistuin toki pystyy avaamaan riidan osapuolille 

tilaisuuden juridiseen argumentointiin. Tuomioistuin voi kuitenkin sen myös 

evätä. Toisin sanoen tuomioistuin ei anna asianosaisille ollenkaan tilaisuutta 

lausua mieltään lain soveltamisesta - ja se toimii siitä huolimatta selvitysvel-

vollisuuden legalistisen tulkinnan vaatimalla tavalla.

Tosiseikkoihin pitäytyvä selvittäminen on lähtökohtaisesti voimassa myös 

sosiaaliturvan muutoksenhaussa. Tosin on pidettävä mielessä, että yksityisil-

tä valittajilta puuttuu tavallisesti niin kyky kuin halukin oikeudelliseen dialo-

giin. Jos valittaja kuitenkin siihen poikkeuksellisesti kykenee (aineistossa on 

siitä esimerkkejä) tai hänellä on osaava lakimiesavustaja, myös oikeudellinen 

argumentointi on asian selvittämistä juridisessa merkityksessä. Tästä seuraa, 

että asianosaisen argumentointia ei saa estää tai katkaista sillä verukkeella, 

että se ei kuulu “asian selvittämiseen”. Sosiaaliturvan muutoksenhaussa ar-

gumentointi sovellettavista lain säännöksistä on sitäkin tärkeämpää. Vali-

tusasian esittelijävastuinen valmistelu nimittäin vie heti alussa yksittäisen 

valitusasian tietylle tulkinnan uralle. Vaihtoehtoisille tulkintalinjoille ei an-

neta tilaisuutta nousta esiin. Näin käy ainoastaan, kun joku jaoston jäsenistä 

nimenomaan halua niistä keskustelua - mikä sekin tuntuu olevan tapausai-

neiston perusteella lähes ennen kuulumatonta. Kuten edellä todettiin, oikeu-

dellinen argumentointi ei ole luettavissa asianosaisen myötävaikutusvelvol-

209. Ignatius-Kanninen 1993 s. 95. Usein tosiseikkoihin liitetään vielä se määre, että niiden on 
oltava ensisijaisesti “relevantteja”. Ks. Mäenpää 2007a s. 379. 
210. Husa 2004 s. 186.
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lisuudeksi eikä siitä kieltäytymiseen saa liittää haitallisia seuraamuksia. Tätä 

voidaan pitää sosiaaliturvan muutoksenhaun ominaispiirteenä. 

Sille kokemussäännölle, että oikeudellista näkemystään yksin esittämään 

pääsevä osapuoli saa taktisen edun, lainsäätäjä ei mahda mitään. Vaikutus 

on psykologinen. Sitä ei torju väite siitä, että virallisperiaate pakottaa lain-

käyttäjän ottamaan huomioon myös sille tarjottua oikeudellista kuvaa vas-

taan puhuvat seikat, vaikka kukaan ei ole niitä asiassa esittämässä. Tosin on 

myönnettävä, että sosiaaliturvan muutoksenhaku ei ole tässä hyvä “huono” 

esimerkki. Riski tarjotun oikeudellisen käsityksen vääristävästä vaikutuk-

sesta jää minimaaliseksi. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että sosiaalitur-

valaitokset eivät, vaikka niillä epäilemättä olisi riittävä tietotaito, vaivaudu 

oikeudelliseen argumentointiin. Tämä koskee sekä etuuspäätöksiä että so-

siaaliturvalaitosten antamia lausuntoja valitusasioissa. Jos tai kun sosiaali-

turvalaitokset ryhtyvät tehokkaammin osallistumaan lautakuntaprosessiin, 

vaara konkretisoituu. 

Oma kysymyksensä on, mikä vaikutus lain mukaan annetaan sille, että 

vastapuolen tosiasiaväitettä ei yksittäisessä asiassa kiistetä. Periaatteessa vas-

taus on yksiselitteinen. Suomen oikeus ei tunne missään prosessilajissa niin 

sanottua kiistämistaakkaa.211 Tosiseikka ei toisin sanoen tule todistetuksi sil-

lä, että vastapuoli - eli se asianosainen, jolle väitetty tosiseikka on epäedulli-

nen - ei sitä nimenomaan kiistä. Periaate on tavallaan oikeutettu. Vastapuoli 

ei huomaa kiistää kaikkea tai ei alennu kiistämään sellaista tosiasiaväitettä, 

joka hänen mielestään on loukkaava tai totaalisesti perätön. Jokainen prakti-

nen lainkäyttäjä tietää, että teoria puuttuvasta kiistämistaakasta on kaukana 

käytännön realiteeteista. Laiminlyönnillä kiistää joku seikka on oikeudellista 

vaikutusta. Tämä vaikutus on kylläkin konstruoitavissa eri tavoilla. Toisinaan 

laiminlyönti on tulkittavissa konkludenttiseksi tunnustamiseksi. Jos väite 

puetaan kysymyksen muotoon, vastaamisen laiminlyömiselle on annetta-

va OK 17:5:n mukainen haitallinen vaikutus näytön arvioinnissa. Kyseinen 

haitallinen vaikutus voi, vähäiseenkin indisiotodisteluun yhtyneenä, ylittää 

näyttökynnyksen yksittäisessä asiassa. Psykologi sanoisi tässä vaiheessa, että 

tällainen pohdiskelu vaikenemisesta on juristeriaa. Kansanviisauskin sanoo, 

että valehteleminen on moraalisesti helpointa, kun se tapahtuu vaikenemal-

211. Saranpää 2010 s. 48. Välimiesmenettelyssä voidaan kylläkin puhua lievennetystä kiistämis-
taakasta. Tosin siinäkään kiistämättä jättämisestä ei “ilman muuta” seuraa, että vastapuolen 
katsottaisiin hyväksyneen väitteen. Yksipuolinen tai ylimalkainen väitteen kiistäminen ei kui-
tenkaan “vie asiaa eteenpäin”, jos väite on ollut uskottava ja perusteltu. Näin Ovaska 2007 s. 187.
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la.212 Olemalla hiljaa asianosainen ei sitä paitsi riko edes sitä (tosin sanktio-

tonta) negatiivista totuusvelvollisuutta, joka hänellä useimmiten on. Ja jos 

kiistämistaakkaa tosiasiallisesti sovelletaan esimerkiksi lautakuntaproses-

sissa, estettä ei ole sille, että väärien tosiasiaväitteiden kiistäminen luetaan 

osaksi valittajan myötävaikutusvelvollisuutta.

Monasti ajatellaan, että käsittelyn kirjallinen muoto helpottaa sekä vai-

kenemista että väärien tietojen antamista. Kirjelmissä tavallinen “ohipu-

huminen “ selittyy usein sillä, että asianosainen ei rohkene kiistää oikeita 

tosiseikkoja. Myös kynnys valehtelemiseen madaltuu (‘muste ei punastu’). 

Arveluttavaksi jälkimmäinen kokemussääntö nousee normatisoituessaan, 

mistä esimerkkinä on kielto käyttää oikeudenkäynnissä kirjallisia todista-

jankertomuksia (OK 17:11).213 Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta 

eettisesti tuomittavaa on, jos tällaiselle kertomukselle ei anneta todistusar-

voa mutta ei myöskään tarjota tilaisuutta sellaiseen suulliseen käsittelyyn, 

jossa todistaja pääsisi esittämään kertomuksensa henkilökohtaisesti. Sitä 

paitsi jos suullisuus on totuuden tae, miksei sitä sovelleta johdonmukaisesti. 

Yhtä hyvin voidaan sanoa, että asianosaisen ja sosiaaliturvalaitoksen kirjel-

mät kärsivät samasta heikkoudesta. Niissäkin on helpompi valehdella kuin 

kasvokkain vastapuolelle ja tuomareille. Ja viime kädessä tuomarikin ehkä 

miettisi huolellisemmin päätöksensä perusteluja, jos hän joutuisi lukemaan 

päätöksensä kasvokkain asianosaisille. Joku kenties pitäisi epäjohdonmukai-

sena, että samalla kun asianosaisilta vaaditaan välittömyyttä, tuomion anta-

minen siirretään kansliaan, jotta henkilökontakteilta tuomari – asianosaiset 

tässä vaiheessa vältytään.

212. Tämä kokemussääntö on vanhaa perua. Vanhassa englantilaisessa rikosprosessissa yritet-
tiinkin kaikin keinoin pakottaa syytetty vastaamaan jotain syytteeseen, jotta oikeudenkäynti 
pystyttiin aloittamaan. Ellei syytetty muutoin suostunut joko myöntämään tai kiistämään syy-
tettä, häntä kidutettiin (peine forte et dure). Valtaosa syytetyistä ei kestänyt kidutusta vaan kiis-
ti lopulta syytteen; muutamia taas kuoli kidutusprosessissa, jossa henkilön rintakehän päälle 
lisättiin painoja. Vasta vuonna 1827 dilemmaan keksittiin ratkaisu legaalisesta fiktiosta. Ellei 
syytetty suostu vastaamaan mitään, hänen katsotaan kiistäneen syytteen. Ks. Andrews 1899 s. 
65. Nykyihminen kummeksuu, miksi syytetyt eivät sitten kiistäneet syytettä. Sehän olisi mer-
kinnyt vasta oikeudenkäynnin alkamista. Vastaus oli konfiskaatiosäännöksissä. Syytetyn koko 
omaisuus menetettiin valtiolle, jos hänet todettiin oikeudenkäynnissä syylliseksi. Jos taas syy-
tetty kuoli ennen oikeudenkäynnin aloittamista, omaisuus jäi hänen perillisilleen. 
213. Tähän yksittäiskysymykseen palataan jäljempänä. 
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3.3. Prekluusio lautakuntaprosessissa

3.3.1. “Myöhästymissääntö”

Sosiaaliturvan muutoksenhaun erikoisuuksiin kuuluu tässä tutkimuksessa 

myöhästymissäännöksi kutsuttu määräys. Sosiaaliturvan muutoksenhaku-

lautakunta voi säännöksen perusteella jättää kirjallisen tai suullisen selvi-

tyksen huomioon ottamatta, jos selvitys saapuu vasta asian ratkaisupäivänä 

tai sen jälkeen (14.6 §). Säännöksen alkuperäinen tarkoitus oli hyväksyttävä. 

Tietokoneitahan ei ensimmäisten lautakuntalakien aikaan ollut, mutta asia-

määrät olivat jo tuolloin valtaisat. Näin valitusasiaan liittyvän asiakirjan saa-

puminen ratkaisupäivänä ei välttämättä tullut edes esittelijän tietoon, vaikka 

aikaa saapumisen ja kokouksen välillä oli useita tunteja. Tietokoneiden ai-

kakaudella tätä vaaraa ei tietenkään ole, ja maininta suullisesta selvitykses-

tä on suorastaan arkaistinen. Muutoksenhakulautakuntiin ei myöskään tule 

tosiasiallisesti sellaista viime hetken selvitysten virtaa, että säännökselle olisi 

todettavaa tarvetta. Tosin se mainitaan notaarin ohjeistuksessa, joten se ei 

liene pelkkä kuriositeetti.214 

Myös hallituksen esitykseen vakuutusoikeuslain muuttamiseksi on otettu 

vastaava säännös (ehdotettu 16.3 §). Tämä esitys on perusteluissaan hieman 

myönteisempi lisäselvityksille. Tällaisten selvitysten vastaan ottamista ei saa 

“liiallisesti” rajoittaa, vaikka ne esityksen mukaan viivästyttävät merkittävästi 

asian käsittelyä. Ongelmaksi ovat kuitenkin vakuutusoikeudessa nousseet 

sellaiset lisäselvitykset, jotka saapuvat ratkaisupäivän ja päätöksen posti-

tuspäivän välillä. Tällainen selvitys voi “pahimmillaan” vaatia jo ratkaistun 

asian uudelleen käsittelemistä alusta alkaen. Vielä huomautetaan erikseen, 

että tällaisissa tapauksissa kansalainen voi päästä nopeammin oikeuksiinsa 

uudella etuushakemuksella.215 Tämä jää kylläkin arvailtavaksi; joskus näin 

ehkä käy, mutta useimmiten päädyttäneen uuteen valituskierteeseen.

Nykylukija kiinnittää aluksi huomionsa siihen, että uusissa lautakuntala-

eissa ei ole vastaavaa säännöstä myöhästyneistä lisäselvityksistä. Tämä tuo 

mukanaan yhdenvertaisuuden ongelman. Onko kohtuullista, että valittajan 

prosessioikeudellinen asema vaihtelee edes tällaisessa yksityiskohdassa sen 

mukaan, mihin sektorikohtaiseen lautakuntaan hänen asiansa päätyy. Kos-

ka asianosainen ei pääse vaikuttamaan toimivaltaisen lautakunnan mää-

214. Notaarin ohjeistus 2011 s. 7.
215. HE 104/2014 vp. s. 25. Esityksessä tuodaan nähtävästi ensimmäisen kerran sosiaalilainsää-
dännössä näin selkeästi esiin muutoksenhaun ja uuden hakemuksen vuorovaikutus. 
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räytymiseen, vastaus on luonnollisesti kieltävä. Säännöksen tulkintakin on 

oma lukunsa. Tulkinnassa toistuu ensiksikin tavanomainen pulma siitä, on-

ko lautakunnalla sellainen vapaa harkintavalta, mihin lakikielen sana “voi” 

yleiskielessä viittaa. Harkintavalta merkitsisi, että lautakunta - tai tarkkaan 

ottaen sen jaosto - saisi joko ottaa selvityksen huomioon tai olla sitä ottamat-

ta, vaikka selvitys on käsillä jaoston kokouksessa. Tällaista harkintavaltaa ei 

kuitenkaan liene tarkoitettu. Jos lisäselvitys de facto on mukana yksittäisen 

asian ratkaisuaineistossa, se on otettava huomioon. 

Toinen tulkintakysymys on, mikä on pääsääntö, mikä poikkeus. Sanan-

mukaisesti tulkittuna pääsääntö on ratkaisupäivänä saapuneen aineiston 

huomioon ottaminen. Muu eli huomiotta jättäminen vaatii erityisiä perus-

teluja, esimerkiksi sitä, että selvitystä ei tosiasiallisesti ehditä toimittaa jaos-

ton kokoukseen. Oma kysymyksensä syntyy siitä, mitä tarkoittaa säännöksen 

apokryfinen viittaus ratkaisupäivän jälkeen saapuneen selvityksen jättämi-

seen huomiotta. Lautakuntahan ei saa muuttaa kerran tekemäänsä ratkaisua, 

mikä on yleinen prosessioikeuden periaate.216 Ainoa järjellinen selitys on, 

että myöhästynyt selvitys ei automaattisesti johda sellaiseen uudelleenkäsit-

telyyn, minkä aineellinen etuuslaki voisi sallia. Esimerkiksi sairausvakuutus-

laki kytkee yhteen etuuskäsittelyä ja muutoksenhakua. Myös sosiaaliturvan 

muutoksenhakulautakunta voi joissakin tapauksissa joutua tutkimaan asian 

uudelleen (sairausvakuutuslaki 17:4), joskin on sanottava, että säännökset 

uudelleentutkinnasta ovat harvinaisen vaikeasti tulkittavissa. 

Pääpulma on kuitenkin siinä, onko tällainen preklusiivinen sääntö ylipää-

tään hyväksyttävissä prosessioikeuden yleisten periaatteiden valossa. Sääntö 

ei ole tavallinen prosessilainsäädännössä. Laki sosiaaliturvan muutoksen-

hakulautakunnasta on pikemminkin hyvin poikkeuksellinen. Selvää on, että 

tilanteet, joissa selvitystä ei tavanomaisin rutiinein tosiasiallisestikaan ehditä 

saattaa ratkaisukokoonpanon tietoon, muodostavat oman joukkonsa. Tässä 

joukossa punnintaa huomioon ottamisesta tai huomiotta jättämisestä ei tar-

vita. Jos lisäselvitys sen sijaan saapuu niin ajoissa, että se olisi toimitettavissa 

ratkaisukokoonpanolle, asia muuttuu vaikeammaksi. Pyrkimys aineelliseen 

totuuteen vaatii selvityksen huomioon ottamista. Myöskään valittajan usko 

käsittelyn oikeudenmukaisuuteen ei kohene siitä, että näennäisesti ajois-

sa tullut selvitys kuitenkin jätetään huomioon ottamatta. Kaiken kaikkiaan: 

säännöksestä saatava käytännön hyöty on niin minimaalinen ja periaatteel-

216. Kuten edellä todettiin, myös esityksessä vakuutusoikeuslain muuttamiseksi tuodaan esiin 
sama seikka: myöhästynyt selvitys voi johtaa - ja samalla tietenkin oikeuttaa valittajan - uu-
delleenkäsittelyyn.
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liset ongelmat niin merkittävät, että säännös kannattaisi pikaisesti kumota. 

Säännös on oikeushistoriallinen reliikki.

3.3.2. Lautakunnan määräämä prekluusio

Kuten edellä on todettu, lautakuntalainsäädäntö ei tunne lautakuntaproses-

sin sisäistä prekluusiota.217 Näin valittaja (tai kuka tahansa) saa toimittaa yk-

sittäiseen valitusasiaan uutta aineistoa aina siihen saakka, kunnes jaosto on 

tehnyt siinä päätöksen. Jos asia ei ole päässyt niin sanotuksi keskusteluasiaksi 

epäselvää kuitenkin on, milloin tämä aineiston toimittamisikkuna sulkeutuu. 

Tällainen asiahan ei lainkaan tule esille kokouksessa. Loogisinta on katsoa, 

että tällaiseen asiaan saa toimittaa uutta aineistoa, kunnes se jaoston kokous, 

jonka viikkojättömääriin asia sisältyi, päättyy. Eräänlaisesta tosiasiallisesta 

prekluusiosta lautakuntaprosessissakin kyllä voidaan puhua. Tämä de facto 

-prekluusio on varsin aikainen. Sen jälkeen kun esittelijä on laatinut perus-

tellun päätösehdotuksensa, valittajan mahdollisuudet vaikuttaa lopputulok-

seen heikkenevät ratkaisevasti. Yleisen elämänkokemuksen perusteella ni-

mittäin uskalletaan sanoa, että esittelijä ei, osaksi psykologisista syistä, osaksi 

raskaan työtaakkansa takia, hevin enää muuta omaksumaansa mielipidettä. 

Jaostot taas poikkeavat äärimmäisen harvoin esittelijän ehdotuksesta.

Lautakuntakäytäntö on ottanut käyttöön sisäiseen ohjeistukseen perus-

tuvan prekluusion.218 Jos henkilö (eufemistisesti ohjeiden mukaan vakuu-

tettu) on lähettänyt asiassaan lautakunnalle runsaasti selvityksiä ja lähettää 

niitä edelleen, hänelle lähetään stoppikirjeeksi kutsuttu kirje. Tässä kirjees-

sä kansalaiselle annetaan kolmen viikon määräaika ja asetetaan uhka, että 

kyseisen määräajan jälkeen toimitettuja asiakirjoja ei oteta huomioon asian 

käsittelyssä. Kirjeen tavoite on sinänsä hyväksyttävä. Sillä yritetään - tosin 

vaatimattomissa rajoissa - keskittää lautakuntaprosessia, koota ratkaisuai-

neisto kerralla sekä nopeuttaa asian käsittelyä. Tästä huolimatta on sanotta-

217. Näkemykset prekluusiosta ovat kulkeneet täyden ympyrän parissa vuosikymmenessä. Kun 
alioikeusuudistusta aikanaan 1990-luvun alussa viimeisteltiin, prekluusio oli prosessioikeuden 
viimeinen sana, “modernin” prosessin tunnusmerkki. Tällä hetkellä taas vaihtoehtoisen riidan-
ratkaisun paremmuutta suhteessa tuomitsemiseen perustellaan juuri sillä, että siitä puuttuu 
prekluusio. Tässä suhteessa muutoin arkaistinen lautakuntalainsäädäntö on hyvinkin “moder-
nia” prosessioikeutta. Ks. Lindell 2007 s. 325. Käsikirjoissa kansalaisia lohdutellaankin sillä, että 
hallintoprosessissa asianosaisen “taitamattomuus” ei johda yhtä laajalti oikeudenmenetyksiin 
kuin taitamattomuus riita-asian oikeudenkäynnissä. Ks. Nyblin 2012 s. 82. 
218. Määräykset tästä käytänteestä on epäloogisesti otettu notaarille osoitettuihin pysyväis-
ohjeisiin. Ks. notaarin ohjeistus 2011 s. 12. Asiallisesti kohdistus on aivan oikea, koska notaari 
vastaa tässä vaiheessa yksittäisen asian valmistelusta. 
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va, että stoppikirje -instituutio onnistuu loukkaamaan kerralla lähes kaikkia 

prekluusion käyttämistä kontrolloivia periaatteita. Pohjoismaissa nimittäin 

katsotaan, että prekluusio on vakava oikeusseuraamus, jonka edellytyksistä 

on määrättävä laintasoisesti. Prekluusiotosiseikaston eli tosiseikkojen, joiden 

vallitessa oikeudenmenetys tapahtuu, on lisäksi oltava täsmällisesti määri-

telty ja sen soveltamisen ennakoitavaa. Myös preklusiivisen uhan olemassa-

olon on oltava säännöksen sanamuodon perusteella selvää. Toisin sanoen 

lain määräaikasäännöksistä ei voi automaattisesti johtaa prekluusiota, joka 

niihin liittyisi. Sisäisessä ohjeessa “runsasta selvitystä” ei esimerkiksi mää-

ritellä. Myöskään niitä seikkoja, joista päätellään lähettäjän aikomus jatkaa 

selvitysten lähettämistä, ei ilmoiteta. 

Omituista on vielä sekin, että selvitysten merkitykselle ei anneta painoa 

eikä poikkeuksia tehdä, vaikka määräajan jälkeen tuleva selvitys olisi sel-

laista, että sitä ei olisi voitu toimittaa aikaisemmin. Prekluusio on kokonai-

suutena poikkeuksellisen ankara ja sellaisena kohtuuton. Huippuna on se, 

että epämääräiseen tosiseikastoon perustuvan prekluusiouhan asettami-

nen ja toteuttaminenkin on delegoitu kansliahenkilökunnalle eli notaarille. 

Normaalistihan prekluusion vaikutuksesta päättää ratkaisukokoonpano eli 

tuomioistuin kokonaisuudessaan. Juristi toki osaa suoralta kädeltä sanoa, 

että tällainen lakiin perustumaton prekluusiosäännös on pätemätön. Lau-

takunta toimii väärin, jos se jättää määräajan jälkeen tulleen aineiston huo-

miotta. Menettelystä on seurauksena se, että vakuutusoikeus palauttaa asian 

käsiteltäväksi uudelleen täydellisen ratkaisuaineiston pohjalta. Maallikko 

saattaa sen sijaan ottaa stoppikirjeen vakavasti. Sisäinen ohjeistus rakentuu 

nähtävästi olettamukselle, että asetetulla uhalla on psykologinen vaikutus. 

Vaikutus voi tosin olla päinvastainen kuin kuviteltiin. Kirje tuhoaa vaikutel-

maa koetusta oikeudenmukaisuudesta, kun valittaja “ei saa sanoa asiaansa 

loppuun”.

Kuten myöhästymissääntö ja kyseenalainen stoppikirje -käytänne osoitta-

vat, prekluusio ja uudelleenkäsittely liittyvät sosiaaliturvan muutoksenhaus-

sa toisiinsa. Koska tie uudelleenkäsittelyyn on periaatteessa auki loputtomiin, 

ankarakaan prekluusio ei - toisin kuin esimerkiksi yleisessä lainkäytössä - 

vaaranna oikeuksiin pääsyä. Tosin preklusiiviset käsittelyratkaisut voivat lyö-

dä pienen lommon koettuun oikeudenmukaisuuteen. Maallikko leimaa her-

kästi järkevänkin prekluusion vihoviimeiseksi saivarteluksi. Tämäkin vaara 

on minimaalinen, sillä prekluusion sovellutuksena myöhästymissääntö on 
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kylläkin vaatimattomimmasta päästä. Ja kun prekluusio lähtökohtaisesti kel-

puutetaan muutoksenhakujärjestelmän osaksi, loppupäätelmässä on kysy-

mys pelkästä tarkoituksenmukaisuudesta. Kannattaako uudelleenkäsittely 

sijoittaa tuomioistuinympäristöön (jolloin kysymyksessä on uusintaoikeu-

denkäynti) vai etuusympäristöön (jolloin kysymyksessä on uusi etuuskäsit-

tely. 

Prosessioikeudessa perättäisiä oikeudenkäyntejä samasta asiasta on pe-

rinteisesti vieroksuttu.219 Syyt ovat osaksi eettisiä; tällaiset oikeudenkäynnit 

osoittavat epäeettistä revanssihenkeä.220 Osaksi ne taas mahdollistavat kulu-

tusstrategian; heikomman osapuolen voimavarat ajetaan tietoisesti loppuun 

- ja tämä joutuu luopumaan oikeuksiin pääsystään. Sosiaaliturvassa tätä riskiä 

ei ole. Kansalaisen vastapuoli, sosiaaliturvalaitos, kestää rajattomiin uusin-

takäsittelyjen rasitusta, sillä se on niihin etuusjärjestelmissään varautunut. 

Periaatteessa uusintakäsittelyä sosiaaliturvalaitoksessa - eli uutta etuus-

käsittelyä - tulisi suosia kolmesta syystä. Ensiksikin käsittely siellä on hal-

vempaa. Vaikka lautakuntien käsittelykustannukset asiaa kohden ovat vä-

häiset (alle 200 euroa), etuuskäsittely on varmasti vielä halvempaa. Toiseksi 

kansalainen saa asiantuntevamman kohtelun, sosiaaliturvalaitoksethan ovat 

toimeenpanemiensa etuusjärjestelmän parhaita asiantuntijoita. Sen sijaan 

muutoksenhakulautakunnat ovat, vakuutusoikeudesta puhumattakaan, vain 

muutoksenhaun asiantuntijoita. Kolmanneksi uusi etuushakemus on luulta-

vasti tuloksellisempi. Kokemus osoittaa, että tuomioistuimet päätyvät uusin-

takäsittelyssä yleensä samaan tulokseen kuin aikaisemminkin, toisin sanoen 

uusi aineisto tai uudet argumentit eivät hevin käännä tuomareiden päätä.221 

Jossain määrin pitäytymistä aikaisempaan kantaan estetään jääviyssäännöil-

lä. Ne estävät aikaisemmin asiaa käsitelleitä tuomareita osallistumasta asian 

uusintakäsittelyyn.

Ratkaisussa KKO 2014:66 (tapaus koski esteellisyyttä vakuutusoikeudessa 

219. Pahamaineisissa brittiläisissä equity -tuomioistuimissa oikeudenkäynnit eivät koskaan 
päättyneet, koska jokainen uusi todiste elvytti oikeudenkäynnin. Vuosikymmeniä kestävät pro-
sessit olivat viktoriaanisen kirjallisuuden lempiteemoja, sillä ne vetivät perikatoon kokonaisia 
sukuja. Esimerkki on Dickensin tunnettu Jarndyce vs. Jarndyce -oikeudenkäynti kirjassa “Kolea 
talo”. Oikeudenkäynti päättyi ratkaisemattomana vasta, kun riidan kohteena ollut perintö oli hu-
vennut oikeudenkäyntikustannuksiin. Kuuluisa sukujen välisten oikeudenkäyntien sarja taas 
on Scottin käyttämä Ravenswood vs. Ashton, joka raunioitti totaalisesti ensimmäisen suvun.  
220. Klassinen sanonta “nemo debet bis vexari pro una eadem causa” onkin pohjimmiltaan 
moraalis-idealoginen. Ks. Männistö 2013 s. 48. Tosin hän samalla tuo esiin oikeudenkäyntien 
käyttämisen häirintään ja resurssien kuluttamiseen pragmaattisena perusteluna oikeusvoi-
mavaikutukselle.
221. Männistö 2013 s. 50.
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ja tapaturma-asiassa, mistä syystä se päätyi korkeimman oikeuden ratkaista-

vaksi) esiintyy tyypillinen uusi hakemus/uusi valitus -kierre. Siinä henkilön 

asiallisesti sama etuushakemus oli hylätty vuosina 1999 ja 2005. Jälkimmäi-

sestä päätöksestä hän valitti (silloiseen) tapaturmalautakuntaan, joka hyl-

käsi valituksen. Tulokseton muutoksenhaku jatkui valituksena vakuutusoi-

keuteen ja valituslupahakemuksena korkeimpaan oikeuteen. Vuonna 2010 

henkilö teki uuden selvityksen perusteella uuden hakemuksen. Kun sekin 

johti kielteiseen päätökseen, hän valitti nykyiseen tapaturma-asioiden muu-

toksenhakulautakuntaan. Kun tämänkin lautakunnan päätös oli kielteinen, 

henkilö valitti vakuutusoikeuteen. Valituksessaan hän vetosi muun muassa 

siihen, että lautakunnan lääkärijäsenkin oli esteellinen. Valitus oli jälleen tu-

lokseton, mistä syystä hän haki valituslupaa väittäen myös, että vakuutusoi-

keuden lääkärijäsen oli esteellinen. Tässä kohdin korkein oikeus yhtyi tulkin-

taan ja palautti asian vakuutusoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Viimeistä 

vaihetta tässä tapauksessa tuskin on nähty. Henkilön oikeustaistelun on syy-

tä omaksua jatkuvan, jos vakuutusoikeus hylkää pääasiaa eli ammattitautia 

koskevan valituksen. Tähän mennessä kyseinen hakemus/valitus -kierre on 

kestänyt jo yli 16 vuotta!

3.4. Yleismaailmallinen ongelma: 
sosiaaliturvariitojen verkkainen 
ratkaiseminen 

3.4.1. Ratkaisumalleja ja kokemuksia

Alusta alkaen sosiaaliturvariitojen erikoispiirteeksi todettiin käsittelyn kii-

reellisyys. Koska lopputulos vaikuttaa kansalaisen toimeentuloon, hän tar-

vitsee nopean päätöksen muutoksenhakuunsa. Vuoden 2007 uudistukses-

sa kiireellisyydellä yhtäältä perusteltiin samalla nykyisen muotonsa saavaa 

lautakuntajärjestelmää, toisaalta asetettiin kiireellinen käsittely lautakun-

taprosessin vaatimukseksi. Kuten tunnettua, kiireellisen käsittelyn tavoite 

ei ole nykyisessä järjestelmässä toteutunut. Päinvastoin kaikki sosiaalialan 

lautakunnat ovat saaneet kyseenalaista kuuluisuutta kohtuuttomista käsit-

telyajoistaan. Esimerkiksi laillisuusvalvonnan tarkastuksessa vuonna 2011 

todettiin, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa yksittäiset asiat 

olivat olleet käsiteltävinä “neljä päivää” vaille kolme vuotta.222 Jos mukaan 

222. Oikeusasiamiehen kertomus 2011 s. 168.
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lasketaan vielä etuuskäsittelyn ja vakuutusoikeudessa tapahtuvan käsittelyn 

viemä aika, kokonaiskäsittelyaika voi nousta yli viiden vuoden. Toki on muis-

tettava, että näin kauan viipyvät asiat ovat yksittäistapauksia ja ehkä sisällöl-

lisestikin poikkeuksellisia. Kuten tämän tutkimuksen yleisessä osassa todet-

tiin, pitkät käsittelyajat ovat myös asiaruuhkien taustalla.223 Kun henkilön 

toimeentulo ei tule pysyvästi järjestetyksi, hän ajautuu sosiaalialan jargonin 

mukaiseen “valituskierteeseen” eli uusien hakemusten ja uusien valitusten 

loukkuun. Se on hänelle henkilökohtainen tragedia mutta myös järjestelmän 

rakenteellinen epäkohta. 

Tosin on syytä tuoda esiin, ettei sosiaaliturva-asioiden hidas ratkaisemi-

nen rajoitu Suomeen. Ongelma tuntuu olevan suorastaan yleismaailmal-

linen. Tuttua on sekin, että ongelman ratkaisuyritykset johtavat toisinaan 

päinvastaiseen tulokseen; valmiiksi pitkät käsittelyajat pidentyvät entises-

tään. Uusin esimerkki tästä on Ruotsi, jossa asetettiin erityisviranomainen 

valvomaan muun muassa oikeussuojan toteutumista. Uudistus johti lehti-

tietojen mukaan sosiaaliturvariitojen käsittelyaikojen kolminkertaistumi-

seen.224 Myös tuomioistuintutkimuksessa on suhtauduttu epäillen kaikkiin 

keinoihin, joilla koetetaan nopeuttaa yksittäisen asian käsittelyä. Nämä kei-

not ovat joko täysin symboolisia (tähän ryhmään luetaan sisäiset järjestelyt) 

tai vaikutukseltaan vähäisiä (minkä arvion taas saa lainsäädäntö). Keinojen 

käyttöönotto on lähinnä osoitus siitä huolestumisesta, minkä viive oikeuksiin 

pääsyssä on herättänyt. Tämä kiinnostus taas voi saada aikaan asenteiden 

yleisen muuttumisen, mikä taas johtaa todellisiin muutoksiin eli käsittelyä 

saadaan toden teolla nopeutetuksi.225 

Kohtuuttomat käsittelyajat ovat ongelma myös Saksassa, jota on totuttu 

pitämään mallimaana sosiaaliturvan muutoksenhaussa. Äskettäin saksalai-

nen valtamediakin kiinnostui neljästä sosiaaliturva-asiasta, joita oli käsitelty 

viidestä kahdeksaan vuoteen. Tässäkään ajassa sosiaaliturvatuomioistuimet 

eivät saaneet aikaan lainkäyttöpäätöksiä, vaan asioissa tehtiin enimmäkseen 

sovinto etuuden hakijan ja sosiaaliturvalaitoksen välillä.226 Tutuilta kuulosta-

vat myös viralliset selitykset; vika oli muissa kuin itse tuomioistuimissa. Vas-

tuu sälytettiin ennen kaikkea liittotasavallan osavaltioille. Osavaltioiden kun 

olisi tullut huolehtia nopeammasta käsittelyssä ensiasteen osavaltiollisissa 

223. Koulu 2014 s. 326.
224. SD 23.9.2013 
225. Feeley 1983 s. 156. Hän tosin tarkastelee etupäässä rikosasioita, mutta mikään ei viittaa 
siihen, etteivätkö hänen havaintonsa pätisi yleisemminkin.
226. FAZ 10.9.2014 : Lange Gerichtsprozesse.
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tuomioistuimissa. Ainoa konkreettinen ehdotus käydyssä keskustelussa oli, 

että tuomareille ei saisi antaa sosiaaliturva-asioissa yksilöllistä “valmistelu- 

ja miettimisaikaa”. Tällaisen ajan tuomari saivat ja saavat edelleen muissa 

asioissa. Kertaantuessaan nämä sinänsä lyhyet valmisteluajat kumuloituvat 

eli johtavat vuosien viivytykseen.

Myös jotkut Suomessa tehdyt ehdotukset on pakko paremman ilmauk-

sen puuttuessa leimata populistisiksi. Näihin kuuluu ajatus, jonka mukaan 

käsittelyä sosiaaliturva-asioissa nopeutettaisiin yksinkertaistamalla menet-

telyä.227 Ehdotukselle ei saa empiiristä tukea ainakaan lautakuntakäytännös-

tä. Lautakuntaprosessi on jo nyt niin yksinkertaistettu ja virtaviivainen kuin 

mahdollista - ja siitä huolimatta asiat viipyvät muutoksenhakulautakunnissa. 

Vastaväite, jonka mukaan muutoin asiat viipyisivät vielä kauemmin, ei ym-

märrettävästi ketään vakuuta. Selvää myös on, että ainakin sosiaaliturvan 

muutoksenhakulautakunnassa sisäiset kehittämistoimet on toteutettu mak-

simaalisesti. On äärimmäisen vaikea keksiä, mitä menettelyrutiineja voitai-

siin vielä karsia. Yksityiskohdista voidaan toki keskustella. Kokonaisuutena 

tämä tutkimus osoittaa toteutettujen toimenpiteiden vieneen järjestelmän 

kuilun partaalle. Tunnetta koetusta oikeudenmukaisuudesta ei asianosaisille 

synny, suuren yleisön luottamus sosiaaliturvan muutoksenhakuun on men-

nyt, lautakuntajärjestelmän legitimiteetti horjuu myös professionaalisten toi-

mijoiden piirissä  eikä yksittäisiä asioita saada ratkaistuksi kohtuullisessa 

ajassa, tavoitteena olleesta kiireellisestä ratkaisemisesta nyt puhumattakaan. 

Kannattaa pitää mielessä, että tavoitteesta sellaisenaan ei ole riitaa. Päin-

vastoin täydellinen yksimielisyys vallitsee siitä, että sosiaaliturva-asioiden 

käsittelyä pitää merkittävästi nopeuttaa nykytilaan verrattuna.228 Erimieli-

syyttä on vain keinoista, jolla tähän tavoitteeseen päästään. Ainoa suhteelli-

sen varma keino nopeuttaa käsittelyä on tunnettu: lisätään lainkäyttöelimen 

voimavaroja ja toivotaan, että se jouduttaa päätöksentekoa myös yksittäisissä 

asioissa. Luonnonlain kaltaista takuuta tästä ei ole. Kokemus kun osoittaa, 

että lisääntyneet voimavarat voidaan käyttää tehottomaan asianhallintaan 

tai perusteellisempaan käsittelyyn yksittäisissä asioissa. Puhtaasti oikeudel-

lisia keinoja kiirehtiä asian käsittelyä tuomioistuimessa on kolme. Ne ovat: 

kiireelliseksi määrääminen, säännökset joutuisasta käsittelystä ja räätälöidyt 

käsittelyurat (track). 

Kiireelliseksi määräämisessä on kaksi muunnelmaa, ensimmäisessä kii-

227. Autio 2014 s. 270.
228. Ohimennen todettakoon, että kiireellisyyttä on vaadittu kaikkeen valtiolliseen lainkäyttöön. 
Ks. Autio 2014 s. 270. Sosiaaliturva-asioissa voidaan näin puhua erityisestä kiireellisyydestä. 
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reelliseksi määrätään yksittäinen asia, toisessa tietty abstrakti asiaryhmä. Esi-

merkki ensimmäisestä sovellutuksesta on vuonna 2009 oikeudenkäymis-

kaareen lisätty 19 luku. Päätösvalta on käräjäoikeudella. Se voi asianosaisen 

vaatimuksesta määrätä, että tietty yksittäinen asia määrätään kiireelliseksi 

(OK 19:1). Edellytyksenä on, että määräämiselle on erityisen painava syy ot-

taen huomioon oikeudenkäynnin kesto, asian laatu, merkitys asianosaiselle 

sekä muut perusteet. Instituutio on laajenemassa myös oikeudenkäyntei-

hin erityistuomioistuimissa. Vastaava säännös nimittäin on myös laissa oi-

keudenkäynnistä markkinatuomioistuimessa (6:6.3), joskin sitä ehdotetaan 

muutettavaksi. Ehdotus uudeksi tuomioistuinlaiksi toisi kuitenkin vain laki-

teknisen korjauksen.229 

Prosessityöryhmä ehdottaa hallintolainkäyttöön hieman erilaista järjes-

telyä. Periaatteessa asiat käsiteltäisiin hallinto-oikeuksissa saapumisjärjes-

tyksessä. Yksittäinen asia voitaisiin kuitenkin määrätä kiireelliseksi. Toisin 

kuin yleisessä prosessilaissa tämä ei edellytä sen enempää asianosaisen ha-

kemusta kuin nimenomaista päätöstäkään (ehdotettu 63 §). Kiireelliseksi 

määrääminen edellyttäisi kuitenkin erityisen painavaa syytä, joka määritel-

täisiin kokonaisharkinnalla. Näin myös poikkeuksellisen laaja ja vaikea asia 

voisi saada kiireellisen asian statuksen.230 Sosiaaliturvan muutoksenhaussa 

yksilöllinen kiireelliseksi määrääminen ei ole yhtä suositeltava vaihtoehto. 

Jos määrääminen toteutetaan OK 19 luvun mallilla, se edellyttää asianosai-

sen aloitetta. Maallikkolähtöisessä muutoksenhaussa tuntuu kohtuuttomalta 

edellyttää valittajalta perusteltua esitystä hänen asiansa kiireelliseksi mää-

räämiseksi. Valtaosalla valittajista kun on ilmeisiä vaikeuksia saada aikaan 

järjellinen valituskin. Toki on myönnettävä, että aloitteen vaatiminen mittaa 

samalla asian todellista kiireellisyyttä. Valittaja ei näe tällaista vaivaa, ellei 

hänen asiansa aidosti vaadi nopeaa ratkaisemista. 

Käytännössä valittajat kylläkin paljon kiirehtivät sekä kirjallisesti että pu-

helimitse asiansa käsittelyä. On arvioitu, että kiireelliseksi merkitään vuo-

sittain noin 30 asiaa, kun saapuneiden asioiden määrä on yli 20 000 - toisin 

sanoen määrä on mitätön. On selvää, että objektiivisesti kiireellisiä asioita 

on paljon enemmän. Luultavasti vain asiantuntevat “kela-veteraanit” saavat 

pyyntönsä läpi eli asiakirjoihin virallisen merkinnän kiireellisyydestä. Vapaa-

muotoisten kiirehtimisten tavallisuudesta on kuitenkin vielä matkaa siihen, 

että valittaja kykenisi esittämään oikeudellisesti perustellun hakemuksen kii-

reelliseksi määräämisestä. Valtaosa kiirehtimisistä ei johdakaan mihinkään, 

229. Ks. Uusi tuomioistuinlaki 2014 s. 175.
230. Ks. oikeudenkäynti hallintoasioissa 2011 s. 142.
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ellei sellaisena pidetä asiakirjoihin tehtävää merkintää “asiakas on kiirehti-

nyt asiaa”. Jouduttaako tällainen tieto asian käsittelyä, jää täysin esittelijän 

harkinnan varaan.231 Periaatteessa esittelijä ei edes saisi tällaisen tiedon pe-

rusteella antaa asialle etusijaa aikaisemmin saapuneisiin asioihin nähden. 

Yksittäisen asian määrääminen kiireelliseksi viran puolesta eli prosessityö-

ryhmän ehdottama järjestely taas edellyttää lainkäyttöelimeltä sellaista tietoa 

valittajan elämäntilanteesta, jota sillä ei voi olla. Sitä paitsi on epärealistista 

ajatella, että työtaakkaansa nääntyvät muutoksenhakulautakunnat ottaisivat 

yksittäisen asian kiireellisyyden omasta aloitteestaan pohdittavaksi. Käytän-

nössä myös tämä malli edellyttäisi asianosaisen aloitetta, jolloin siihen liit-

tyvät samat pulmat kuin OK 19 luvun sovellukseenkin. 

Toiseksi kiireellisyyshakemusten käsittely ja niihin liittyvä harkinta kuor-

mittaisi muutoksenhakulautakuntaa, joka muutoinkin kärsii voimavarojen 

niukkuudesta. Oma oikeuspoliittinen kysymyksensä on, tuleeko ylipäätään 

suosia tällaisia oikeudenkäyntiin liittyviä pienoisprosesseja. Ne luovat juuri 

sellaisia riitoja riidassa (vaikka sinänsä riitaa vastapuolen kanssa ei olekaan; 

tavallisestihan nopea käsittely on myös vastapuolen intressissä), joita moder-

ni konfliktinhallinnan teoria yrittää välttää. Joissakin lautakunnissa on omak-

suttu suoraviivaisempi käytänne. Siinä lautakunnan puheenjohtaja tai vas-

taava henkilö voi määrätä - jargonin mukaan “merkitä” - asian kiireelliseksi. 

Vaikka tarkoitus on kiitettävä, käytännettä on vaikea hyväksyä sen enempää 

praktisista kuin periaatteellisistakaan syistä. Tällainen kiireelliseksi merkit-

seminen perustuu satunnaisiin yhteydenottoihin ja ad hoc- arvioihin. Jos 

kiireelliseksi merkitseminen johtaa asioiden saapumisjärjestyksessä tapah-

tuvasta käsittelystä poikkeamiseen232 ja aiheuttaa näin muiden asioiden vii-

västymisen, se vaatii siihen oikeuttavaa lainsäädäntöä. Lainsäädännössä on 

määriteltävä sekä kiireelliseksi määräämisen edellytykset että menettelytavat, 

jossa asian statuksesta päätetään. Tässä valossa on kyseenalaista, kuinka hy-

väksyttävää on sisällyttää asian kiireellisyyden huomioon ottaminen laatukri-

teeriksi. Kriteeri sellaisenaan ei ole kontroversiaalinen. Kuulostaa hyväksyt-

tävältä, että asian merkitys ja prosessin aikaisempi kesto otetaan huomioon 

asian käsittelyn aikataulutuksessa. Hyväksyttävyyden raja kuitenkin ylitetään, 

kun laatukriteerin ominaisuuksiksi kelpuutetaan asianosaisten kiirehtimis-

231. Sähköpostiviesti Silja Romo 17.10.2014.
232. Saapumisjärjestyksestä poikkeaminen nimittäin on eufemistinen tapa sanoa, että tietty 
asia käsitellään ennen muita asioita. Sillä, syrjäytyvätkö kaikki asiat vaiko vain osa vanhem-
mista asioista, ei ole merkitystä. Sen sijaan esittelijäkohtainen kiireellisyysjärjestys - esittelijä 
määrää viikkojättömäärässään kiireellisyysjärjestyksen - on harmiton työrutiini, joka ei peri-
aatteessa vaadi laintasoista ohjausta. 
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pyyntöjen huomioon ottaminen sekä joidenkin asiaryhmien (esimerkkinä 

hometalojutut) määrittely asianosaisille erityisen tärkeiksi.233 

Toinen muunnelma kiireelliseksi määräämisestä on vanhaa perua: mo-

nilla tuomioistuimilla on vakiintuneet säännöt siitä, mikä on eri asiatyyppien 

käsittelyjärjestys. Käsittelyjärjestyksen kärjessä ovat kiireellisiksi syystä tai 

toisesta katsotut asiaryhmät, jotka siis pyritään käsittelemään ensimmäisi-

nä. Esimerkiksi hovioikeusasetuksen (211/1994) 14.1 §:ssä luetellaan ne asiat, 

jotka käsitellään ennen muita asioita pykälän mukaisessa järjestyksessä. Lue-

teltuja asioita ovat muun muassa pakkokeinoasiat, kantelut säilöönotosta ja 

yrityssaneerausasiat.234 Muutoksenhakulautakunnissa työjärjestyksissä on 

tavallisesti määräykset siitä, missä järjestyksessä asiat käsitellään. Myös so-

siaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa asioiden käsittelylle määrätään 

tällä tavalla järjestys (työjärjestys 5 §). Nopeutetusti on käsiteltävä seuraavat 

asiat: niin sanotut purkuasiat, vakuutusoikeuden palauttamat asiat, muutoin 

laadultaan kiireelliset asiat235 sekä tulossopimuksessa sovitut asiat.

Palautettujen asioiden kiireellinen käsittely on ilman muuta perustel-

tu; on muistettava, että näissä tapauksissa asia on ollut vireillä keskimäärin 

yli kaksi vuotta. Purkuasioiden rakenteellinen kiireellisyys on sen sijaan ky-

seenalaistettavissa ja tulossopimuksille annettu painoarvo kiireellisyyden 

määrittelyssä suoraan riitautettavissa. Legaliteettiperiaatteen näkökulmasta 

myös laadultaan kiireellisten asioiden luokka olisi tullut määritellä tarkem-

min. Sisäinen ohjeistus, jonka mukaan kiireellisyys vaatii erityistä syystä ja 

siitä päättää puheenjohtaja, ei aukkoa tuki. Eri asia on, että esimerkiksi kun-

toutusasioiden nostaminen asiaryhmänä kiireelliseksi saattaa sinänsä olla 

sosiaalipoliittisesti oikeaan osunut periaateratkaisu. Yhdenvertaisuuden ja 

legaliteettiperiaatteen kannalta asia on kuitenkin toisin. 

Tämän abstraktin muunnelman etuna on, että asianosaisen aloitetta ei 

vaadita eikä kiireellisyysharkinnasta tule omaa käsittelyvaihetta. Tässä mie-

lessä yhdentekevää on, millä tasolla kiireellisyysluokat ja kiireellisyysasteet 

määritellään. Heikkoutena taas on kiireellisyyden väärä määräytyminen. Kii-

233. Mannerhovi 2008 s. 100. Väärinkäsitysten välttämiseksi todettakoon, että nämä säännöt 
ovat sisällöllisesti hyväksyttävissä. Kysymys on vain siitä, että niistä pitäisi säätää laissa, ei si-
säisissä ohjeissa ja kaikkein vähiten laatukriteeristöissä. 
234. Tällaisen käsittelyjärjestyksen määräävän säännöksen paikka olisi tietenkin laissa tai vä-
hintään asetuksessa. Tosin asetustasoinenkin sääntely on välillä kyseenalaista. Vaikka hovioike-
uksissa asiasta määrätään asetuksessa, työjärjestyksessä voidaan antaa asetuksesta poikkeavia 
määräyksiä asioiden käsittelyjärjestyksestä (14.2 §).
235. Enempää ei työjärjestyksissä tästä kategoriasta kerrota, mutta tutkimuksessa on tuotu 
esiin joitakin sääntöjä, joiden perusteella asiaryhmään pääseminen määrätään. Ks. Pajukoski 
2013 s. 250.
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reellisten asioiden ryhmään voi joutua (itse asiassa varmasti joutuukin) asi-

oita, joissa ei ole aitoa kiirettä. Vastaavasti ei-kiireelliseen asiaryhmään jää 

sellaisia asioita, joissa nopeaan ratkaisuun on suuri tarve. Sosiaaliturvassa 

tällaista kiireellisyysluokitusta vaikeuttaa vielä se, että nopean ratkaisun tar-

ve jossakin asiassa ei välttämättä riipu siitä itsestään vaan siitä, saako valit-

taja toimeentulonsa jonkun muun etuusjärjestelmän kautta.236 Muunnelma 

vaatiikin käytännössä täydennyksekseen tapauskohtaisen kiireellisyyshar-

kinnan, mikä vie osan abstraktilla sääntelyllä saavutetusta työekonomisesta 

hyödystä. On helppo huomata, että molemmilla muunnelmilla käsittelyn 

nopeutuminen ostetaan muiden asioiden kustannuksella. Niissä käsittely-

ajat kun pidentyvät entisestään. Sitä paitsi määräys kiireellisyydestä ei vielä 

takaa, että käsittely olisi nopeaa; se tarkoittaa vain, että normaali saapumis-

järjestys sivuutetaan.

Säännös tietyntyyppisen asian “joutuisasta” käsittelystä on lähellä kii-

reelliseksi julistamista. Yleiskieli ei tee eroa, mutta kiireellisyys tarkoittaa 

lähtökohtaisesti tietyn asian asettamista muiden edelle kiireellisyysjärjes-

tyksessä237, kun taas joutuisuus ei sisällä tätä vivahdetta. Joutuisuus viittaa 

pikemminkin siihen, että tuomioistuin ei saa vitkastella tai viivytellä yksit-

täisen asian käsittelyssä. Näin ollen nopea käsittely vaatisi itse asiassa sekä 

määräystä käsittelystä ennen muita asioita että määräystä joutuisasta kä-

sittelystä asian “sisällä”. Totta on, että tällainen ero ei aina näy. Yhden asian 

joutuisa käsittely voi, jos voimavarat ovat rajalliset, vaatia muiden asioiden 

käsittelyn venymistä.238 EU-säädökset ovat tuoneet Suomenkin oikeusjärjes-

tykseen vielä kolmannen käsittelykategorian eli asiat, jotka on otettava “he-

ti”, “viipymättä” tai “välittömästi” käsiteltäväksi tai vastaavasti ratkaistavaksi. 

Kaikkien joutuisuussäännösten heikkoutena on heikko kontrolloitavuus. On 

vaikea sanoa, käsitelläänkö asiaa asianmukaisella joutuisuudella. Sosiaali-

turvassa vaarana on myös se, että joutuisuussäännökset laajenevat lopulta 

236. Sosiaaliturvassa kiireellisyysluokituksia, olivat ne yksilöllisiä tai yleisiä, sotkevat vielä väli-
aikaispäätökset. Jos valittajan toimeentulo on turvattu väliaikaisella päätöksellä samasta etuu-
desta, hänen reaalinen tarpeensa saada pikainen ratkaisu ei ole järin polttava. Voitto valitukses-
sa toisi vain pienen lisän väliaikaiseen etuuteen. (Väliaikainen etuuspäätöshän tehdään, kun 
valittajan vaatimuksia ei voida kokonaan hyväksyä oikaisuharkinnassa).
237. OK 19 luvun lakiteksti tekee tämän selväksi. Asia voidaan määrätä kiireelliseksi, jos “asian 
käsittelemiselle ennen muita asioita on erityisen painava syy” (OK 19:1). Lisäksi kiireelliseksi 
määräämisen oikeusvaikutuksia sääntelevässä pykälässä todetaan sama sääntö toisen kerran 
(OK 19:4).
238. OK 19 luku yhdistää nämä elementit, kun se määrittelee kiireelliseksi julistamisen vaiku-
tuksia. Tällainen asia on käsiteltävä käräjäoikeudessa “ilman aiheetonta viivytystä ennen muita 
asioita” (OK 19:4.1). Ohimennen todettakoon, että kiireelliseksi määrääminen on oikeusaste-
kohtaista. Määräyksen vaikutus ei siis ulotu hovioikeuteen. Ks. Virolainen-Koulu 2012 s. 218.
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kaikkiin asiaryhmiin. Kun kaikki asiat on käsiteltävä joutuisasti, mikään asia 

ei enää tule niin käsitellyksi. Yleisen lainkäytön ansioksi on todettava, että 

joutuisuussäännökset eivät ole joutuneet inflatoriseen kierteeseen. Joutui-

sasti käsiteltävät asiaryhmät eivät ole viime vuosina enää laajentuneet.239 

Voidaan kysyä, millaiseen käsittelytahtiin kiireelliseksi määrääminen tai 

joutuisan käsittelyn vaatimus sitten johtaa. Kiireelliseksi määrääminen te-

hostaa käsittelyä periaatteessa enemmän, sillä tällainen asia on käsiteltävä 

ennen muita asioita. Lakiteksti asettaa vielä lisämääreen “ilman aiheetonta 

viivytystä”. Tämä vaatimus tosin koskee kaikkia asioita muutenkin, eikä siitä 

tarvitsisi erikseen säätää. Tuomioistuin ei tietenkään saa “aiheetta” viivy-

tellä missään sen ratkaistavaksi tulleessa asiassa. Määräämisen todellista 

vaikutusta mietittäessä on muistettava, että tapauskohtaiseen kiireelliseksi 

määräämiseen menee siihenkin aikaa, joka on vähennettävä aikavoitosta. 

Tosin laki määrää, että ratkaisu on tehtävä viipymättä. Legalisti kysyisi myös, 

tarkoittaako vaatimus käsittelystä ennen muita asioita vain samankaltaisia 

asioita vai todella sananmukaisesti kaikkia asioita. Jos ja kun vaatimukset 

yleistyvät, pulmaksi nousee myös se, missä järjestyksessä kiireelliseksi mää-

rätyt asiat on keskenään käsiteltävä. Koska tässä tutkimuksessa pohditaan 

pelkästään yleisesti oikeudellisia vaihtoehtoja käsittelyn jouduttamiseksi, nii-

hin tulkintakysymyksiin, jotka OK 19 luku herättää, ei oteta kantaa. Kun käsit-

telyn tietyssä asiaryhmässä on oltava “joutuisaa”, sääntelyn ohjaava vaikutus 

jää vielä enemmän uskonasiaksi. Enintään voidaan sanoa, että “lainsäädän-

nöllisesti” asian nopeasta ratkaisemisesta on huolehdittu - ja Suomi valtiona 

välttyy ihmisoikeustuomioistuimen langettavalta tuomiolta.

Arvio niin kiireelliseksi määräämisestä kuin joutuisan käsittelyn vaati-

muksesta on, kun ajatellaan niiden toimivuutta, kielteinen. Empiiristä näyt-

töä kummankaan käsittelyä nopeuttavasta vaikutuksesta ei ole.240 Lisäksi 

molemmat sisältävät sekä laintulkinnallisia että periaatteellisia pulmia; ta-

pauskohtainen kiireellisyys saattaa nimittäin vaaraan asianosaisten yhden-

vertaisuuden. Sitä paitsi kaikki jää lopulta yksittäisen esittelijän (näin eten-

kin lautakuntaprosessissa) tai tuomarin viitseliäisyyden varaan: miten hän 

käytännössä toteuttaa kiireelliseksi tai joutuisaksi määrätyn asian käsittelyn. 

Lautakuntajärjestelmässä on lisäksi syytä epäillä, että yksittäisen asian erot-

239. Tosin luultavin selitys lainsäätäjän pidättyvyyteen on, että säännöksellä on vähän käytän-
nön merkitystä. Tästä syystä painostusryhmät eivät ole vaivautuneet vaatimaan tällaista sään-
nöksiä niihin asiaryhmiin, joissa niillä on intressiä.
240. “Selvää kuitenkin on, että hyvityslaki (josta jäljempänä) ja asian kiireelliseksi määräämistä 
koskevat säännökset eivät ole poistaneet oikeudenkäynnin kohtuuttoman pitkän keston on-
gelmaa.” Näin Virolainen-Koulu 2012 s. 219.
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taminen pitkälle automatisoiduista menettelyrutiineista tuottaa sellaisia te-

hokkuustappioita, mitkä eivät ole oikeassa suhteessa saavutettuun hyötyyn. 

Näin päädytään siihen, että kiireelliseksi katsottuja asioita voidaan tehok-

kaasti kiirehtiä vain, kun tällaisille asioille on varattu oma spesifinen käsitte-

lyura, eli sosiaalialan muutoksenhakulautakunnissa jonkinlainen nopeutettu 

lautakuntaprosessin muoto.241 

Nopeutetuissa käsittelyurissa syntyy kuitenkin oma rakenteellinen on-

gelmansa. Onhan selvää, että nopeus saavutetaan tinkimällä määräajoista 

ja perusteellisuudesta. Välttämättä nopeutetun käsittelyuran ei kuitenkaan 

tarvitse merkitä lainkäytön laadun laskua. Esimerkiksi muutoksenhakulau-

takunnissa suurimmat viiveet syntyvät odottelusta. Valituksen asiakirjat vain 

odottavat, että niille ehdittäisiin tekemään jotain. Tosiasialliset käsittelyajat 

ovat työrupeamina lyhyitä, enintään päivien luokkaa. Nopeutettuun lauta-

kuntaprosessiin päästäisiin ainakin teoriassa hyvin yksinkertaisesti poista-

malla odotusajat. Sen sijaan jos lautakuntaprosessin yleistä tasoa nostetaan, 

nopeutetun käsittelyuran tuoma jännite alkaa näkyä. Uhrataanko lainkäytön 

laatu lainkäytön nopeudelle vai ei? Valinta on toki uskottavissa asianosaiselle, 

joka saa itse asettaa intressinsä tärkeysjärjestykseen. Pulmaksi jää kuitenkin 

vastapuolen suhtautuminen. Jos vastapuoli riitauttaa nopeutetun käsittelyn 

oikeudenmukaisuuden, asia on palautettava täystutkinnalliselle uralle. 

Oma sääntelyteoreettinen kysymyksensä on, milloin asioiden käsitte-

lyjärjestyksestä saadaan määrätä työjärjestyksessä, milloin tarvitaan lain-

tasoista sääntelyä. Kotimaisessa tutkimuksessa säädösvallan ongelmaa ei 

ole mietitty, kuten ei yleensäkään työjärjestysten asemaa lainkäytössä. Kan-

sainvälisissä suosituksissa lähdetään tuomioistuinten laajasta autonomiasta 

sen suhteen, miten ne järjestävät oman toimintansa. Esimerkiksi Euroopan 

neuvoston suosituksessa vuodelta 2010 katsotaan, että tuomarin riippumat-

tomuus ei estä yhteisten menettelytapojen omaksumista eikä lainkäytön kä-

sikirjojen kaltaisten ohjeiden käyttämistä, kunhan ne ovat tuomioistuimen 

tuomareiden “pätevästi” vahvistamat (46-k). Tähän sisäiseen autonomiaan 

sisältyy käsitteellisesti myös siitä päättäminen, mistä asioista otetaan sisäi-

siin ohjeisiin määräyksiä. Tosin lainsäätäjä voi rajoittaa tätä tuomioistuin au-

tonomista valtaa määräämällä, että jostakin seikasta - esimerkiksi asioiden 

jakamisesta - on määrättävä työjärjestyksessä. Kyseenalaistaa kuitenkin voi, 

onko hyväksyttävää tarkastella asiaa pelkästään tuomioistuinten riippumat-

tomuuden näkökulmasta. Näkökulma on toki tärkeä, mutta yhtä aiheellisia 

241. Käsittelyura -konseptin käytettävyyttä sosiaaliturvan muutoksenhaussa käsitellään lä-
hemmin jaksossa 4.4.
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näkökulmia ovat legaliteettiperiaate ja kansalaisten menettelyllinen yhden-

vertaisuus. Näiden viimeisten periaatteiden tuella päädytään pikemminkin 

tulkintaan, jonka mukaan asioiden kiireellisyysjärjestyksestä saa määrätä 

työjärjestyksessä tai vastaavissa sisäisissä ohjeissa vain, kun laintasoinen 

säännös antaa siihen valtuuden. 

3.4.2. Hyvitys nopean ratkaisun korvikkeena
Jos asioiden käsittelyä yksittäistapauksessa ei saada riittävän nopeaksi, he-

rää kysymys siitä, kompensoidaanko asian käsittelyn viivästyminen muul-

la tavalla, esimerkiksi rahamääräisellä hyvityksellä viivästyksestä kärsineel-

le asianosaiselle.242 Laissa oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä 

(362/2009) asianosaiselle annetaan oikeus saada valtion varoista hyvitys, jos 

hänen oikeudenkäyntinsä viivästyy. Laki sovelletaan erityissäännöksen pe-

rusteella myös niihin valitusasioita käsittelemään perustettuihin lautakuntiin, 

joissa sovelletaan hallintolainkäyttölakia (hyvityslaki 3.1 §).243 Erityissäännös 

tuo näin kaikki sosiaalialan muutoksenhakulautakunnat periaatteessa lain 

soveltamisalaan. Korvauksen ehtona on, että oikeudenkäynti on viivästynyt 

niin, että se loukkaa oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa. 

Hallintolainkäyttöasiassa oikeus hyvitykseen on vielä ahtaampi. Oikeus hy-

vitykseen edellytysten täyttyessäkin on ainoastaan sellaisella yksityisellä asi-

anosaisella, jonka oikeutta, etuutta tai velvollisuutta asia välittömästi koskee. 

Rajauksesta huolimatta muutoksenhakulautakuntaan valittanut kansalainen 

on aina oikeutettu hyvitykseen, koska tämäkin ehto automaattisesti täyttyy. 

Viivästys koskee aina “etuutta”. Hyvityksellä ei kylläkään pääse rikastumaan, 

sillä sen määrä on laissa vahvistettu. Hyvitys on 1 500 euroa vuodessa, kui-

tenkin enintään 10 000 euroa. Korvaukset ovat niin vähäiset, että ne tuskin 

kannustavat tuomioistuinta käsittelyn nopeuttamiseen, sillä asioiden käsit-

242. Ks. Autio 2014 s. 274. Oikeudenkäynnin viivytyksettömyydestä ihmisoikeutena ks. Viro-
lainen-Koulu 2012 s. 217. Hyvitys on jälkikäteinen ja reparatiivinen oikeussuoja viivästymistä 
vastaan. Pääpainon tulisi olla ennaltaestävillä keinoilla, mitkä ne sitten ovatkin. Keinoihin 
kuuluvat muun muassa tehokas muodollinen prosessinjohto, oikeudenkäyntien aikataulut-
taminen sekä erilaiset kiireellisyysluokat. Yhteistä mainituille keinoille on, että niillä saadaan 
aikaan kohennus yksittäisen asian - yleensä laajan ja vaikean - käsittelyssä. Sen sijaan ne eivät 
lähtökohtaisesti tehoa silloin, kun suuri joukko “tavallisia” asioita ruuhkaantuu ja käsittely kes-
tää. Viivästys ei tällöin johdu yksinkertaistetusti siitä, miten viivästynyttä asiaa käsitellään vaan 
siitä, mitä muissa asioissa tapahtuu. Suuren asiamäärän samanaikaiseen ja jatkuvaan viiväs-
tymiseen auttaa lähtökohtaisesti vain voimavarojen lisäys. Joskus nykyistenkin voimavarojen 
tehokkaampi käyttö voi aikaansaada pienen helpotuksen.
243. Ks. Pajukoski 2013 s. 268.
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telyn nopeuttamisen kustannukset nimittäin ovat moninkertaiset. Päätös 

hyvityksestä konkreettisessa tapauksessa on kuitenkin moraalinen moite tuo-

mioistuimelle. Tämä psykologinen kannustin voi tosiasiallisesti olla tehokas, 

jos hyvityksiä tuomitaan säännöllisesti. 

Oma asiansa on, tietääkö maallikkovalittaja (on muistettava, että hänellä 

on hyvin harvoissa asioissa lakimiestukea) mahdollisuudesta hyvitykseen. 

Tietoisuuskaan ei vielä auta pitkälle, sillä asianosaisen pitää kyetä laatimaan 

perusteltu vaatimus hyvityksestä. Tässä hän törmää tulkintaongelmaan: mis-

sä lautakuntaprosessin vaiheessa tällainen vaatimus on joko aikaisintaan tai 

viimeistään esitettävä? Periaate on sinänsä selvä. Hyvitystä on vaadittava pää-

asiaa käsittelevältä tuomioistuimelta (yhtä kuin muutoksenhakulautakunta) 

“hyvissä ajoin” ja “viimeistään ennen pääkäsittelyn päättymistä” (hyvitysla-

ki 7 §). Pääkäsittelyksi lienee tulkittava jaostokäsittely, jos kysymyksessä on 

niin sanottu keskusteluasia. Samaa sääntöä on sovellettava myös, kun asia 

katsotaan ratkaistuksi fiktiolla, kun yksikään jaoston jäsen ei ole vaatinut kes-

kustelua. Pääkäsittelyksi katsotaan tällöin se jaoston kokous, jossa asia olisi 

käsitelty, jos joku jäsen olisi esittänyt keskusteluvaatimuksen.

Myös oikeudenkäynnin kestoa määrittävä sääntely syrjii valittajaa. Teo-

riassa oikeudenkäynnin viivästymistä arvioitaessa huomioon otetaan asian 

laatu ja laajuus, osapuolten toiminta sekä asian merkitys asianosaiselle; li-

säksi laki sisältää epätavallisen viittauksen ihmisoikeustuomioistuimen rat-

kaisukäytännön huomioon ottamiseen (hyvityslaki 4 §). Haitallinen säännös 

on oikeudenkäynnin alkamisajankohdan määrittelyssä. Hallintolainkäytös-

sä oikeudenkäynnin kestoaika alkaa siitä, kun vireillepanoasiakirja toimi-

tetaan asianomaiselle lainkäyttöelimelle (hyvityslaki 5 §). Sosiaaliturvaan 

sovellettuna tämä tarkoittaa, että aikaa aletaan laskemaan siitä, kun vali-

tuskirjelmä jätetään kansaneläkelaitoksen toimistoon. Näin asianosainen ei 

saa hyväkseen ehkä pitkääkin etuuskäsittelyn aikaa. Tosin “erityisestä syystä” 

aika voi alkaa myös tätä pääsääntöä aikaisemmasta ajankohdasta (2 mom. 

i.f.).244 Tällaisena syynä voidaan pitää myös epätavallisen kauan kestänyttä 

etuuskäsittelyä, jos asian viipyminen johtuu sosiaaliturvalaitoksesta.245 To-

sin näin edullinenkaan tulkinta ei auta asianosaista, sillä hyvityslain sovel-

tamiskäytännössä yllättävän pitkä käsittelyaika, jopa lähes neljä vuotta, on 

244. Vaikka lakiteksti sisältää näennäisesti tarkat määreet, kirjallisuudessa on korostettu, että 
kysymys oikeudenkäynnin viivästymisestä on ratkaistava kokonaisarvostelun perusteella. Ks. 
Turunen 2012 s. 288.
245. Vrt. ehkä Pajukoski 2013 s. 268. Hänen mukaansa oikaisuvaatimuksen ratkaisemisen vie-
mää aikaa ei oteta huomioon laskettaessa, mikä on kohtuullinen käsittelyaika. 
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vielä katsottu kohtuulliseksi, toisin sanoen asianosainen ei saanut hyvitystä 

(KKO 2010:31). Vaikka sosiaaliturvan muutoksenhakua moititaan hitaaksi, täl-

laisen vuosimääriin päästään vain äärimmäisissä tapauksissa. Esimerkkinä 

on tapaus, jossa valitusta muutoksenhakulautakuntaan on edeltänyt pitkä 

etuuskäsittely ja jossa lautakunnan päätöksestä valitetaan vakuutusoikeu-

teen - jossa sielläkin asia kestää yli keskiverron. Näin ei ole mikään ihme, että 

hyvitysvaatimukset ovat toistaiseksi tuntemattomia lautakuntakäytännössä. 

Myös joissakin erityissäännöksissä kompensoidaan käsittelyn viivästy-

mistä. Hallintolainkäyttölain mukaan hallinnollista taloudellista seuraamus-

ta voidaan alentaa tai seuraamus poistaa, jos asian käsittely on viivästynyt ja 

asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa on lou-

kattu (53a §). Oikeuskäytännössä kohtuullisen ajan tulkinta on ollut hieman 

ankarampi kuin hyvityslaissa; neljä vuotta viivästynyt käsittely oikeutti rat-

kaisussa KHO 2013:20 hyvitykseen.246 Sosiaaliturva-asioissa tällaisia hallin-

nollisia seuraamuksia ei määrätä. Selvää on sekin, että takaisinperittävä so-

siaalietuus ei ole seuraamus tässä mielessä. Ohimennen todettakoon, että 

hyvityslaissa on legaalimääritelmä hallinnollisista seuraamuksista. On joh-

donmukaista, että määritelmä ohjaa myös hallintolainkäyttölain erityissään-

nöksen tulkintaa (hyvityslaki 2a §). Takaisinperittävä sosiaalietuus rinnastuu 

lähinnä perusteettoman edun palautukseen. Tästä rinnastuksesta huolimat-

ta säännöksen henki puoltaisi vastaavaa hyvitystä myös silloin, kun kysymyk-

sessä on takaisinperintä ja vaatimuksen käsittely on kestänyt kohtuuttoman 

kauan. Jos asianosaiselle tällaisessa tilanteessa kerrotaan, että hänellä ei ole 

oikeutta hyvitykseen, koska kysymyksessä ei ole ollut “hallinnollinen talou-

dellinen seuraamus”, hän kokee sen näsäviisaana saivarteluna.

Hallinnollisesti takaisinperinnästä voidaan yleensäkin luopua kohtuus-

syistä. Tyypillinen on esimerkiksi sairausvakuutuslain sääntely (15:18.2). Ta-

kaisinperinnästä voidaan luopua myös takaisinperintää koskevan päätöksen 

jälkeen.247 Vaikka tällä tarkoitettaneen sosiaaliturvalaitoksen omaa päätöstä, 

muutoksenhakulautakunnan tai vakuutusoikeuden päätös takaisinperinnäs-

tä ei ole erityisasemassa. Se ei toisin sanoen muodosta estettä sille, että perin-

nästä luovutaan. Yllättävää kylläkin näillä lainkäyttöelimillä ei lain kirjaimen 

mukaan ole oikeutta kohtuullistaa takaisinperintää. Oma, tässä sivuutettava 

kysymyksensä on, voiko asianosainen valittaa siitä, että hänen tapaukses-

246. Tosin tapauksessa käsittelyn kokonaisaika oli ollut kahdeksan vuotta, josta vain neljä vuot-
ta katsottiin “viivästyneeksi”. Hallintolainkäytössä seitsemän vuoden kokonaiskestoa on pidetty 
vielä kohtuullisena.
247. Tavallisimmista luopumisperusteista ks. Mikkola-Pietiläinen.Valpola 2002 s. 183.
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saan perinnästä ei kohtuussyistä ole luovuttu, jolloin kysymys uudelleen oi-

keudellistuu, tältä kertaa ongelmana harkintavallan oikeudellisista rajoista. 

3.4.3. Rakenteellisia parannuksia valitusten hitaaseen 
käsittelyyn

Edellä havaittiin, että joidenkin asiaryhmien määrääminen muita kiireel-

lisemmiksi ei auta; se tuo entistä suuremman viiveen niihin asioihin, jotka 

eivät pääse nauttimaan tällaisesta erityisasemasta. Käsittelyuratkaan eivät 

takaa fundamentaalista kohentumista; pikemminkin vaarana on, että lopul-

ta kaikki asiat päätyvät kiireelliselle uralle. Lisäksi on muistettava, että asi-

oiden ‘urauttaminen’ eli ohjaaminen asianmukaiselle käsittelyuralle vaatii 

sekä työtä että korkeatasoista ammattitaitoa. Tehtävää ei oikeusturvasyistä 

voida uskoa muille kuin ammattituomareille. Kokonaisvaltaisempia ratkaisu-

ja lautakuntaprosessin nopeuttamiseksi toki on löydettävissä useitakin. Niis-

tä yksinkertaisin on tai oikeammin olisi etuuskäsittelyn laadun nostaminen. 

Kun etuushakemukset käsiteltäisiin huolellisemmin ja epäävät päätökset 

perusteltaisiin kunnolla, valitusalttius vähenisi. Ja kun asiamäärät laskisivat 

olennaisesti, lautakunnat pystyisivät nykyresursseillaan nykyistä nopeam-

paan ja oikeudenmukaisempaan käsittelyyn. 

Vaikka tämä vaihtoehtoehto on ollut esillä niin lainvalmistelussa kuin tut-

kimuksessakin, se on totaalisen epärealistinen. Jotta kaavailu toimisi, etuus-

käsittelyn laadun ja muutoksenhaun välillä tulisi vallita sekä korrelaatio että 

syy-yhteys. Korrelaatio tietenkin vallitsee; valitusalttius syntyy nimenomaan 

epäävistä etuuspäätöksistä. On kuitenkin äärimmäisen epätodennäköistä, et-

tä syy-yhteys vallitsisi vahvana. Toisin sanoen etuuskäsittelyn perusteellisuus, 

vielä vähemmän perustelujen taso laskisi valitusalttiutta. Tosin aineistossa 

on yksi tällainen tapaus, mutta se ei kestä yleistämistä. Sosiaaliturvassa ih-

miset valittavat sen takia, että he eivät saa toimeentuloonsa tarvitsemaansa 

etuutta, eivät siksi, että he ovat tyytymättömiä esimerkiksi kansaneläkelai-

toksen epäävän etuuspäätöksen perusteluihin. Kaikki valittajat eivät toden-

näköisesti edes viitsi perehtyä etuuspäätöksen yksityiskohtiin. 

Seuraava rakenteellinen ehdotus on etuusjärjestelmän ja muutoksen-

haun yhteistoiminta eli jonkinlainen työnjakomalli. Se edellyttäisi yhtäältä, 

että sosiaaliturvalaitokset käyttäisivät maksimaalisesti niitä itseoikaisuval-

tuuksia, mitä laki niille antaa. Nyt säännökset etuuspäätöksen oikaisemisesta 
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ovat ilmeisessä vajaakäytössä.248 Oikaisulle asetetut lakisääteiset edellytyk-

set, uusi selvitys ja/tai virheen ilmeisyys, ovat nekin samalla kertaa sekä epä-

tarkoituksenmukaisia että suhteettoman tiukkoja. Toisaalta taas valmistelu-

funktiota olisi siirrettävä muutoksenhakulautakunnilta etuusjärjestelmälle, 

jotta valitusasia saapuisi lautakuntaan mahdollisimman ratkaisukypsänä. 

Tärkeä yksityiskohta on, että valituksesta annettavien lausuntojen tasoa pitäi-

si merkittävästi parantaa. Sosiaaliturvalaitoksen lausuntoihin tulisi sisällyttää 

taustatietoja hakijasta, lisäperusteluja etuuspäätökselle sekä yksilöityjä kan-

nanottoja valitukseen ja sen perusteluihin. Samalla olisi kohtuullista perus-

tella, miksi viime hetken itseoikaisua ei ole tehty. Työtä vaativalla lausunnolla 

vähennettäisiin myös kiusausta siihen osaoptimointiin, joka rasittaa nykyistä 

järjestelmää. Etuusjärjestelmän toimijoiden nimittäin kannattaa menetellä 

siten, että he pääsevät riitaiseksi muodostuneesta etuusasiasta eroon mah-

dollisimman vähällä vaivalla. Tutkimuksen aineisto antaakin kiistattomia 

viitteitä siitä, että tämä on vallitseva toimintakulttuuri ainakin kansaneläke-

laitoksen paikallistoimistoissa. Tällainen uudistus ei vaatisi välttämättä lain-

säädäntötoimia, vaan se olisi toteutettavissa yhteistyösopimuksin. Viime kä-

dessä muutoksenhakulautakunnat voivat toteuttaa sen yksipuolisestikin. Ne 

yksinkertaisesti kieltäytyvät ottamasta vastaan pinnallisia ja fraaseista koos-

tuvia lausuntoja. Sen sijaan ne palauttavat asian sosiaaliturvalaitokselle lisä-

selvityksiä varten. Ohimennen muistutettakoon, että kansaneläkelaitoksen 

omat ohjeet sen toimistoille asettavat tiukat sisältövaatimukset lausunnoille.

On mahdotonta arvioida, missä määrin yhteistyömallin sovellukset no-

peuttaisivat valitusten ratkaisemista. Laajempi itseoikaisu vähentäisi jossain 

määrin valitusten määrää. Yhtyneenä etuuskäsittelyssä hankittuun ratkaisu-

aineistoon kevennys voisi saada aikaan eräänlaisen ketjureaktion. Asioiden 

käsittely lautakunnassa nopeutuisi kautta linjan sen verran, että vireillä ole-

vat valitusasiat eivät enää tuottaisi uusia hakemuksia, uusia etuuspäätöksiä, 

valituksia ja vanhojen etuuspäätösten poistamisia. Kun kokonaistyömäärä 

lautakunnissa näin kevenisi, muutoksenhakulautakunnat kykenisivät tuot-

tamaan päätöksiä entistä nopeammin. Tämän seurauksena toistaiseksi ku-

muloituva asiamäärä kääntyisi laskuun. Samalla kannattaisi miettiä, missä 

määrin sosiaaliturva-asioille ominainen vanhojen päätösten “poistaminen” 

lainkäyttöelinten päätöksin erillisinä asioina on rationaalista toimintaa. Pe-

rusteluksi poistamisinstituutiolle ei riitä vetoaminen hallinto-oikeuden peri-

aatteeseen, jonka mukaan lainvoimaiseen, edunsuovaan hallintopäätökseen 

248. Koulu 2014 s. 319.
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ei saa puuttua kansalaisen vahingoksi.249 Nämä poistamisasiat kuormittavat 

lautakuntia puhumattakaan siitä, että ne tekevät muutoksenhakujärjestel-

män sekavaksi ja paikoin vaikeatajuiseksi. Hallituksen esityksessä vakuu-

tusoikeuslain muuttamiseksi ehdotetaankin osittaista parannusta tähän 

epäkohtaan. Itsenäisen poistamisasian rinnalle tulisi mahdollisuus poistaa 

käsiteltävän asian yhteydessä “siihen liittyvä päätös” ilman erillistä hake-

musta tai esitystä (ehdotettu 18.3 §).250 Aina tarjolla ei kuitenkaan ole tällaista 

toimivallan luovaa perusasiaa.

Vielä tehokkaammin käsittely nopeutuisi, jos nykyiset yksilövalitukset 

korvattaisiin erilaisilla kollektiivisen oikeussuojan muodoilla. Esimerkiksi 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin - joka samoin on hukkumassa valituksiin 

- on ottanut käyttöön niin sanotut pilotti- eli mallituomiot.251 Se on asiallisesti 

eräänlainen kollektiiviratkaisu, vaikka se muodollisesti annetaankin yksittäi-

sestä valituksesta. Pilottituomio annetaan tavallisesti vahvistetussa kokoon-

panossa siinä vaiheessa, kun riittävä määrä samaa oikeuskysymystä koskevia 

valituksia on saapunut jostakin jäsenvaltiosta. Pilottituomio tietenkin edel-

lyttää luottamusta siihen, että jäsenvaltio ottaa pilottituomion linjauksen 

huomioon, toisin sanoen muuttaa lainsäädäntöään tai oikeuskäytäntöään 

muissa vastaavanlaisissa tapauksissa. Käytännössä tarvitaan jonkinlainen 

seuranta tämän lojaalin noudattamisen varmistamiseksi. Pilottituomio ei 

vaadi pilottijuttua; esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuin valitsee normaa-

leista valituksistaan tähän tarkoitukseen sopivan. 

Parempaan tulokseen toki päästään, kun tuomioistuimeen varta vasten 

haetaan ja tuodaan mahdollisimman sopiva pilottijuttu. Tällaisen jutun tosi-

seikasto on riidaton ja oikeuskysymys puhtaaksi pelkistetty. Monissa maissa 

pilottijutun ajamisen ottaa tehtäväkseen kansalaisjärjestö tai viranomainen. 

Tämä on ihanteellinen sovellus, koska silloin kustannusvastuu ja henkinen 

rasitus eivät jää kuormittamaan yksityistä ihmistä. Suomessa tällaisia järjes-

telyjä on vieroksuttu, välistä jopa vastustettu eri verukkeilla.252 Toki pilottijut-

249. Tuori 2011 s. 742. Tämä selitetään sosiaalietuuksien omaisuudensuojalla eli perusoike-
uksilla.
250. Ks. HE 104/2014 vp. s. 34. Vaikka ehdotus on mitä kannatettavin, legaliteettiperiaatetta 
ajava huomaa, että “siihen liittyvä päätös” määrittää poistamistoimivallan epätarkasti. Toinen 
asia on, että määreen laaja tulkinta on paikallaan. Poistamisen ainoa järjellinen motiivihan on 
selkiinnyttää samaa ihmistä koskevien etuuspäätösten ryteikkö. 
251. Kuvaus perustuu Spolanderin kirjaan. Ks. Spolander 2007 s. 135.
252. Tällaiset pilottijutut ovat joutuneet muuallakin vastatuuleen, nähtävästi sen takia, että ne 
tuottavat jonkun mielestä liian tehokasta suojaa. Totta on sekin, että tällaisia juttuja voidaan 
käyttää ja monissa maissa de facto käytetäänkin häirintään tai poliittisen agendan levittämi-
seen. Kuvatut lieveilmiöt ovat kuitenkin väistämättömiä kaikissa oikeussuojajärjestelyissä. Ks. 
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tujakaan ei kannata hakea tai ajaa, jos on epävarmuutta siitä, noudatetaanko 

tapauksessa sovellettua ratkaisuohjetta muissa samankaltaisissa tapauksissa. 

Jos ratkaisuohjeen laajempi sitovuus halutaan saman tien varmistaa, 

keinoiksi nousevat ryhmävalitus ja ryhmäkanne. Kuten tämän tutkimuksen 

yleisessä osassa todettiin, kummastakin on esimerkkejä sekä Suomen oi-

keusjärjestyksestä että muista maista.253 Sosiaaliturva-asiat sinänsä sopivat 

laadultaan hyvin ryhmävalituksena ajettavaksi. Asia erikseen on, että tällai-

nen järjestely edellyttää sekin joko aktiivista kansalaistoimintaa tai tarmo-

kasta viranomaistahoa. 

3.5. Välituloksia: myötävaikutuksen 
puutetta ja hitautta

Luku osoittaa, että lautakuntaprosessi rakentuu hyvin pitkälle esittelijöiden 

työn varaan. Jos prosessia kuvataan yhdellä sanalla, mieleen tulee vääjää-

mättä adjektiivi “esittelijätoimintoinen”.254 Etenkin asian valmisteluvaihe on 

äärimmäisen esittelijäkeskeinen. Sosiaaliturvalaitos puolestaan jää selväksi 

alisuorittajaksi; se ei osallistu millään tavalla sen omasta etuuspäätöksestä 

tehdyn valituksen käsittelyyn. Ennen kaikkea: sosiaaliturvalaitos ei kanna 

minkäänlaista huolta tai vastuuta siitä, että muutoksenhakulautakunta saisi 

päätöksenteolleen mahdollisimman korkealaatuisen ja kattavan ratkaisu-

aineiston. Jos kansaneläkelaitos (tämän tutkimuksen kontekstissa) on to-

taalinen alisuorittaja, niin lautakunnan varsinaiset lainkäyttäjät, jaostojen 

jäsenet, ovat hekin alisuorittajia, tosin vain osittaisia. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että jäsenet joko jätetään tai he jättäytyvät täysin syrjään asian valmistelus-

ta. Kuvaavaa on, että sisäisissä esittelijän ohjeissa ei edes ajatella mahdolli-

seksi sitä, että esittelijä keskustelisi vaikeissakaan kysymyksissä lautakun-

nan jäsenten kanssa. Sen sijaan hänet opastetaan kääntymään päätoimisten 

The Guardian 28.9.2013. Lehden artikkelissa vaaditaan, että oikeus judicial review -kanteeseen 
tulisi rajoittaa tilanteisiin, joissa henkilö persoonallisesti kärsii haittaa. Näin kansalaisjärjestöjä 
ja vastaavia estettäisiin “käyttämästä hyväkseen” pilottijuttuja. Suomea ja muita pohjoismaita 
ajatellen väärinkäytösten vaara on liioiteltu. Pohjoismaisessa kulttuurissa politiikkaa ei tehdä 
oikeusjuttujen kautta. Häirintäkannetta taas voidaan ajaa siihen nimensä antavan ja epäkoh-
dasta väitetysti haittaa kärsivän yksityishenkilön puolesta. 
253. Koulu 2014 s. 338.
254. Esittelijätoimintoisuus on virallistoimintoisuuden alatyyppi. Virallistoimintoisuudella ku-
vataan virallisperiaatteen ja tutkintamenetelmän yhdistelmää. Asianosaistoimintoisuus taas 
on vastinpari, joka käsittää määräämisperiaatteen ja käsittelymenetelmän. Ks. Ellilä 1970 s. 390. 
Lautakuntaprosessi on de jure virallistoimintoisuuden leimaamaa, de facto siinä on paljon ja 
ehkä enemmänkin asianosaistoimintoisia piirteitä. 
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puheenjohtajien tai muiden esittelijöiden puoleen. Sisäinen ohjeistus luo, 

lukijan odotushorisontin mukaisesti, kuvan joko diletanttimaisen vastuut-

tomista tai vain omaan erityisosaamiseensa keskittyvistä jäsenistä. Oli asia 

miten tahansa, selvää on, että valmistelussa ei kunnolla hyödynnetä sitä asi-

antuntemusta, jota jaoston jäsenet edustavat ja joka olisi lautakuntalainkäy-

tön oletettu vahvuus. 

Toinen esittelijäkeskeisen toimintamallin haitta on sekin vakava. Asiat 

urautuvat hyvin varhain, toisin sanoen esittelijä sitoutuu tiettyyn näkemyk-

seen eikä pohdi pro ja contra-argumentteja, vielä vähemmän eri ratkaisu-

vaihtoehtoja. Myös jaostojen jäsenten, olivat he millaisia substanssiosaa-

jia tahansa, lienee vaikea irtaantua siitä kognitiivisesta tietokehyksestä (eli 

skeemasta), minkä esittelijä heille ratkaisuehdotuksellaan tarjoaa. Erityisen 

vaikeaa se lienee siinä pikaisessa asiakirjojen lukemisessa, mitä asioiden su-

juva kierto edellyttää. Kynnys nostaa yksittäinen asia keskusteltavaksi nousee 

varsin korkeaksi. 

Kun kerran etuusjärjestelmän toimijoilta ei edellytetä minimaalistakaan 

panosta, kukaan ei ylläty siitä, että valmistelussa ei hyödynnetä myöskään 

valittajan myötävaikutusta. Tosin voidaan kysyä, olisiko kohtuullista asettaa 

ilman lakimiestukea toimivalle ja monasti vaikeissa sosiaalisissa oloissa elä-

välle maallikolle lakisääteistä myötävaikutusvelvollisuutta. Sääntelemätöntä 

nykytilaa ei voi suoralta kädeltä leimata huonoksikaan. Sen sijaan on oikeu-

tettua sanoa, että nykyjärjestelmä ei käytä hyväkseen myöskään valittajien 

intressiperusteista halua myötävaikuttaa, ei niinkään objektiiviseen “asian 

selvittämiseen” mutta ainakin heille edulliseen lopputulokseen. Pikemmin-

kin muutoksenhakulautakuntien työrutiinit yrittävät pitää asianosaiset - nä-

ennäisesti työrauhan ja tehokkuuden nimissä - mahdollisimman erillään asi-

an valmistelusta. Valittajille ei varata luontaisia tilaisuuksia osallistua, mikä 

nostaa osallistumiskynnystä merkittävästi.255 Lisäksi käsittelyyn on kehitelty 

sisäisillä ohjeilla prekluusioita. Vaikka tällaiset prekluusiosäännökset ovat 

periaatteessa tehottomia, harva niin sanotun stoppikirjeen saanut maallikko 

tietää, että hän saa edelleen toimittaa rajoituksitta aineistoa. Myöhästymis-

sääntö taas on sellainen reliikki lautakuntajärjestelmän alkuajoilta, että se 

ansaitsisi tulla pikaisesti kumotuksi.

Käytännön kokemusten puuttuessa on rohkeaa ennustaa, missä määrin 

255. Pieni mutta kuvaava yksityiskohta: asianosaisen saamassa ilmoituksessa valitusasian käsit-
telystä ei kerrota, että valittaja saa myös vastineelle asetetun määräajan jälkeen toimittaa aineis-
toa muutoksenhakulautakunnalle. Toki moni valittaja sen tietää ja aineistoa toimittaakin, mutta 
osa saattaa erehtyä uskomaan, että aineiston myöhempi toimittaminen ei ole lainkaan sallittua. 
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myötävaikutusta saadaan aikaan maallikkovalittajille suunnatuilla ohjeilla 

ja kansaneläkelaitoksen toimistojen tai muutoksenhakulautakunnan neu-

vonnalla, missä pisteessä taas vaaditaan siirtymää lakimiesvetoiseen muu-

toksenhakuun. Joka tapauksessa nykyisin ohjaus ja neuvonta on niin heikkoa, 

että ehdoton valtaosa valittajista ei tajua koko muutoksenhaun ideaa.256 He 

eivät tiedä, mitä heidän tulee esittää valituskirjelmissään ja muussa aineis-

tossa. Tutkimuksen tapausaineistossa on joitakin valituksia, joissa valittajat 

ovat uhranneet paljon aikaa ja vaivaa sellaisten yksityiskohtien esittelemi-

seen ja näyttämiseen, joilla ei minkään mittapuun mukaan ole vaikutusta 

asiassa. Tällöin on turha syytellä maallikkoja asiantuntemattomuudesta. Vika 

on järjestelmässä, joka ei tue tehokasta valittamista. Valittamista sinänsä jär-

jestelmä kylläkin suosii, kuten luvussa 2 havaittiin. Valittaessaan kansalainen 

kuitenkin jää oman onnensa nojaan, asian valmistelussa muutoksenhaku-

lautakunnassa hän taas on täysin esittelijän varassa. Monissa tapausaineiston 

tapauksissa arvosteltiin etenkin kansaneläkelaitoksen antamaa neuvontaa. 

Ohjeistusta etuuksien hakemiseen tai muutoksenhakuun ei saa, vaikka niitä 

toistuvasti pyydetään. Toimitettu selvitys ohitetaan perustelulla, että “pyy-

dettyä selvitystä ei ole toimitettu” tai että “selvitys ei vaikuta asiaan”, vaikka 

kukaan ei kerro, millainen tämän selvityksen olisi tullut olla. Oli arvostelussa 

perää tai ei, maallikkolähtöisyys ja neuvonnan heikkous on vaarallinen yh-

distelmä, jos tavoitteena on aidosti oikeuksiin pääsy.

Mitalilla on toinenkin puoli. Joskus hakijan/valittajan pääsystä oikeuk-

siinsa suorastaan ylihuolehditaan. Asiassa 8542/13/18u (päätös 18.11.2013) 

kysymys oli hakijan oikeudesta suomalaiseen sosiaaliturvaan. Kansanelä-

kelaitos metsästi hakijaa eri osoitteista ja antoi hänelle yksityiskohtaisia ja 

tarkkoja neuvoja siitä, mitä selvitystä hakijan tuli toimittaa. Hakija oli kui-

tenkin epätavallisen passiivinen. Vaikka selitys huolenpidolle lienee tässä 

yksittäisen sosiaalityöntekijän korkeassa työmoraalissa, tällainen vaihtelu 

opastuksessa on arveluttavaa yhdenvertaisuusperiaatteen kannatta. Valta-

osa hakijoista ei saa minimineuvontaakaan, kun taas yksittäinen hakija saa 

256. Kuten tutkimuksen yleisessä osassa todettiin, maallikoille osoitetut muutoksenhakuoh-
jeet ovat lähinnä yleissivistävät. Verkosta saatavat ohjeet taas ovat liian tekniset ja vaikeat, että 
maallikko saisi niistä mitään irti. Tämän tutkimuksen aineistossa ei ollut yhtään tapausta, jossa 
valittaja olisi viitannut myönteisesti muutoksenhakua koskevaan opastukseen tai neuvontaan. 
Yhdessä tapauksessa valittaja päinvastoin kertoi saaneensa kansaneläkelaitoksen virkailijal-
ta asiassaan vääriä neuvoja. Väärät neuvot taas aiheuttivat oikeudenmenetyksen. Ilmeisesti 
opastusta ei käytännössä juuri anneta, ei ainakaan ilman erityistä pyyntöä. Sen sijaan kirjel-
missä ja selvityksissä toistui tavan takaa huomautus, että “tavallinen ihminen ei voi ymmärtää 
näitä asioita.”
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suhteettomasti opastusta ja neuvontaa.257 Toki on myönnettävä, että parempi 

kun joku saa hyvää opastusta kuin että kukaan ei saa. 

Lainsäädäntö ei tunne sen enempää ulkoista kuin sisäistäkään prekluu-

siota sosiaaliturvan muutoksenhaussa. Prekluusio olisi kohtuuton järjestel-

mässä, jossa maallikkojen oletetaan itse ajavan asiaansa. Tästä huolimatta 

sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on ottanut sisäisellä ohjeistuk-

sella käyttöön tapauskohtaisen prekluusion. Yksittäiselle valittajalle asete-

taan siinä määräaika, jonka jälkeen toimitettua aineistoa ei oteta huomioon. 

Määräaika sellaisenaan on puolustettavissa: määräajoilla keskitetään (tosin 

vaatimattomissa puitteissa) yksittäisen asian käsittelyä. Samalla käsittely no-

peutuu, koska uusi aineisto ei enää pidennä valmistelua. Sen sijaan näin to-

teutettuna prekluusiouhka on juridisesti kestämätön. Vakiintuneen kannan 

mukaan prekluusio edellyttää laintasoista säännöstä, jossa mainitaan sekä 

preklusoiva tosiseikasto että prekluusion uhka. 

Sitä paitsi koko järjestely tuntuu kokonaisuutena liioitellulta. Vaikka yk-

sittäiset valittajat voivat kuvainnollisesti syyllistyä pitkittyvään aineiston toi-

mittamiseen, ongelma on oikeastaan päinvastainen. Valittajat eivät ole yhtey-

dessä lautakuntaan eivätkä toimita uutta aineistoa silloinkaan, kun sillä olisi 

merkitystä tai sitä suorastaan kaivattaisiin. Tämän tutkimuksen aineistossa 

ei ollut yhtään pitkittyvän toimittamisen tapausta. Vaikka aineistoa toimi-

tettiin käsittelyn aikana noin viidenneksessä tapauksista, aineisto koostui 

paljolti rutiinimaisista osoitteenmuutoksista ja kyselyistä. On myönnettävä, 

että joukossa oli myös uusia lääkärinlausuntoja, mutta tarvetta uuteen val-

misteluvaiheeseen nekään eivät aiheuttaneet.

Lainkäytön hitaus sosiaaliturvan muutoksenhaussa ei ole korjattavissa 

lainsäädännön keinoin. Kiireellisten ja ei-kiireellisten asioiden jakaminen 

omille käsittelyurilleen on ainoa jotenkin tehoava ratkaisu. Se kuitenkin vaa-

tii oman työnsä ja lisäksi laaja-alaista substanssiosaamista. Sitä paitsi no-

pea käsittelyura olisi nähtävästi suurin piirtein nykyinen lautakuntaprosessi 

ja normaali käsittelyura sen täystutkintaisempi muunnelma.258 Yksittäisen 

asian kiireelliseksi määrääminen taas toisi vain sattumanvaraisen helpotuk-

sen tarmokkaille ja osaaville valituksille eli niin sanotuille kela-veteraaneil-

le. Muiden asioiden käsittely taas hidastuisi entisestään. Tämä loukkaa asi-

anosaisten yhdenvertaisuutta, toisin sanoen asioiden käsittelemistä niiden 

257. Tässä ei tietenkään paheksuta sitä, että joku hakija saa tehokasta opastusta. Arvostelun 
kohteena on se, että kaikki eivät sitä saa.
258. Konkreettisia ehdotuksia käsittelyuriksi ja ohjautumisen perusteiksi käsitellään lähem-
min jaksossa 4.4.
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saapumisjärjestyksessä. Rahamääräinen hyvitys oikeudenkäynnin viivästy-

misestä taas on naurettava korvike oikea-aikaiselle pääsylle oikeuksiin. So-

siaaliturvassa ne eivät sitä paitsi vastaa tarkoitustaan. Hyvitykset oikeuden-

käynnin viipymisestä eivät riitä takaamaan valittajan toimeentuloa, koska ne 

saadaan jos saadaan jälkikäteen. Harva maallikko osaa edes vaatia hyvitystä. 

Myös osaava valittaja miettii kahteen kertaan, kannattaako hänen esittää 

tällaista vaatimusta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tai muul-

le lautakunnalle. Vaatimus luultavasti aiheuttaa pääasian (eli sosiaaliturva-

riidan) lisälykkääntymisen, kun hyvitysvaatimusta käsitellään sen osana.259

Maallikko voi myös pelätä, että tällainen vaatimus tulkitaan viestiksi hä-

nen tyytymättömyydestään lautakunnan toimintaan. Vaatimus toisin sanoen 

kääntää lautakunnan häntä vastaan. Tämä pelko ei ole täysin aiheeton, kun 

muistamme, että muutoksenhakulautakuntien jäsenet ovat osa-aikaisia ja 

sivutoimisia. Heille ei välttämättä synny sellaista tuomari-identiteettiä, joka 

eristäisi päätöksenteon tällaisista sivuilmiöistä. Viimeinen naula hyvitysins-

tituution arkkuun on, että sen sääntely soveltuu vain vaivoin sosiaaliturvan 

muutoksenhakuun. Kuten edellä todettiin, avoimeksi jäävät muun muas-

sa peruskysymykset, lasketaanko pitkittynyt etuuskäsittely maksimaaliseen 

kohtuulliseen aikaan ja missä lautakuntaprosessin vaiheessa hyvitysvaati-

mus on viimeistään esitettävä.

259. Tosin on myönnettävä, että lainsäätäjä pyrkii nopeuttamaan hyvitysvaatimuksen käsitte-
lyä. Esimerkiksi vastapuolta - eli sosiaaliturvariidoissa valtiota edustavaa valtiokonttoria - ei 
kuulla, ellei siihen ole erityistä syytä (hyvityslaki 8 §). Siitä huolimatta hyvityksestä päättäminen 
edellyttää sen selvittämistä, mitä pääasiassa on tapahtunut, kenen viaksi viivästys on luettava, 
onko asia ollut tärkeä asianosaiselle ja niin edelleen. Modernin konfliktinhallinan termein hy-
vitysasia on tyypillinen riita riidassa, joita lähtökohtaisesti tulisi välttää. 
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4. Jaoston kokous 
pääkäsittelyn korvikkeena

“Jokainen on toisen elämän osalta amatööri.”

Suomen Kuvalehti, pääkirjoitus (2014)

“Tuomioistuintaan ovat kyenneet muuttamaan vain tuomarit, jotka ovat toi-

mineet laitoksen sisällä ja sen hyväksymisellä sen oman perinteen ja menta-

liteetin turvin. Tämä merkitsee, ettei tuomioistuimen merkittävä muuttami-

nen muuttumattomissa oloissa ole mahdollista. Kitkavoimat ovat liian suuret.”

Jukka Kemppinen (1992)
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4.1. Valmistelu ja päätöksenteko eriytyvät 

4.1.1. Valmistelua, esittelyä vai selostamista?

Kuten edellä todettiin, lautakuntaprosessi on vahvasti esittelijätoimintoista. 

Se muistuttaa vanhaa hovioikeusprosessia, ehkä laajemminkin ylemmissä 

oikeusasteissa seurattua kaavaa. Perustavanlaatuiseksi eroksi kuitenkin jää, 

että lautakuntaprosessista puuttuu täysin tavanomainen yhteydenpito esit-

telijöiden ja tuomareiden välillä.260 Vaikka tällaista yhteydenpitoa on joskus 

pidetty formaalisena ja vähämerkityksellisenä, se on kuitenkin leimannut 

tuomioistuimen arkipäivää. Sitä on lisäksi täydentänyt enemmän tai vähem-

min tiivis sosiaalis-professionaalinen kanssakäyminen. Kohtuullisestikin 

johdetussa tuomioistuimessa yhteydenpito on ylittänyt käsiteltävien asioi-

den puitteet. Näin ollen sillä on ollut merkittävä osuus tuomari-identiteetin 

syntymisessä tuomariuran alkuvaiheessa.261 Sosiaalistuminen esittelijäkun-

taan seurannee samaa kaavaa. Tosin esittelijäidentiteetti on tullut harvoin 

mainituksi sen enempää tavoitteena kuin ilmiönäkään. Esittelijäprofessio 

ei ole kiinnostanut myöskään oikeussosiologeja.

Sosiaaliturvan muutoksenhaussa kaikki on toisin. Ensiksikin vahva esit-

telijärooli jakaa, yhtyneenä funktionaaliseen ja sosiaaliseen eriytymiseen, 

lautakuntaprosessin kahteen osaan. Lautakuntaprosessiin syntyy valmiste-

luosio ja eräänlainen “vapaa keskusteluosio”. Tosin jälkimmäinen osio edel-

lyttää, että yksittäinen asia nousee keskustelun kohteeksi ja otetaan puheeksi 

jaoston kokouksessa. Keskustelukin (jos tai kun siihen päästään) fokusoituu 

siihen asiaan, josta jaoston jäsen on halunnut keskustelua.262 Keskustelu voi 

koskea jotain käsiteltävän asian yksityiskohtaa, asiaa laajemmin tai saman 

tyyppisissä asioissa noudatettavaa tai noudatettavaksi toivottavaa tulkinta-

linjaa. Tällainen spontaani keskustelu on tunnettua siitä, että assosiaatiot 

ohjaavat sen kulkua, yleiskielisesti sanottuna vapaa keskustelu “harhailee”.

260. Nykytilaa kuvastaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan sisäisen tulkintaryhmän 
kokoonpano. Ryhmän tarkoitus on “toimia erilaisten laintulkinta- ja lain soveltamiskysymysten 
keskustelu- ja pohdiskeluforumina.” Kuvauksensa perusteella ryhmän tapaamiset muistuttavat 
suuresti isoimmissa tuomioistuimissa järjestettäviä niin sanottuja tuomaripalavereja, joissa 
pohditaan samanlaisia kysymyksiä. Tulkintaryhmään kuuluvat lautakunnan puheenjohtajat 
ja jaostojen vastaavat esittelijät. Sen sijaan tulkintaryhmästä puuttuvat jostain syystä kokonaan 
lautakunnan jäsenet. Jäsenillä ei ole edustusta sen enempää tulkintaryhmässä kuin lautakun-
nan esittelijäpalavereissakaan. Jälkimmäiset ovat kaikkien esittelijöiden yhdenpitomuoto. Ku-
vaus näistä elimistä on alaviitteessä 265 mainitusta viestistä. 
261. Tuomari-identiteettiä ja siitä seuraavaa tuomariroolia käsitellään jäljempänä jaksossa 6.5.
262. Sähköpostiviesti Jukka Lilleberg/13.10.2014.
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Kuvaus osoittaa, että lautakuntaprosessissa on kaksi ongelmaa, toinen 

sosiologinen, toinen juridinen, tarkkaan ottaen prosessioikeudellinen. Juri-

dinen ongelmanasettelu ei ole uusi: miten valmistelu saadaan kunnolla in-

tegroiduksi päätöksentekoon? Kysymys on ikuinen, joskin se on ollut varsin 

näkyvästi esillä viimeisen vuosikymmenen niin hovioikeuksissa kuin hal-

linto-oikeuksissakin. Sen sijaan erityistuomioistuimet ovat siltä toistaiseksi 

välttyneet. Lähtökohdasta vallitsee laaja yksimielisyys. Koska valmistelun 

ainoa tehtävä on palvella lainkäyttöelimen päätöksentekoa, valmistelun ja 

päätöksenteon välillä on oltava riittävästi vuorovaikutusta. Voidaan sanoa, 

että ihanteellinen valmistelu ohjaa päätöksentekoa ja ihanteellinen päätök-

senteko ohjaa sitä, miten asia valmistellaan ratkaisukypsäksi. Tätä teoriassa 

saavuttamatonta päämäärää on haettu ja edelleen haetaan erilaisilla konst-

ruktioilla. Esimerkiksi mietitään, muodostavatko valmistelu ja päätöksenteko 

omat erilliset käsittelyvaiheensa (näin yleinen lainkäyttö) vai kannattaako 

ne järjestää samaksi jatkumoksi (näin hallintolainkäytössä). Oli konstruk-

tio kumpi tahansa, valmistelun tukee tukea päätöksentekoa ja päätöksente-

on vaatimusten ohjata valmistelua. Jotta tähän päästään, valmistelusta vas-

taavien ja päätöksen tekevien henkilöiden välillä on oltava vuorovaikutusta. 

Muuten kumpikin professio toteuttaa kuvainnollisesti omaa missiotaan vä-

littämättä siitä, mitä toinen professio tekee. Vuorovaikutus on näin integroi-

tumisen ennakkoehto.

Toinen eli pääosin sosiologinen kysymys kuuluu, miten tämä vuorovai-

kutus saadaan aikaan. Tosin aluksi on otettava kantaa siihen, tarvitaanko yli-

päätään institutionaalista yhteydenpitoa tai kanssakäymistä. Jos valmistelu ja 

ratkaisu uskotaan eri ihmisille, se näyttää suorastaan välttämättömältä, ellei 

yhteydenpitoa synny itsestään eli spontaanisti. Ellei palautetta saada päätök-

sen tekeviltä henkilöiltä, valmistelu ei kohdennu ihanteellisesti; valmistelu 

on joko liian laajaa tai suppeaa. Selvää on sekin, että käsittelyn aikataulu-

tus ilman keskinäistä yhteydenpitoa muodostuu hankalaksi. Koordinoin-

ti on kylläkin ratkaistu sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa siten, 

että esittelijä aikatauluttaa yksin valmisteluvaiheet ja lisäksi päättää, milloin 

jaosto käsittelee asian. Näinkin järjestelmä saadaan toimimaan, mutta ny-

kykäsityksille tunnusomainen tuomarivetoinen aikataulutus jää haaveeksi. 

Jaoston jäsenethän joutuvat de facto alistumaan tehtyyn aikatauluun. Käy-

tänne edellyttää sujuakseen lisäksi, että jaosto saa asian kerralla eli yhdessä 

kokouksessa ratkaistuksi. Jos asiat lykkääntyvät (esimerkiksi tarvitaan uutta 
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selvitystä), aikataulutus palaa taas esittelijän huoleksi. Mitä enemmän asioita 

lykkääntyy, sitä vaikeampaa esittelijän on huolehtia viikoittaisesta työmää-

rästään eli viikkojättömäärästä. Näin esittelijän intressissä on saada hänen 

asiansa kerralla ratkaistuiksi, oli yksittäinen valitusasia aineistoltaan ratkai-

sukypsä tai ei. Myös lautakunnan jaosto joutuu tämän ratkaisupaineen alai-

seksi, mikä puolestaan suosii hektistä - jonkun mielestä kenties hätäistäkin 

- päätöksentekoa.

Oma asiansa on, mikä vaikutus kanssakäymisellä on spesifisen tuomiois-

tuinkulttuurin kehittymisessä.263 Muotoutuneen tuomioistuinkulttuurin vai-

kutusta kyseisen tuomioistuimen toimintaan ei kukaan enää kiistäne. Eri-

mielisyyttä on enintään siitä, lisääkö hyvä tuomioistuinkulttuuri pelkkää 

työviihtyvyyttä vai onko sillä myös lainkäytön laatua nostava vaikutus. Jäl-

kimmäiseen korrelaatioon viittaa se seikka, että tutkimuksissa käytettyihin 

laatumittaristoihin on otettu monia tuomioistuinkulttuuriin liittyviä fakto-

reita. Laatukriteereiksi on luettu muun muassa säännölliset tuomaripalave-

rit, sovitut pelisäännöt työnjaosta sekä keskinäisen vuorovaikutuksen jatku-

vuus.264 Tosin voidaan väittää, että syy-yhteys kulkee toiseen suuntaan. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että hyvin toimivassa tuomioistuimessa syntyy luonnostaan 

hyvä tuomioistuinkulttuuri. Vaikka spontaani syntyminen teoriassa lienee 

mahdollista, verrattomasti yleisempää on vastakkainen syy-yhteys: hyvä tuo-

mioistuinkulttuurikulttuuri (‘hyvä työilmapiiri’, ‘tuomareiden esprit d’corps’) 

tuottaa hyvää lainkäyttöä. 

Esittelijäkunta ja formaalinen esittelyakti ovat kuuluneet niin kauan suo-

malaiseen lainkäyttöön, että niitä pidettiin pitkään välttämättöminä siinä 

kollegiaalisessa päätöksenteossa, jolle kirjallinen muutoksenhaku on perus-

tunut.265 Näin ei tietenkään ole. Täysin riittävää on, että kolleegiossa saadaan 

tavalla tai toisella pohdittaviksi valittajan vaatimukset, keskeiset näyttö- ja 

oikeuskysymykset, sovellettavat lainkohdat sekä aikaisempi oikeuskäytän-

263. Nykyisin pidetään kiistattomana, että empiiriset havainnot tuomioistuinten välisistä erois-
ta eivät selity yksinomaan lainsäädännöllä tai tuomareiden käyttäytymisen yksilöllisillä piirteil-
lä. Erot ovat “a product of particular courthouse culture within each community”. Näin Haavisto 
2002 s. 17. Tieteellinen erimielisyys liittyy lähinnä siihen, missä määrin kulttuurit muodostuvat 
sisäsyntyisistä tekijöistä (historiallinen tausta, päällikkötuomarit ja vaikuttajayksilöt), missä 
määrin taas vuorovaikutuksesta muun yhteiskunnan kanssa. Yleisesti myönnetään myös, että 
lainkäytön normaaliin organisaatioon kuuluvat tuomioistuimet omaksuvat vaikutteita toisilta 

- tähän johtaa jo tuomarien urakierto - ja antavat omiaan muille. 
264. Ks. esim. Mannerhovi 2008 s. 84.
265. Myös Suomessa asiat ratkaistaan monijäsenissä tuomioistuimissa yleisimmin esittelystä.
Tosin tästä säännöstä on poikkeuksia, esimerkiksi markkinaoikeudessa asioita ei esitellä. Sa-
moin hovioikeus ratkaisee ilman esittelyä ne asiat, joissa se on järjestänyt suullisen pääkäsit-
telyn, Nykysääntelystä ks. Uusi tuomioistuinlaki 2014 s. 57.
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tö. Ehdotusta siitä, miten asia tulisi ratkaista, ei tarvita. Itse asiassa tällainen 

ehdotus on jopa haitaksi, koska se urauttaa päätöksentekoa. Ratkaisuehdo-

tuksen luomasta skeemasta irtautuminen vaatii parhaassakin tapauksessa 

henkistä ponnistusta, joskus myös melkoista ajankäyttöä, kun uutta viite-

kehystä ryhdytään hakemaan. Ratkaisuehdotusta näyttökysymyksiin voi-

daan pitää suorastaan vapaan todistusteorian vastaisena. Jos myönnetään 

nykytutkimuksen tapaan, että näytön arviointi ja etenkin todistusharkinta 

on olennaisilta osiltaan intuitiivista ja subjektiivista266, mitä hyötyä on siinä 

toisen ihmisen tarjoamasta mielipiteestä? Se vain häiritsee tuomarin omia 

ajatusprosesseja. 

Kysymys esittelystä jakaantuu sekin kahteen alakysymykseen. Ensiksikin 

on otettava kantaa siihen, kuka selostaa asian, toisin sanoen tuottaa edellä 

viitatun informaation - eräänlaisen asian “ytimen” - ratkaisuun osallistuvien 

tuomareiden käytettäväksi. Vaihtoehtoja on periaatteessa kolme: ulkopuoli-

nen henkilö, joku osallistuvista tuomareista tai asianosaiset itse. Viimeinen 

vaihtoehto tosin edellyttää, että asianosaiset saavat tilaisuuden esittelyyn. 

Tämä käytännössä merkitsee suullista käsittelyä, joka välittömästi edeltää 

päätöksentekoa. Näin ollen täyskirjallisessa käsittelyssä todellisiksi vaihto-

ehdoiksi jäävät joko ulkopuolisen (eli ratkaisukokoonpanoon kuulumatto-

man henkilön) tai kollegion tuomarin esittely. Kielenkäytöllinen ongelma 

on, miksi tällaista ulkopuolista kutsutaan. Vakiintunut termi “esittelijä” on 

paikallaan, kun henkilöllä on tuomaria lähenevä virkamiesoikeudellinen 

asema ja hän tekee perustellun ratkaisuehdotuksen. Muunlaista esittelijää 

kutsutaan “notaariksi” tai “sihteeriksi”; oikeusvertailevasti käytettyjä nimi-

tyksiä taas ovat englannin “clerk of court” tai saksan “Rechtspfleger “. Vaikka 

kansalliset prosessilait yksityiskohdissa suuresti vaihtelevat, tällä eräänlai-

sella väliprofessiolla on kaikkialla rutiinityyppisiä valmistelu- ja lainkäyttö-

tehtäviä. Varsinaiset tuomarit voivat näin keskittyä varsinaiseen lainkäyttöön 

eli vaikeiden asioiden ratkaisemiseen. 

Toiseksi vaaditaan vastausta kysymykseen, mikä perimmältään on esit-

telyn tarkoitus. Onko tarkoituksena paljastaa asian “ydin” vai tuoda saman 

tien esiin, miten asia tulisi ratkaista? Perinteisesti esittely on ymmärretty jäl-

266. “Todistusharkintaa on kuvattu sekoitukseksi arkielämän logiikkaa, tuomarin ammattitai-
toa, yleistä elämänkokemusta, psykologiaa, taustatietoa yhteiskunnallisista ja taloudellisista 
rakenteista sekä osaksi myös intuitiota”. Näin Koulu 2013 s. 164. Näytön riittävyyden arviointi 
sen sijaan on periaatteessa normatiivinen ajatusoperaatio, joskin normatiivisuuden käytäntö 
jää arvailujen varaan. Kun todisteiden “arvottamiselle” ei ole kiinteitä ja kaavamaisia ohjeita, 
riittävyysharkinnan normatiivisuus on fiktio. Ks. Väisänen-Korkman 2014 s. 723. He eivät tosin 
puhu aivan samasta asiasta.
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kimmäisellä tavalla.267 Esittely ei kuitenkaan ole pelkkää ratkaisuehdotuksen 

välittämistä. Ihanteellisesta esittelystä on sanottu, että se käynnistää “kolle-

giaalisen” keskustelun, eli esittely kuvainnollisesti “avaa asian”. Jotta tämä 

tarkoitus saavutettaisiin, istunnossa on tietenkin oltava aikaa keskustelulle. 

Erikseen varoitetaan siitä, että kollegiaalinen päätöksenteko ei saa olla pelk-

kää esittelijän ratkaisuehdotuksen siunaamista.268 Näin pikainen päätelmä 

olisi, että esittelijän ei tule tehdä ratkaisuehdotusta. Ratkaisuehdotuksen 

puuttuminen kun pakottaa tuomarit miettimään asiaa itsenäisesti. 

Asia ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Ratkaisuehdotus nimittäin keven-

tää tuomareiden päätöksentekoa. Suurissa asiamäärissä se myös nopeuttaa 

asioiden läpivirtausta, koska tuomarin ei tarvitse muodostaa mielipidettään 

tavallaan tyhjältä pöydältä. Ratkaisuehdotukseen tukeutuvan päätöksente-

on haittana taas on, kuten edellä todettiin, sen harkintaa urauttava vaikutus. 

Vaikkakaan tutkimustietoa tästä seikasta ei ole, perustellusta ratkaisuehdo-

tuksesta poikettaneen tuomioistuinten käytännössä suhteellisen harvoin. 

Taipumus pitäytyä ratkaisuehdotuksessa korreloi luultavasti voimakkaas-

ti asiamääriin. Mitä enemmän on kerralla ratkaistavia asioita, sitä herkem-

min ratkaisuehdotukset hyväksytään sellaisinaan. Näin päädytään siihen, 

että ratkaisuehdotuksen vaarat ovat suurimmat siellä, missä sen hyötykin 

on maksimissaan. 

Vertailtaessa näitä kahta esittelyn sovellusta, eli esittelevän valmistelijan 

ja valmistelevan tuomarin mallia, valmistelevan tuomarin vaihtoehto on oi-

keusvertailevasti myötätuulessa. Myötätuuli johtuu ennen kaikkea siitä ma-

nageriaalisen tuomarin ihanteesta, joka on noussut esiin erityisesti common 

law -maissa.269 Tällainen tuomari ohjaa kovalla kädellä - esimerkiksi me-

nettelyvaiheita aikatauluttamalla - oikeudenkäynnin joutuisaa etenemistä. 

Tätä toimintaa kutsutaan “asianhallinnaksi” (case management). Tätä oh-

jaustehtävää ei voida tietenkään uskoa muille, sillä ratkaisukokoonpanon 

ulkopuolinen henkilö ei ymmärrettävästi voi määrätä ratkaisukokoonpanoon 

kuuluvien tuomareiden tekemisistä. Tämä kaatuu jo siihen, että ulkopuoli-

nen ei tiedä, mikä tuomareiden työtilanne ylipäätään on. Myös Suomessa 

trendi kulkee “tuomaripainotteisempaan työskentelyyn”. Tämä siirtää val-

misteluvastuun itsenäiseltä esittelijältä ratkaisevalle tuomarikokoonpanol-

267. “Esittelijän tehtävänä on selvittää ennen päätöksen tekemistä asian tosiseikat ja oikeudel-
liset kysymykset sekä tehdä päätösehdotus”. Näin Mäenpää 2007a s. 552.
268. Kuvaus on hovioikeuden esittelystä. Ks. Keinonen 2003 s. 60.
269. Resnik 1982 s. 519. Hän päättää esityksensä seuraavasti: “both before and after the trial, 
judges are playing a critical role in spring litigation and influencing results.” Suomalaisesta 
näkökulmasta ks. Koulu 2007 s. 239.
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le.270 Samoin keskieurooppalaisessa sosiaaliturvaprosessissa, jota voitaneen 

pitää sosiaaliturvariitojen käsittelyn kehittyneimpänä muotona, lakimies-

puheenjohtaja huolehtii yksin valmistelusta. Puheenjohtaja myös esittelee 

asian niille tuomioistuimen ei-lainoppineille jäsenille, jotka muodostavat 

enemmistön alimmassa oikeusasteessa.271

4.1.2. Esittelijäkunta ja asioiden kierto

Kuten edellä todettiin, traditionaalisessa esittelijäjärjestelmässä asiat ratkais-

taan esittelystä. Tällainen järjestelmä antaa esittelijälle itsenäisen toimijan 

aseman. Esittelijä “valmistelee asian itsenäisesti, laatii ratkaisuehdotuksen 

sekä esittelee asian ja hänellä on myös mahdollisuus jättää asiassa eriävä 

mielipide”.272 Muodollisesti esittelijät eivät ole asian ratkaisevia tuomareita.273 

He ovat tuomareita alemmalla hierarkian tasolla tuomioistuimen henkilö-

kunnassa; he ovat “lainkäyttöhenkilökuntaa”. Yleistä on myös, että esitteli-

jäkunta muodostaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti oman ammattiryhmänsä 

tuomioistuimessa. Toisaalta jatkuva urakierto pehmentää järjestelmän hie-

rarkkisuutta. Henkilö säännönmukaisesti aloittaa tuomarinuransa (laajas-

sa merkityksessä) esittelijänä, josta hän vähitellen pätevöityy ja siirtyy tuo-

marintehtäviin. Tuomarinimityksen saatuaan hän siirtyy myös sosiaalisesti 

tuomariprofession piiriin, eikä enää samastu esittelijäkuntaan. Käytännössä 

yleiset välimuodot ja normaalin urakierron huomioon ottaen raja esittelijä-

kunnan ja tuomarikunnan välillä on liukuva ja osaksi asteittainen. Tosin on 

syytä muistaa, että monissa maissa urakiertoa tapahtuu vain yhden ja saman 

tuomioistuinlinjan sisällä; urakierto tuomioistuinlinjojen välillä on olema-

tonta, mikä pitää huolen siitä, että tuomareiden mielipiteet ovat, ajan muoti-

termein, “siiloutuneita.”274 Suomi on malliesimerkki tällaisesta järjestelmästä.  

270. Uusi tuomioistuinlaki 2014 s. 57.
271. Hietanen-Kunwald 2015 s. 63.
272. Kuvaus on tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnöstä. Ks. KM 2003:3 s. 343. 
Kuten mietinnössäkin todetaan, näin puhtaaksi viljelty järjestelmä on oikeusvertaileva harvi-
naisuus. Sitä paitsi missään muussa maassa esittelijän asema ei nähtävästi ole suhteessa tuo-
mioistuimeen niin itsenäinen ja vahva kuin Suomessa.
273. Järjestelmän modernissa versiossa on käytössä niin sanottu esittelijäkokoonpano. Siinä 
normaalikokoonpanoa “kevennetään” korvaamalla yksi tuomari esittelijällä. Tämä kokoonpa-
no on käytössä hovioikeuksissa vähäisissä asioissa (hovioikeuslaki 9 §). Siinä ratkaistaan lähes 
20 prosenttia hovioikeuteen tulevista asioista. Ks. Uusi tuomioistuinlaki 2014 s. 57. Samanlaista 
esittelijäkokoonpanoa käyttää myös vakuutusoikeus lainopillisissa asioissa. 
274. Tämä ei ole tarkoitettu moitteeksi tuomarikunnalle eikä lainsäätäjällekään vaan peruste-
luksi sille, miksi pitkäkään tuomarinura yhdellä lainkäyttölinjalla ei anna kunnollista yleiskuvaa 
koko valtiollisen lainkäytön järjestelmästä. 
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Muutoksenhakulautakunnissa esittelijäjärjestelmä on säilynyt epätaval-

lisen jyrkkänä. Ensiksikään niissä ei tunneta niin sanottua esittelijäkokoon-

panoa, jossa esittelijä saisi muodollista ratkaisuvaltaa kollegion jäsenenä. 

Toiseksi tavanomaista urakiertoa ei lainkaan tapahdu: muutoksenhakulau-

takunnan esittelijä ei periaatteessa voi pätevöityä eikä siirtyä lautakunnan 

jäseneksi. Hän ei voi käytännössä koskaan päästä osa-aikaiseksi asiantunti-

ja- tai intressiedustajaksi. Samasta syystä lautakunnissa ei voida noudattaa 

hallinto-oikeuksissa omaksuttua “pehmeää” siirtymää tuomarivastuiseen 

valmisteluun. Hallinto-oikeuksissa esittelijän virkoja on nimittäin vähitellen 

muutettu hallintotuomarin viroiksi. Näin heidän toimenkuvissaan ei tapah-

du syvällistä muutosta. Entiset esittelijät edelleenkin valmistelevat ja esitte-

levät asioita, nyt vain ratkaisukokoonpanon täysivaltaisina jäseninä. Urakier-

ron puuttumiselle muutoksenhakulautakunnista on rakenteellisia ja ehkä 

myös ideologisia syitä. Rakenteellinen tekijä, päätoimisten esittelijöiden ja 

osa-aikaisten jäsenten yhteismitattomuus, on jo sellaisenaan melkoinen este 

urakierrolle. Ajateltavissa myös on, että urakierto syystä tai toisesta tietoisesti 

torjutaan. Ehkä pyritään siihen, että lautakuntaprosessissa esittely pysyy ju-

ridisena, mutta itse asia taas halutaan ratkaista aineellisesti ilman lakimie-

hiä eli sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisen ongelmana. Tämähän on 

asiantuntija- ja intressiedustajien ominta aluetta. 

Muutoksenhakulautakunnassa ainoa uralla etenemisen mahdollisuus 

on, että esittelijästä tulee päätoiminen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

Päätoimisten tehtävien vähäisyys saa kuitenkin aikaan sen, että muutoksen-

hakulautakunnissa esittelijän ura on suljettu umpikuja.275 Kolmas erityispiir-

re on sosiaalisen eriytymisen voimakkuus: jäsenet ja esittelijät ovat luokkia. 

Vaikka jonkinlainen luokkajako on lainkäytössä yleinen ilmiö, perinteisissä 

tuomioistuimissa taaja urakierto ja päivittäiset yhteydenotot pitävät kuiten-

kin yllä jonkinlaista kanssakäymisen minimitasoa.276 Sen sijaan muutok-

senhakulautakunnissa yhteydenpitoa ei juuri ole, ellei sellaisena pidetä ru-

tiinimaista asiakirjojen vaihtamista tai satunnaisia puheenvuoroja jaoston 

275. Tämän tutkimuksen tehtäviin ei kuulu kannustinjärjestelmien kehittäminen. Selvää kui-
tenkin lienee, että urakierron totaalinen puuttuminen ei ole positiivinen kannustin. Ihminen 
kun yleensä odottaa jonkinlaista hyötyä minimitason ylittävistä ponnistuksistaan. 
276. Seuraava kommentti on kyselystä hallinto-oikeuksien lainkäyttöhenkilökunnalle (2007 s. 
30). Kommentti kuvannee sekä vallitsevaa tilaa että käynnissä olevaa murrosta. “Yleisimmin 
kirjallisen valmistelun toteuttaminen tapahtuu siten, että esittelijä tai hänen toimeksiannos-
taan toimistohenkilökunta hoitavat käytännön valmistelutoimet, Kuulemiseen liittyvissä eri-
tyiskysymyksissä neuvotellaan kuitenkin yhä useammin tarkastavan jäsenen tai kokoonpanon 
puheenjohtajan kanssa”.
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kokouksissa. 

Oli esittelijäjärjestelmä pehmennetty tai jyrkkä, se hakee perustansa työn-

jaosta. Esittelijä vastaa valmistelusta, tuomarit taas pelkästä päätöksenteosta 

eli asian ratkaisemisesta. Jos asioiden käsittely on kirjallista, työnjako puoles-

taan johtaa asioiden tai asiakirjojen kierroksi kutsuttuun menettelynkulkuun. 

Asiakirjojen kierto leimaakin muutoksenhakulautakuntien arkipäivää. Tässä 

kierrossa valmistelu ja päätöksenteko yritetään kytkeä toisiinsa. Vaikka asi-

oiden kierto on helppo luokitella paperiajan reliikiksi, se oli sinänsä työeko-

nominen ratkaisu yhteensovittamisen ongelmaan. Jos asiakirjojen kierron 

tehokkuutta tutkittaisiin (tosin tällaista tutkimusta ei kai kukaan suunnitte-

le), se voisi hyvinkin osoittautua parhaaksi mahdolliseksi tavaksi yhdistää 

kahden profession työpanos kirjallisessa menettelyssä. Asiakirjojen kierron 

kuvitteellinen paremmuus tässä suhteessa ei tietenkään sano mitään siitä, 

kannattaako kollegiaalisessa lainkäytössä valmistelu ja päätöksenteko yli-

päätään osoittaa (eli tosiasiallisesti jakaa) eri ammattiryhmille. 

Klassista asiakirjojen kiertoa muutoksenhakutuomioistuimessa on kuvat-

tu seuraavasti. Aluksi esittelijä kirjoittaa, jutun asiakirjat huolella luettuaan, 

niiden perusteella muistion ja päätösehdotuksen. Muistio, päätösehdotus ja 

muut jutun asiakirjat kiertävät jäseneltä toiselle. Jäsenet lukevat asiakirjat sii-

nä laajuudessa kuin katsovat aiheelliseksi sekä merkitsevät niihin komment-

tejaan. Asiakirjojen kierron lopettaa ratkaisukokoonpanon tarkastava jäsen. 

Hän jargonilmauksen mukaan “fiksaa” päätösesityksen lopulliseen muotoon. 

Kun asia tulee aikanaan käsiteltäväksi ratkaisukokoonpanon istunnossa, asi-

asta keskustellaan muistion ja päätösehdotuksen pohjalta. Valtaosassa tapa-

uksista istunnossa vaihdetaan mielipiteitä siitä, miten päätös formuloidaan. 

Siitä, mitä mitä päätetään, ei yleensä tarvitse keskustella, sillä jäsenet ovat jo 

tehneet päätöksensä asiakirjoja lukiessaan. Juridiseen argumentointiin ajau-

dutaan vain, kun jäsenet sekä ovat jo eri mieltä jostakin seikasta että valmiit 

uhraamaan aikaa ja vaivaa näkemyksensä perustelemiseen.

Vaikka sitä ei pinnallisessa tarkastelussa huomaa, kuvattu kiertorutiini 

muotoaa voimakkaasti päätöksentekoa. Ensiksikin sillä on taipumus latistaa 

esiinnousseet näyttö- ja oikeuskysymykset kysymyksiksi siitä, miten päätös 

kannattaisi kirjoittaa. Tässä sinänsä ei ole moitittavaa. Vaaraksi se kuitenkin 

nousee siinä vaiheessa, kun riitaisten kysymysten tosiasiallinen ratkaisemi-
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nen kierretään kirjoitusteknisillä keinoilla.277 Erimielisyydet yritetään toisin 

sanoen ratkaista kirjoittamalla päätös ja sen perustelut “oikein”, jotta tar-

peettomiksi koetuilta äänestyksiltä vältytään. Toinen ongelma on vielä va-

kavampi: jäsenet muodostavat, kuten edellä todettiin, mielipiteensä asiasta 

jo asiakirjoja lukiessaan. Asian istuntokäsittelyssä he toistavat nämä mielipi-

teensä. Vaikka päätöksenteko muodollisesti on kollegiaalista, asiallisesti se 

ei sitä ole. Päätöksenteko on päinvastoin täysin individuaalista. Ratkaisuhar-

kinnassa tuomarit eivät toimi odotetulla tavalla eli vuorovaikutteisesti, vaan 

vuorovaikutteisuus korvaantuu irrallisilla monologipuheenvuoroilla. Syn-

tyneestä ennakkokäsityksestä seuraa, että tuomarit eivät kuuntele toistensa 

argumentteja vaan keskittyvät oman ennakkokäsityksensä puolustamiseen. 

Tämä ei välttämättä johdu arvovaltasyistä vaan ihmisen luontaisesta taipu-

muksesta pitäytyä kerran omaksumassaan näkemyksessä. Joku ehkä vetoaisi 

kansanluonteeseenkin tai oikeammin sosiaalisesti konstruoituun jämerän 

tuomarin malliin. Mielipiteitään vaihtava henkilö tulee herkästi leimatuksi 

tuuliviiriksi, oli mielenmuutos kuinka objektiivisesti perusteltu tahansa.278 

Vaarana on myös vaivannäön minimointi; kollegion jäsenet voivat urheiluter-

mein “peesata” eli asiaan perehtymättä yhtyä jonkun muun mielipiteeseen. 

Tämä asiakirjojen kierron kuvaus on paria yksityiskohtaa lukuun otta-

matta osuva myös muutoksenhakulautakunnissa. Asiakirjojen kiertoa kuva-

taan täsmällisesti muun muassa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 

työjärjestyksessä (6 §). Täsmällisyys tässä suhteessa osoittaa kiertosystee-

min keskeisen merkityksen päätöksenteossa. Tosin kyseisessä muutoksen-

hakulautakunnassa tarkastavaa jäsentä ei erikseen tunneta. Myös hänelle 

tavallisesti kuuluvat tehtävänsä ovat osoitetut esittelijälle, jolle asiakirjat 

kommentteineen palaavat niiden kierron lopuksi. Esittelijä esimerkiksi tar-

kastaa, onko kukaan asiakirjat lukeneista vaatinut “keskustelua” vai ei. Jos 

keskustelua on vaadittu, esittelijä esittelee asian jaoston kokouksessa. Ellei 

taas näin ole tehty, asia katsotaan ratkaistuksi eikä sitä oteta esille jaoston ko-

kouksessa. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan erikoisuus on vielä 

esittelijän eräänlainen valistusvelvollisuus. Esittelijän nimittäin tulee antaa 

muutoksenhakijalle “tietoja ratkaisusta” sekä neuvoa ja opastaa häntä me-

nettelyssä, asiayhteydestä päätellen muutoksenhaussa vakuutusoikeuteen 

277. Kemppinen 1992 s. 140.
278. Tätä pidettiin vielä 1980 -luvulla tutkimuksellisena ihanteena. Hyvän tutkijan merkki oli, 
että hänen ei koskaan “tarvinnut” peruuttaa sitä, mitä hän oli kirjoittanut, toisin sanoen muut-
taa mieltään. Edelleenkin suomalaisessa oikeustieteellisessä kirjallisuudessa näkyvät mielen-
muutokset ovat äärimmäisiä harvinaisuuksia. 
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(17 §).279 Tutkimuksen tapausaineistosta päätellen kumpikin valistustehtävä 

jää hurskaiden toiveiden asteelle. Tämä ei tarkoita, etteikö esittelijä yksittäis-

tapauksessa voisi toimiakin työjärjestyksen vaatimalla tavalla. Asiansa juuri 

hävinnyt muutoksenhakija tuskin on kovin otollinen selitysten ja neuvojen 

vastaanottamiselle. 

4.1.3. Suuntana tuomarivastuinen valmistelu? 

Esittelijäjärjestelmän kirjoittamattomassa historiassa vuosi 2003 on merkki-

vuosi. Oikeuslaitoksen kehittämiskomitea ehdotti tuolloin mietinnössään, et-

tä tästä järjestelmästä kokonaan luovuttaisiin. Tilalle tulisi tuomarivastuisen 

valmistelun malli. Siinä ratkaisukokoonpanoon kuuluva tuomari huolehtisi 

asian valmistelusta, kaikesta prosessinjohdosta280, päätösluonnoksen kirjoit-

tamisesta sekä kirjallisessa käsittelyssä asian selostamisesta muille tuoma-

reille. Perusteluina komitea vetosi osaksi muiden pohjoismaiden oikeuteen, 

osaksi taas siihen, että esittelyyn tukeutuva päätöksenteko ei ole sopusoin-

nussa niiden vaatimusten kanssa, mitä oikeudenkäynnin läpinäkyvyydelle ja 

avoimuudelle on alettu asettaa. Asianosaiset eivät esimerkiksi saa tilaisuutta 

ottaa kantaa esittelijän muistioon. Yhtenä perusteluna uuteen malliin siirty-

miselle viitattiin tekniseen kehitykseen, jossa asiakirjojen kuten päätösluon-

nosten laatiminen on aikaisempaa helpompaa. Pääperustelu siirtymälle oli 

kuitenkin ideologinen. Käsitykset tuomarin tehtävistä nimittäin ovat muuttu-

neet. Tuomarin työn ydintä ovat prosessinjohto, ratkaisuharkinta ja ratkaisun 

perusteleminen. Ratkaisun sisältö muotoutuu nämä työvaiheet käsittävässä 

harkinnassa. Tästä syystä oli komitean mielestä ristiriitaista, että “nykyisin 

varsinkin kirjallisessa menettelyssä esittelijän rooli on suhteellisen suuri”.281 

Ehdottaessaan esittelijäjärjestelmän korvaamista komitea muisti ohi-

mennen vakuutusoikeuden yhteydessä myös muutoksenhakulautakun-

tia. Mietinnössä huomautetaan turhankin varovaisesti, että yleiset perus-

telut esittelijäjärjestelmästä luopumiseen “koskenevat suurelta osin myös 

279. Lautakuntaprosessin aikana valittajien neuvonta ja opastus on nimittäin uskottu notaaril-
le (19 §). Näin se on erotettu prosessinjohdosta, joka on esittelijän vastuulla. Notaarin apu on 
tuomittu jäämään yleiseksi - ja tehottomaksi - asiakasneuvonnaksi.
280. Prosessinjohtoon kuuluisi muun muassa päättäminen lisäselvitysten hankkimisesta, asi-
anosaiselle esitettävistä kysymyksistä ja suullisesta käsittelystä. Kirjallisessa menettelyssä täl-
lainen prosessijohto on erityisen tärkeää sekä oikeudenmukaisuuden tunnun luomiseksi että 
kunnollisen ratkaisuaineiston kokoamiseksi.
281. KM 2003:3 s. 343. Kiintoisaa kylläkin ehdotus uudeksi tuomioistuinlaiksi näyttää ottavan 
taka-askeleen. Esittelijäjärjestelmä kytketään tuomarikoulutukseen, toisin sanoen esittelijäura 
on tuomariuran alkuvaihe. Ks. Uusi tuomioistuinlaki 2014 s. 66.
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vakuutusoikeutta”. Lainkäyttölautakunnista (eli tämän tutkimuksen muu-

toksenhakulautakunnista) komitea tyytyi vain viittaamaan niiden erilaisuu-

teen. Lautakuntien jäsenet kun ovat yleensä sivutoimisia.282 Mitään kantaa 

siihen, kuinka esittelijäjärjestelmästä luopuminen toteutettaisiin lautakun-

nissa, komitea ei näin ollen ottanut. Tämä ei ollut yllätys, koska komitea ei 

muutoinkaan ryhtynyt laatimaan yksityiskohtaista ohjelmaa. Se ilmoitti vain 

asettavansa “suuntaviivoja” jatkokehittelylle. On kuitenkin huomattava, että 

muutoksenhakulautakuntia ei rajattu ehdotetun uudistuksen ulkopuolel-

lekaan, toisin sanoen uusimuotoiseen järjestelmään siirryttäisiin aikanaan 

niissäkin. 

Tässä tutkimuksessa ehdotus esittelijäjärjestelmän korvaamisesta tuo-

marivastuisella valmistelulla herättää kaksoiskysymyksen. Ensiksikin: onko 

tällainen uudistus aiheellinen sosiaaliturvan muutoksenhaussa ja sen ensi-

vasteessa eli muutoksenhakulautakunnissa? Toinen kysymys puolestaan on 

ensimmäisen jatkoa: miten tällainen uudistus pystyttäisiin toteuttamaan? 

Uudistuksen aiheellisuus näyttää kiistattomalta. Kulttuurinen ja kommu-

nikatiivinen kuilu professioiden välillä on poikkeuksellisen suuri. Voidaan 

sanoa, että lautakunnassa esittelijät ja jäsenet eivät ole tekemisissä toisten-

sa kanssa sen enempää, mitä työskentely välttämättä edellyttää. Tämä eri-

seuralaisuus jakaa asian käsittelyn ja materiaalisen lainsoveltamisen omiksi, 

suljetuiksi työvaiheikseen. Moderni näkemys taas yhdistää asian käsittelyn 

ja asian ratkaisemisen. Eriytyvät funktiot tuovat mukanaan kaksi haittaa, osa-

optimoinnin kiusauksen ja tehtävien jakautumisen. Ensimmäisellä tarkoite-

taan sitä, että esittelijä pääsee sitä vähemmällä, mitä niukemmin hän prob-

lematisoi asiaa, eli löytää siitä ongelmia. Kiusauksen työntää faktuaaliset ja 

oikeudelliset epäselvyydet muiden ratkaistavaksi täytyy olla melkoinen, jos 

tai kun kaikkinainen palaute omasta työstä puuttuu. Etenkään esittelijän ei 

kannata kiinnostua menettelykysymyksistä yksittäisessä asiassa, koska se 

merkitsee, että tämä asia ehkä joudutaan palauttamaan uuteen valmiste-

luun. Asian palauttaminen taas sekä hidastaa kyseisen asian käsittelyä että 

häiritsee optimaalista asiavirtausta jaostossa. Ohimennen todettakoon, että 

lautakunnissa esittelijäjärjestelmän säilyttämistä ei voida perustella myös-

kään tuomarinkoulutusfunktiolla. Esittelijöistä kun ei voi tulla lautakuntien 

jäseniä.283 Sitä paitsi tuomarinkoulutustehtävän asettaminen esittelijäjär-

282. KM 2003:3 s. 344.
283. Tosin on sanottavissa, että esittelijäura muutoksenhakulautakunnassa kehittää valmiuk-
sia vakuutusoikeuden tai hallinto-oikeuden tuomariksi. Tietoja siitä, kuinka laajalti esitteli-
jät siirtyvät näihin tuomioistuimiin, ei ole. Luultavasti kysymys on yksittäistapauksista, jotka 
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jestelmän ainoaksi oikeutukseksi tuo mieleen sananlaskun rattaiden asetta-

misesta hevosen eteen. 

Tehtävien jakautuminen kuvatulla tavalla ei ole hyväksi myöskään asiarat-

kaisulle. Se ensiksikin vähentää jaoston jäsenten mielenkiintoa asian selvittä-

miseen ja menettelyn oikeudenmukaisuuteen. Näin he voivat keskittyä oman 

erityisosaamisensa - lääketieteen, sosiaalialan tuntemuksen ja niin edelleen 

- hyödyntämiseen. Toiseksi taas esittelijöiden eli juristien kiinnostus sosiaa-

lialan ja lääketieteen kysymyksiin jää vähäiseksi, koska heillä ei periaattees-

sa ole sananvaltaa tämän alan kysymysten ratkaisemisessa.284 Näin se tuo-

marivastuinen valmistelu, jota ehdotetaan, korjaa kerralla kaksi epäkohtaa. 

Yhtäältä se yhdistää valmistelun päätöksentekoon, toisaalta taas normalisoi 

suhteettomaksi kasvaneen esittelijäkunnan valta-aseman päätöksenteos-

sa. Rakenteelliseksi pulmaksi nousee kuitenkin se, että lainkäyttöhenkilöstö 

edustaa useammassakin suhteessa kahden kerroksen väkeä. Muutoksenha-

kulautakunnissa jäsenet ovat ensiksikin osa-aikaisia ja sivutoimisia mutta 

esittelijät päätoimisia. Toiseksi taas jäsenet ovat intressiedustajia ja asian-

tuntijoita, kun taas esittelijät koostuvat lakimiesprofessiosta. Asiantuntija- ja 

intressijäsenten, etenkin jos he ovat sivutoimisia, halukkuus ottaa vastaan 

työläitä ja kuivakkaita valmistelutehtäviä ei liene järin suuri. Voidaan myös 

kysyä, missä määrin valmistelutehtävät vaativat sellaista lainopillista osaa-

mista, jota ei ole muiden ammattikuntien edustajilla. Jos poliittista tahtoa on, 

ratkaisua ei tarvitse hakea kaukaa: nykyiset esittelijät joko otetaan esittelijä-

kokoonpanon jäseniksi (mikä on toteutettavissa lainsäädännöllä) tai heidän 

tehtävänsä muutetaan tuomarin tehtäväksi.

Jos jaoston jäsenet muutetaan päätoimisiksi tai osa-aikaisellekin jäsenel-

le uskotaan valmisteluvastuu, tuomarivastuinen valmistelu olisi yllättävän 

helppo viedä läpi muutoksenhakulautakunnissa. Ainakaan lakisäädännöl-

lisiä vaikeuksia ei tässä suhteessa aktualisoidu. Tämä johtuu väljästä säänte-

lystä ja vielä(kin) paikkaansa hakevista menettelytavoista ja organisaatiomal-

leista. On muistettava, että vanhinkin nykymuotoinen lautakunta on toiminut 

vasta puolenkymmentä vuotta. Lautakuntiin ei ole päässyt syntymään luutu-

neita rakenteita eikä ajatustottumuksia, joten muutosvastarintaa ei kenties 

jäävät juuri poikkeuksellisuutensa takia mieleen. Muutoinkin tällainen kouluttautuminen on 
vanha jäänne. Esittelijäkouluttautumisen sijaan Suomeenkin on vaadittu erityistä tuomarin-
koulutusta. Ks. Jokela 2014 s. 57. Tällainen koulutus ei tietenkään voi olla tuomarintehtäviin 
pääsemisen ennakkoehto; tällainen järjestely sulkisi tuomioistuimet erinomaisen tehokkaasti 
ulkopuolisilta hakijoilta.
284. Aivan näin suoraviivainen asia ei ole, sillä esittelijä kirjoittaa ratkaisuehdotuksen ja näin 
tosiasiallisesti vaikuttaa suuresti - monen mielestä liikaakin - lopputulokseen. 
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synny - etenkään kun kukaan ei menetä mitään. Täysin mahdollista on sekin, 

että joku lautakunnan osa-aikaisista jäsenistä yksinkertaisesti määrättäisiin 

vastaamaan asian valmistelusta. Tämä ei tarkoita, että kaikki nykyiset esit-

telijän ja notaarin tehtävät siirtyisivät hänelle. Vastaaminen tarkoittaisi pel-

kästään valmistelun ohjaamista sekä sen laajuudesta ja keinoista päättämis-

tä. Valmistelusta vastaava jäsen saisi tietenkin käyttää apulaisia, esimerkiksi 

nykyistä esittelijäkuntaa ja notaareja. Ulkoinen muutos nykytilaan ei lopulta 

olisi kovinkaan järisyttävä. Vastuusuhteet saataisiin kuitenkin selkiytymään; 

samalla lautakunnan jäsenten ja esittelijöiden välille syntyisi sellaista jatku-

vaa yhteydenpitoa, jonka puuttuminen tällä hetkellä pistää silmään. 

On myönnettävä, että esittelijäpainotteisen ja tuomarivastuisen valmis-

telun keskinäisestä paremmuudesta ei ole empiiristä selvitystä. Monissa 

tuomioistuimissahan järjestelmät ovat samanaikaisesti käytössä, joten ver-

tailuaineisto olisi periaatteessa helposti koottavissa. Asia erikseen on, mi-

tä käytettäisiin paremmuskriteereinä, sellaisia voisivat olla käsittelyajat tai 

muutosprosentti seuraavassa oikeusasteessa. Kirjallisuudessa on tuotu esiin 

yksittäinen, vuosiin 2004-2005 sijoittuva kokeilu, jossa hallinto-oikeudessa 

siirryttiin ”tuomaripainotteiseen työskentelymalliin”. Uutta työskentelymal-

lia aluksi vierastettiin, koska se muutti tuomarin roolia ja edellytti häneltä 

uusia valmiuksia. Uusi työskentelymalli kuitenkin osoittautui tehokkaaksi.285 

Kiintoisaa on, että se oli raportin mukaan parhaiten sopusoinnussa useiden 

sosiaaliturva-asioiden ja lastensuojeluasioiden kanssa. Sen sijaan mallin 

hyöty ei ollut yhtä suuri kaava-asioissa eikä muissakaan kunnallisasioissa.286 

Osaksi tarkoituksenmukaisuuskysymys, osaksi taas periaatteellinen on-

gelma on, määrättäisiinkö valmisteleva jäsen asiakohtaisesti vai asiaryhmit-

täin. Esimerkiksi: jäsen A määrättäisiin huolehtimaan sairausvakuutuksen 

päivärahaa koskevien valitusten valmistelusta, kun taas jäsen B valmistelisi 

eläkeasiat. Vaikka jälkimmäinen peruste kuulostaa tehokkaammalta, se tuo 

mukaan sen ylierikoistumisen vaaran, josta tulisi nimenomaan päästä eroon 

sosiaaliturvan muutoksenhaussa. Arkinen vastaväite tuomarivastuiselle val-

mistelulle tullee kuulumaan, että nykyiset sivutoimiset ja osa-aikaiset eivät 

halua tällaista vastuuta.287 Vastaus tähän on yksinkertaisesti tällaisten jä-

senten siirtyminen muihin tehtäviin. Ellei jäsen suostu kantamaan vastuuta 

285. Näin Pitkäranta 2014 s. 139. Tuomareilta vaadittavia uusia valmiuksia ei kannata liioitella, 
esimerkkeinä on nimittäin tuotu esiin uusi tietotekniikka ja uudet tiedonhaun tavat, joihin jo-
kainen ammatissa toimiva henkilö on jo törmännyt.
286. Kontrollista kollektiivisuuteen 2005 s. 97.
287. Ks. KM 200:3 s. 342.
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asioiden kunnollisesta käsittelystä vaan haluaa vallan arbitratiiviseen ja kont-

rolloimattomaan päätöksentekoon, hänen paikkansa ei voi olla lainkäytössä, 

kaikkein vähiten sosiaaliturvan kaltaisella herkällä elämänalueella. Vanha 

viisaushan on, että tuomioistuimet eivät ole olemassa tuomareita vaan kan-

salaisia varten. Sosiaalialan muutoksenhakulautakunnat eivät voi olla tässä 

suhteessa poikkeus.

Erillinen, lähinnä sääntelyteoreettinen kysymyksensä on, vaatiiko siirty-

minen tuomarivastuiseen valmisteluun uutta lainsäädäntöä. Yleisessä lain-

käytössä ja hallintolainkäytössä prosessilaki antaa siihen periaatteessa luvan. 

Esimerkiksi hallinto-oikeuslaissa ja hovioikeuslaissa tyydytään toteamaan, 

että tuomioistuimen jäsen voi esitellä asioita. Tuomioistuimesta itsestään 

riippuu, käyttääkö se perinteistä esittelijäkonseptia vai siirtyykö se moder-

niin tuomarivastuiseen valmisteluun. Yhä useampi tuomioistuin valitsee jäl-

kimmäisen vaihtoehdon. On totta, että tämä valmisteluvastuu on työläämpi 

kantaa muutoksenhakulautakunnissa kuin vastaava vastuu yleisissä tuomio-

istuimissa. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että lautakuntaprosessissa maallikot 

ajavat itse asiaansa. Maallikot taas eivät pysty kunnolla huolehtimaan “asian 

selvittämisestä”, eli argumentoimaan ja todistelemaan samalla taidolla kuin 

lakimiesapua käytävä asianosainen siviiliprosessissa. Toisaalta taas sosiaa-

liturvalaitoksessa tapahtunut etuuskäsittely ei tuota siinä määrin ratkaisuai-

neistoa kuin esimerkiksi käräjäoikeuden päätös.  

Legaliteettiperiaatteen mukainen ihanne toki olisi, että myös lautakun-

talaki seuraisi samaa systematiikkaa. Välttämätöntä lain muuttaminen ei 

kuitenkaan ole. Siirtymä tuomarivastuiseen valmisteluun on toteutettavissa 

sisäisesti, esimerkiksi työjärjestystä muuttamalla. Kyseinen lautakuntalaki 

nimittäin säätää pelkästään, että asiat ratkaistaan muutoksen hakulautakun-

nassa “esittelystä” (8.2 §). Laki ei kuitenkaan sano mitään siitä, kuka asian 

esittelee. Kun legaliteettiperiaatekaan ei vaadi tiukennettua tulkintaa, siir-

tymä on toteutettavissa alemmanasteisella sääntelyllä. Ohimennen todetta-

koon, että lain yleisviittaus hallintolainkäyttölakiin eli sosiaaliturvan muu-

toksenhakulautakunnasta annetun lain 14.1 § mahdollistaa etenemisen sillä 

kehityksellä, joka tässä suhteessa on tapahtunut hallinto-oikeuksissa. Toki 

on myönnettävä, että yleisviittaus ei ulotu siihen hallinto-oikeuslakiin, jossa 

tuomarivastuiseen valmisteluun siirtyminen varsinaisesti sallitaan. 
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4.2. Oikea lautakuntakäsittely vai 
ratkaisufiktio?

Jos haetaan muutoksenhakulautakuntien lainkäytön suurinta heikkoutta, se 

lienee muun muassa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan omaksu-

ma katsotaan ratkaistuksi -konstruktio. Ellei kukaan jaoston jäsenistä ole 

vaatinut asiakirjojen kierrossa “keskustelua” asiasta, asiaa ei lainkaan oteta 

esille jaoston kokouksessa. Asia nimittäin katsotaan työjärjestyksessä tällöin 

ratkaistuksi. Ratkaisun sisältö on esittelijän ehdotuksen mukainen. Fiktio 

herättää fundamentaalisen kysymyksen siitä, tehdäänkö asiassa ylipäätään 

päätöstä. Voidaan nimittäin melkoisella oikeutuksella väittää, että päätöstä 

ei ole vielä tehty, koska asiaa ei ole käsitelty jaoston istunnossa. Tässä tutki-

muksessa ei ole tarpeen ryhtyä semanttiseen pohdiskeluun. Riittää, kun to-

detaan, että tällainen fiktio nousee asian kunnollisen käsittelyn esteeksi ja 

näin access to justice -logiikan vastaiseksi. Valitusasia ei nimittäin tule pää-

tösneuvottelun kohteeksi, joten “esille tulleet seikat” eivät tule harkituiksi 

sillä tavalla, mitä esimerkiksi hallintolainkäyttölaki edellyttää (51 §). Yksilöl-

linen “harkinta” asiakirjojen lukemisen yhteydessä on käsitteellisesti eri asia 

kuin kollektiivinen ja vuorovaikutteinen harkinta. 

On myönnettävä, että erityisesti muutoksenhakulautakunnissa tosiasial-

linen päätösneuvottelu - eli lautakuntajargonin mukaan “keskustelu”288 - voi 

olla kaukana ideaalista. Tässä ihanteessa asiaan huolella perehtyneet tuo-

marit esittelevät pro et contra -argumenttejaan. Lautakunnissa keskustelu 

sen sijaan hukkuu valtaviin asiamääriin. Sen lisäksi keskustelu kohdentuu 

sattumanvaraisesti. On muistettava, että yhdelle jaostolle voi asioita esitellä 

jopa kuusi esittelijää. Tällöin jaosto ratkaisee säännönmukaisessa viikkoko-

kouksessaan enimmillään 126 asiaa! Jos kaikki asiat otettaisiin keskusteluun, 

aikaa keskusteluun asiaa kohti jäisi minuutti tai kaksi. On arvioitu, että jaos-

ton keskimääräinen “peruskokous” kestää tunnista puoleentoista. Toisaalta 

on muistettava, että katsotaan ratkaistuksi -fiktiolla kokouksesta karsitaan 

ne asiat, joissa kukaan jäsenistä ei ole vaatinut keskustelua. Näin päätös-

neuvotteluun käytettävissä oleva aika asiaa kohden hieman kasvaa. Paljon-

ko allokoitu aikamäärä lisääntyy, riippuu jälleen sattumasta, eli siitä, kuin-

ka monta asiaa viikkojättömäärästä jäsenet ovat kaiken kaikkiaan katsoneet 

288. Periaatteessa tällaista kielenkäyttöä tulisi kaihtaa. Päätösneuvotteluun toki kuuluu kes-
kustelua, mutta päätösneuvottelu on muutakin kuin vapaata mielipiteenvaihtoa. Termi “kes-
kustelu” vähättelee aiheettomasti päätösneuvottelun vakavaa luonnetta ja merkitystä loppu-
tulokselle. 
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keskustelun arvoiseksi. 

Lautakuntakäytännössä keskusteluun pääsevien (tai toisesta näkökul-

masta keskusteluun joutuvien) asioiden määrä vaihtelee suuresti, viidestä 

asiasta aina kolmeenkymmeneen.289 Viimeksi mainitussa istunnossa, jot-

ka lienevät jo harvinaisuuksia, joka neljännestä jaostoon tuotavasta asiasta 

keskustellaan. Keskimäärin keskusteluasiaksi näyttää pääsevän hieman yli 

kymmenesosa kaikista sosiaaliturva-asioista. Muut asiat katsotaan ratkais-

tuksi, kun jaoston jäsenet ovat luopuneet vaatimasta keskustelua. Mistä ko-

kouksessa keskustellaan, riippuu siitä, minkä keskustelua vaatinut jäsen on 

valinnut keskustelun teemaksi. Jäsen toki voi ottaa esille muitakin teemoja, 

ja sama oikeus on kaikilla paikalla olevilla jäsenillä. Asetelma suosii sattu-

manvaraista eli yleiskielisesti harhailevaa keskustelua. Tällaisessa keskuste-

lussa jaoston puheenjohtajalta vaaditaan paljon. Hänen on huolehdittava 

siitä, että esille nostetut teemat tulevat perusteellisesti käsitellyiksi. Teorias-

sa hänen pitäisi tuoda päätösneuvottelun kohteeksi myös sellaisia näyttö- ja 

oikeuskysymyksiä, joita kukaan jäsen ei ole nostanut esiin mutta jotka hänen 

mielestään ovat lopputulokseen vaikuttavia. 

Fiktio antaa sysäyksen myös normatiiviseen pohdiskeluun: voidaanko 

päätöstä edeltävästä neuvottelusta ilman lain tukea ylipäätään luopua mo-

nijäsenisessä päätöksenteossa? Tällaista neuvottelua - eli jos halutaan sanoa 

yleiskielisesti keskustelua - on pidetty normaalina menettelytapana. Totta on, 

että samalla myönnetään sääntelyn aukollisuus. Päätösneuvottelun kohdetta, 

sisältöä tai noudatettavaa menettelyä kun ei säännellä hallintolainkäyttölais-

sa. Neuvottelu on periaatteessa vapaamuotoista, joskin käytäntö toki on luo-

nut siihen rutiininsa. Rutiinista taas harvoin poiketaan. Esittelijä kertoo en-

sin oman mielipiteensä, sitten jokainen ratkaisukokoonpanon jäsen esittää 

virkaiän mukaisessa järjestyksessä oman mielipiteensä, viimeiseksi mielipi-

teensä sanoo puheenjohtaja.290 Kannattaa muistaa, että päätösneuvottelulla 

haetaan ensisijaisesti lopputulosta, ei niinkään sen perusteluja. Vanhakan-

taiseen päätösneuvotteluun ei myöskään kuulu sen enempää argumentointi 

kuin muiden jäsenten (tai esittelijän) mielipiteiden kommentointi eli niin 

sanottu vasta-argumentointi. Päätösneuvottelu voi olla pahimmillaan mo-

nologien sarja. Toki tapana on, että jäsenet muutamalla sanalla perustelevat 

mielipidettään. Ylimmissä tuomioistuimissa etenkin vähemmistöön jäävät 

jäsenet saattavat laajaltikin perustella eriävää mielipidettään. Vasta-argu-

mentointia ei kuitenkaan edellytetä, ja lisäargumenttien vaatiminen toisilta 

289. Sähköinen viesti/Jukka Lilleberg 20.10.2014.
290. Kuvaus on Mäenpäältä. Ks. Mäenpää 2007a s. 552.
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jäseniltä luultavasti herättäisi vallitsevassa tuomioistuinkulttuurissa melkois-

ta närkästystä. Ellei yksimielisyyttä näissä ensipuheenvuoroissa saavuteta, 

seuraavaksi siirrytään äänestykseen. Siinäkin äänestetään periaatteessa mie-

lipiteiden välillä (hallintolainkäyttölaki 52 §). 

Jos tässä tutkimuksessa esitettyyn arvosteluun yhdytään, epäkohtaan on 

helppo saada korjaus. Jos fiktio poistetaan ja kaikki asiat otetaan esille lau-

takunnan jaoston päätösneuvottelussa, laintasoista sääntelyä ei selvästikään 

tarvita.291 Koska katsotaan ratkaistuksi -fiktio on luotu lautakunnan työjärjes-

tyksellä, se on myös kumottavissa työjärjestystä muuttamalla. Ja kun fiktiosta 

luovutaan, kaikki asiat - ja myös ne, joissa kukaan jäsen ei vaadi istuntokä-

sittelyä - otetaan esille jaoston tai muun kokoonpanon istunnoissa. Tämä 

esilleottopakko tietenkin vie siihen, että esittelijän on oltava paikalla kaikissa 

kokouksissa, joissa “hänen” asioitaan käsitellään. Kannattaa kuitenkin huo-

mata, että fiktio ja valmisteluvastuu ovat käsitteellisesti eri asioita. Fiktio on 

periaatteessa säilytettävissä, vaikka asioiden valmistelu siirrettäisiinkin tässä 

tutkimuksessa ehdotetusti lautakunnan jäsenelle. Ilmeistä kuitenkin on, että 

fiktiosta on luontevaa luopua tuomarivastuiselle valmistelulle rakentuvassa 

mallissa. Fiktio on siinä asiallisesti tarpeeton, ja valmistelusta vastannut tuo-

mari (eli lautakunnan jäsen) on valmiiksi läsnä kokouksessa. 

Yllättävää kylläkin hallituksen esityksessä vakuutusoikeuslaiksi ehdo-

tetaan samankaltaista järjestelyä. Tosin siinä ei käytetä hyväksi katsotaan 

ratkaistuksi -fiktiota. Sen sijaan puhutaan “asian ratkaisemisesta istuntoa 

järjestämättä” (ehdotettu 10.2 §). Asiallisesti järjestelyt ovat samanlaiset. Eh-

dotetulla säännöksellä legalisoitaisiin vakuutusoikeuden jo käyttämä me-

nettelytapa.292 Uuden säännöksen mukaan asia voitaisiin ratkaista istuntoa 

järjestämättä, kun kaikki ratkaisukokoonpanon jäsenet ovat asiakirjoihin 

perehdyttyään olleet asiasta yksimielisiä eikä kukaan ole vaatinut istunnon 

järjestämistä. Perusteluissa yksimielisyysvaatimusta vielä täsmennetään vaa-

timalla, että kannanottojen on oltava “selkeästi” yksimielisiä. Sen sijaan yk-

simielisyydeltä ei edellytetä, että se on vahvistettu kirjallisesti. 

Ratkaistaan ilman istuntoa -konstruktiota rasittavat, kuten arvata saat-

taa, samat heikkoudet kuin katsotaan ratkaistuksi -fiktiotakin. Epäselvää en-

291. Jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisin, kannattaa pitää mielessä, että päätösneuvottelu voi 
yksinkertaisissa ja selvissä asioissa olla hyvin summaarinen, toisin sanoen kestää minuutin 
tai kaksi. Neuvottelu rajoittuu esittelijän ratkaisuehdotuksen kertaamiseen ja sen toteamiseen, 
että siihen perusteluineen yhdytään. 
292. Vakuutusoikeudessa on ollut käytössä toinenkin legaliteettiperiaatteen kannalta kyseen-
alainen menettelytapa. Asioita on ratkaistu järjestämällä “asian käsittelyyn osallistuneiden 
kesken istuntoa muistuttava keskustelutilaisuus”. Ks. HE 104/2014 vp. s. 31.
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siksikin on, kuka toteaa yksimielisyyden vallitsevan - ja asian tulleen näin 

ratkaistuksi ilman istuntoa. Periaatteessa päätöksenteko siirtyy istuntoon: 

istunnossa ratkaistaan, olisiko asia voitu ratkaista istuntoa järjestämättä.293 

Toiseksi järjestely sivuuttaa istuntokäsittelyn vuorovaikutteisen ja legitimoi-

van merkityksen. Kolmanneksi järjestelyn premissiä eli nopeutuvaa käsitte-

lyä helpoissa asioissa sopii epäillä. Toki yksimielisiä ollaan useimmiten yk-

sinkertaisissa ja selkeissä rutiiniasioissa. Yksimielisyys voi kuitenkin syntyä 

myös sellaisessa laajakantoisessa ja vaikeassa asiassa, joka ansaitsisi istunto-

käsittelynsä. Istuntokäsittelyssä jäsenet joutuvat nimenomaisesti perustele-

maan kannanottoaan, mitä taas yksimielisyyden ilmi tuominen ei vaadi. On 

liian helppoa yhtyä esittelijän ratkaisuehdotukseen asiakirjojen lukemisen 

yhteydessä. Neljänneksi tosiasiallinen kynnys vaatia vakuutusoikeudessa is-

tuntoa lienee yhtä korkea kuin vastaava kynnys vaatia muutoksenhakulau-

takunnassa “keskustelua”.

Hallituksen esitys on sikäli antoisa, että siinä perustellaan myös tällaisen 

konstruktion tarpeellisuutta. Yksimielisten jäsenten samanaikainen läsnäolo 

- eli istuntokäsittely - tuo perustelujen mukaan mukanaan ongelmia, kuten 

jäsenten vaihtumista ratkaisuvaiheessa ja käsittelyn viivästymistä. Näitä on-

gelmia on esityksen mukaan mahdollista vähentää siten, että yksimieliset asi-

at ratkaistaan ilman muodollisen istuntotilaisuuden järjestämistä.294 Vaiku-

telmaa ongelmien liioittelusta on vaikea välttää. Väitettä asioiden käsittelyn 

viivästymistä sen takia, että istuntoja joudutaan järjestämään, on suorastaan 

vaikea uskoa. Istuntojen määrä sinänsä ei ainakaan esityksen oman logiikan 

perusteella vähene, ainoastaan istuntoon tulevien asioiden määrä laskee. 

Yleisemminkin on sanottava, että asioiden notoorinen viipyminen sosiaa-

liturvan muutoksenhakuasteissa ei johdu tällaisista teknisistä seikoista. Se 

seuraa yhtäältä siitä, että asia odottaa käsittelyvuoroaan, toisaalta taas siitä, 

että valmistelu kuulemiskierroksineen vie oman aikansa.295 Jäsenten vaih-

tuminen kesken asian käsittelyn on tavanomainen järjestelypulma. Siihen 

293. Käytännössä tällaiseen prosessiprosessiin ei tietenkään mennä, vaan kokoonpano tekee 
suoraan normaalin asiaratkaisun.
294. HE 104/2014 vp. s. 31.
295. Yksi hidaste on esittelijäjärjestelmään elimellisesti kuuluva asiakirjojen kierto. Vaikka 
jäsenet ehkä lukevat asiakirjat nopeastikin, siihen käytetty aika kumuloituu - sitä enemmän, 
mitä enemmän jäseniä lainkäyttöelimessä on. Sitä paitsi asiakirjojen kierto pysähtyy totaali-
sesti yhdenkin jäsenen sairauden tai loman ajaksi. Kiertoaikaa on vaikea lyhentää, koska byro-
kraattiset määräajat johtavat helposti vastakkaiseen tulokseen. Toisin sanoen asiakirjoihin ei 
kunnolla perehdytä, koska jäsenet eivät ehdi sitä tekemään asetetussa määräajassa. Hätäinen 
(joskin umpimähkäinen) päätöksenteko on ymmärrettävästi vielä huonompi vaihtoehto kuin 
viivästynyt (mutta harkittu) päätöksenteko. 



189

4.3. Asian käsittely

on ollut pakko sopeutua kaikissa monijäsenisissä muutoksenhakutuomiois-

tuimissa siitä alkaen, kun niitä ryhdyttiin perustamaan. Tässä yhteydessä 

argumentilla ei ole vakuuttavuutta.

4.3. Asian käsittely

4.3.1. Säännöspohjaa ja lautakuntakäytäntöjä

Lautakuntalainsäädäntö ei suoraan määrää, käsitelläänkö asiat lautakunnas-

sa suullisesti, kirjallisesti vai molempia tapoja yhdistämällä. Lakien yleisviit-

tauksesta hallintolainkäyttölakiin kuitenkin seuraa, että hallintoprosessin pe-

rusratkaisut välittyvät sellaisinaan lautakuntaprosessiin (laki sosiaaliturvan 

muutoksenhakulautakunnasta 14.1 §). Hallintolainkäyttölakikaan ei yksise-

litteisesti määrää käsittelyn muodosta suuntaan tai toiseen. Kun kuitenkin 

säännökset asian suullisesta käsittelystä ovat saaneet tässä laissa poikkeus-

säännöksen aseman - suullinen käsittely viran puolesta on esimerkiksi järjes-

tettävä vain “tarvittaessa - pääsäännöksi nousee, että hallintoprosessi on nor-

maalisti täyskirjallista menettelyä. Päätelmää tukee myös lain systematiikka. 

Tarkemmat määräykset suullisesta käsittelystä on koottu lain 7 lukuun, joka 

on otsikoitu “Asian käsittely ja selvittäminen”. Näin päädytään vallitsevaan 

kantaan, jonka mukaan hallintoprosessi on “perinteisesti ollut luonteeltaan 

miltei yksinomaan kirjallista menettelyä”.296 

Näin konstruoidusta pääsääntö/poikkeus -asetelmasta on lyhyt askel 

eräänlaiseen perustelu- ja todistustaakkaan. Se tukee pääsäännön toteutu-

mista. Asianosaisen, joka haluaa hallintoprosessiin suullista käsittelyä, on 

esitettävä sille perustelut ja myös todistettava, että perustelut pitävät paik-

kansa. Oikeusvertailija kiinnittää huomion perustavanlaatuiseen eroon Suo-

men hallintolainkäyttölain ja sen ruotsalaisen edeltäjän asennoitumisen 

välillä. Ruotsissakin kirjallisen käsittelyn perinne oli alun perin vahva. Sii-

tä huolimatta maan kaksi vuosikymmentä vanhempi laki omaksui - kuten 

kirjallisuudessa sanottiin - positiivisen ja avoimen asenteen suullisuuteen. 

Lainsäätäjä toisin sanoen suorastaan rohkaisi suullisen käsittelyn käyttämi-

296. Näin Mäenpää 2007a s. 423. Perinne istuu hyvin tiukassa. Kirjallisuudessa on keskitytty 
todistamaan, että “hallintolainkäyttölain säätäminen ja siihen liittyvät säännökset eivät ole 
poistaneet täysin kirjallisen hallintoprosessin mahdollisuutta”. Kärjistäen voidaan sanoa, että 
tutkimuksessa on osoitettu huomattavaa innovatiivisuutta haettaessa perusteluja sille, miksi 
suullista käsittelyä ei tarvitse jossakin asiassa järjestää. Rehellisyyden nimissä on myönnettävä, 
että myös vastapuoli koostuu osaksi fundamentalisteista. Heidän mielestään jokaisessa asiassa 
tulisi toimittaa suullinen käsittely, halusivat asianosaiset sitä tai ei. 
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seen niin valmistelussa kuin päätöksenteossakin. Yksi ilmaus tästä oli kään-

netty perustelutaakka. Jos yksityinen asianosainen pyysi suullista käsittelyä, 

tällainen käsittely oli järjestettävä, ellei se ollut tarpeeton eivätkä erityiset 

syyt puhuneet sen järjestämistä vastaan. Lopputulos saattoi olla sama kuin 

suomalaisen hallintolainkäyttölain mukaan, mutta suhtautumistapa oli ko-

konaan toinen.297 Kun Suomessa mietitään, onko suullinen käsittely pakko 

järjestää, Ruotsissa taas harkittiin, estääkö joku seikka sen toimittamisen.

Suullisen käsittelyn paikka lautakuntaprosessissa tuli asiallisesti ratkais-

tuksi vuonna 1998, kun säädettiin hallinto-oikeuslaki. Lakiin kirjattiin samas-

sa yhteydessä maininta, että muutoksenhakulautakunnissa voidaan toimittaa 

suullinen käsittely asian selvittämiseksi. Ajatuksena oli, että pääsääntöinen 

velvollisuus järjestää suullinen käsittely asianosaisen vaatimuksesta koskisi 

vasta viimeistä oikeusastetta eli vakuutusoikeutta.298 Tätä lievennystä pää-

sääntöön perusteltiin niillä käytännön ongelmilla, joita suullinen käsitte-

ly aiheuttaa sivutoimisista jäsenistä koostuvissa lautakunnissa. Uudistusta 

pidettiin tuolloin tervetulleena, joskin arveltiin, että suullisten käsittelyjen 

määrä jäisi käytännössä vähäiseksi. Tähän veivät rakenteelliset syyt. Muu-

toksenhakulautakunnat sijaitsevat Helsingissä, asianosainen tarvitsi niissä 

asioidessaan lakimiesavustajaa mutta mahdollisuutta maksuttomaan oikeu-

denkäyntiin ei ollut. 

Täyskirjallinen käsittely, virallisperiaate ja yhden asianosaisen konstruk-

tio ovat yhteydessä toisiinsa; yhdessä ne luovat sen hallintoprosessin, jo-

hon olemme tottuneet. Käsitteellinen välttämättömyys tällainen paketti ei 

kylläkään ole. Täysin kirjallinen menettely voi sekin olla kaksiasianosainen, 

eikä virallisperiaate suinkaan ole tuntematon, vaikka asia käsitellään suul-

lisesti.299 Funktionaalinen yhteys on kuitenkin vallitseva näkemys, ja sen 

säikeet selvästikin vahvistavat toisinaan. Yleiselle hallintoprosessille, josta 

lautakuntaprosessi on lainannut peruselementtinsä, on tyypillistä esimer-

kiksi käsittelyn lähes poikkeukseton kirjallinen muoto.300 Kaiken keskiössä 

297. Viime kädessä kantaa jouduttiin ottamaan saman tosiseikan peilikuviin eli tarpeellisuu-
teen (Suomessa) tai tarpeettomuuteen (Ruotsissa). Ks. esim. Wennergren 1995 s. 130. 
298. Huhtanen 2000 s. 1283.
299. Tässä tutkimuksessa virallisperiaatteen on katsottu edellyttävän selvitysvelvollisuutta eli 
prosessioikeuden termein tutkintamenetelmää, jota ei näin ole tarpeen kielenkäytössä pitää 
erillään. Kirjallisuudessa on kuitenkin aiheellisesti todettu, että virallisperiaatteen “seuraamuk-
sen” eli tutkintamenetelmän ei tarvitse olla välttämätön, koska julkisesta intressistä huoleh-
timinen voidaan jättää julkista puhevaltaa käyttävälle asianosaiselle. Näin Hallberg-Ignatius-
Kanninen 1997 s. 245. Tosin tämänkin näkemyksen mukaan käsittelymenetelmään siirtyminen 
vaatii sekä muodollista että tosiasiallista kahden asianosaisen suhdetta.
300. Kuten edellä todettiin, Norjassa vasta mietitään yleistä hallintoprosessia. Pohdinnat sen 
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on paternalistiseksi luonnehdittava hallintotuomioistuin.301 Tuomioistuin 

“huolehtii” virallisperiaatteen suomalla justifikaatiolla ja siihen perustuvin 

valtuuksin siitä, että valittaja saa asiassaan oikeutta. Prosessin kohteena on 

passiivinen, usein avuton valittaja. Häneltä ei voida edellyttää minkäänlaista 

myötävaikutusta, eikä hänelle saa asettaa ainakaan vaativia prosessioikeu-

dellisia velvoitteita. Jos valittaja on, lain hänelle suomasta muodollisesta asi-

anosaisasemasta huolimatta, menettelyssä statistin roolissa, kulisseissa hää-

rii harmaa eminenssi eli viranomainen tai vastaava toimija. Viranomaista, 

jonka päätöksestä on valitettu, kutsutaan kirjallisuudessa “heikoksi asian-

osaiseksi”. Luonnehdinta on erinomaisen harhaanjohtava. Kyseinen heikko 

asianosainen nimittäin on todellisuudessa hyvin vahva toimija. Tämä johtuu 

siitä, että viranomainen tai muu vastaava taho voi toimia samanaikaisesti 

useissa rooleissa, esimerkiksi ajaa voimaperäisesti asiaansa (eli asiallises-

ti puolustaa päätöstään), omaksua puolueettoman asiantuntijan roolin tai 

tarvittaessa jopa todistaa omista tekemisistään. 

Lautakuntaprosessissa nämä piirteet entisestään korostuvat, jonkun mie-

lestä vääristyvätkin. Yksi piirre heikkenee, toinen vahvistuu. Sosiaaliturvassa 

muutoksenhakija on pääsääntöisesti tavanomaistakin maallikkomaisempi. 

Hän ei kykene ajamaan asiaansa, eikä häneltä voida edellyttää osallistumista. 

Tässä ei ole syytä pohtia sitä, missä määrin nämä ennakkokäsitykset toteutta-

vat itse itseään. Kun valittaja a priori oletetaan avuttomaksi, hänelle ei anneta 

tilaisuutta ajaa asiaansa, joten hänelle ei jää kunnon mahdollisuutta osoittaa 

ennakkokäsitystä vääräksi. Empiirinen havainto, jonka mukaan valittajat ei-

vät käytännössä osallistu tai myötävaikuta prosessiin, taas vahvistaa ennak-

kokäsitystä valittajien luontaisesta avuttomuudesta asiansa ajamisessa. Oli 

tämä asia niin tai näin, muutoksenhakulautakunnan mahdollisuudet huo-

lehtia paternalistisesti siitä, että valittaja “pääsee oikeuksiinsa”, ovat huonot. 

Asiavuoriensa kanssa painiskeleva lautakunta ei kykene uhraamaan yksittäi-

seen asiaan sellaista huomiota, mitä valittajan oikeuksista “huolehtiminen” 

vaatisi. Tässä suhteessa yleiset hallintotuomioistuimet ovat runsaampien 

muodosta ovat erityisen kiintoisia, koska niissä lähdetään liikkeelle ilman historian painolas-
tia. Tyhjästä pöydästä huolimatta hallintoprosessille tunnusomaiseksi katsotaan arvelematta 
Norjassakn “skriftlighet som prinsipp.” Tämän periaatteen täydennyksen (‘supplement’) muo-
dostaa suullisuusperiaate. Yleisessä lainkäytössä taas kuvio on käännetty: suullisuus on pääpe-
riaate ja kirjallinen käsittely sen täydennysperiaate. Ks. forvaltningsdomstoler i Norge? 2013 s. 17.
301. Paternalistisesta tuomioistuinroolista ks. Koulu 2012 s. 235. Tälle roolille on tunnusomais-
ta vahva virallisperiaate, suuri joustavuus menettelyssä sekä yhden asianosaisen konstruktio. 
Suomalainen hallintoprosessi täyttää erinomaisesti nämä tunnusmerkit. 
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voimavarojensa takia kiistatta paremmassa asiassa.302 Tästä syystä esimer-

kiksi joskus harrastettu hallinto-oikeuksien ja muutoksenhakulautakuntien 

paremmuusvertailu on epäreilua. 

Virallisperiaate, jonka pitäisi teoriassa tukea valittajaa, jää tosiasiallisesti 

lautakuntaprosessissa hampaattomaksi. Tämän tutkimuksen aineistossa ei 

ollut yhtään tapausta, jossa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta olisi 

millään tavalla “huolehtinut” valittajan pääsystä oikeuksiinsa. Samalla koros-

tettakoon, että aineistossa ei ollut myöskään yhtään sellaista tapausta, jossa 

syntyisi epäilystä siitä, että valittajaa yritetään tietoisesti estää pääsemästä 

oikeuksiinsa. Lautakuntaa voi toisin sanoen luonnehtia passiiviseksi tai vä-

linpitämättömäksi oikeudenjakajaksi. Myöskään lautakuntaprosessin heikko 

asianosainen - eli sosiaaliturvalaitos - ei de facto käytä sitä mahdollisuutta 

asiansa ajamiseen, minkä järjestelmä sille periaatteessa soisi.303 Se tyytyy 

asiantuntijan rooliin, jonka senkin sosiaaliturvalaitos hoitaa rutiinimaisesti 

ja työtään säästäen. Sosiaaliturvalaitoksen olematon asianajaminen jossain 

määrin kompensoi sitä puutetta, minkä fasadiksi supistuva virallisperiaate 

jättää. Jos muutoksenhakulautakunta ei “huolehdi”, myöskään vastapuoli eli 

sosiaaliturvalaitos ei “aja asiaansa”.

Oikeusvertailu osoittaa, että myös adversiaaliselle mallille rakentuvassa 

sosiaaliturvaprosessissa on paljon samoja piirteitä. Tämä osoittaa, että pe-

rusmalleissa inkvisitorinen/adversiaalinen päädytään loppujen lopuksi yksi-

tyiskohdissa huomattavan samankaltaisiin sovellutuksiin.304 Adversiaalisen 

sosiaaliturvaprosessin sovellukset ovat kiteytyneet keskieurooppalaisessa 

tutkimuksessa. Nämä sovellukset ovat enimmäkseen tuttuja muista yhteyk-

sistä: valittajalla on esimerkiksi oikeus tulla asiassaan kuulluksi, oikeus esit-

tää omaa todistelua, oikeus tuoda esiin omat oikeudelliset argumenttinsa 

sekä oikeus kommentoida vastapuolen argumentteja ja todistelua. Välistä 

vanhat periaatteet ovat saaneet hieman uuden sisällön; esimerkiksi selvitys-

velvollisuuden osalta korostetaan, että se on laaja ja että lainkäyttöelin ei ole 

sidottu asianosaisten faktatunnustuksiin. Jos laajennettukaan selvitysvelvol-

lisuus ei tuo selvitystä, sovelletaan niin sanottua objektiivista todistustaakkaa. 

302. Tällä ei haluta väittää, että yleiset hallintotuomioistuimetkaan tosiasiallisesti huolehtisivat 
siitä, että valittajat pääsevät oikeuksiinsa. Niillä on kuitenkin siihen enemmän mahdollisuuksia, 
koska asiamäärät ovat pienempiä ja resurssit absoluuttisestikin suuremmat.
303. Viranomaisen tosiasiallista asianajamista ei ole asetettu vuosikymmeniin kyseenalaiseksi. 

“- - - yksittäisessä oikeusriidassa julkisenkin puhevallan käyttäjä saattaa keskittyä pikemminkin 
puolustamaan omaa ratkaisuaan tai muutoinkin arvioimaan tilannetta ‘subjektiivisesti’.” Näin 
Hallberg-Ignatius-Kanninen 1997 s. 246.
304. Ks. Koulu 2014 s. 256.
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Tämä tarkoittaa, että tiettyä säännöstä esimerkiksi etuuden saamisesta tai 

lakkaamisesta ei sovelleta, mikäli sen edellytyksiä ei näytetä. 

Sen sijaan se valittajamyönteisyyden periaate, joka Keski-Euroopassa 

asetetaan sosiaaliturvan muutoksenhaun johtavaksi periaatteeksi, ei poh-

joismaissa kuulu prosessioikeuden tavanomaiseen periaatelistaukseen.305 

Keski-Euroopassa kyseiseen periaatteeseen luetaan sosiaaliprosessin mak-

suttomuus, valittajan oikeus päästä ajamaan asiaansa omassa forumissaan, 

myötävaikutusvelvollisuuden suppeus, laaja asianosaiskelpoisuus sekä vali-

tuksen muotovapaus. Laaja asianosaiskelpoisuus tarkoittaa sitä, että kansa-

laisen asiaa voivat ajaa ammatti- ja vammaisjärjestöt, mikä yhtäältä vapaut-

taa yksittäisen kansalaisen asian ajamisesta, toisaalta taas takaa päätökselle 

yksittäisen asian ylittävän vaikutukset. Kuten edellä todettiin, muutoksenha-

kulautakuntien valtakunnallisuus vie yhden näistä eduista: valittaja ei pää-

se lähiforumiinsa, sen sijaan vastapuoli saa paradoksaalisesti tämän edun, 

koska sosiaaliturvalaitos toimii yleensä Helsingissä eli lautakuntien sijain-

tipaikkakunnalla.306

Tämän tutkimuksen yleisen osan keskeisiä tutkimustuloksia oli koetun 

oikeudenmukaisuuskokemuksen synnyn mekanismi. Tutkimuksessa havait-

tiin, että mekanismiin kuuluvia elementtejä - joita kutsuttiin tyytyväisyyste-

kijöiksi - on erittäin vaikea yhdistää täyskirjalliseen käsittelyyn.307 Sen sijaan 

suullisessa käsittelyssä monet tekijät toteutuvat joko itsestään tai ainakin 

hyvin vähällä vaivalla. Asianosainen esimerkiksi kokee, että häntä kuunnel-

tiin riittävästi tai että hän pääsi esittämään vastapuolelle kysymyksiä. Näitä 

seikkoja pidettiin arvossa äskettäisessä tutkimuksessa, joka tehtiin väkivalta-

rikosten asianomistajan kokemuksista rikosprosessissa.308 Hintana tyytyväi-

syydestä on ainoastaan käsittelyajan hienoinen pidentyminen. Lisäresurs-

seja ei myöskään tarvita siihen, että tuomari käyttäytyy oikeudenkäyntiä 

johtaessaan kohteliaasti ja asianosaisia kunnioittaen. Tällä sinänsä vähäpä-

töisellä tekijällä on tutkimusten mukaan suhteettoman suuri merkitys koet-

tuun oikeudenmukaisuuteen. Kirjallisessa käsittelyssä tätä vaikutelmaa pys-

305. Eichenhofer 2012 s. 141. Periaate on saksankieliseltä nimeltään “Grundsatz der Klä-
gerfreundlichkeit”.
306. Ks. jakso 3.1.2.
307. Koulu 2014 s. 223.
308. Kainulainen-Saarikkomäki 2014 s. 57. Tosin asianomistajista kolmannes sanoi olevansa 
tyytymätön siihen, missä määrin he pääsivät esittämään kysymyksiä vastapuolelle. Jos sosiaa-
liturva-asioissa ryhdyttäisiin toimittamaan suullisia käsittelyjä, paikalle tulisi selvästikin kutsua 
sosiaaliturvalaitoksen edustajana. Hänen tehtävänään olisi vastata näihin kysymyksiin. Halu 
välttää vihaisen ja aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen saattaakin olla osamotiivi siihen, että 
suullisia käsittely ei nykyisin järjestetä. 
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tytään hakemaan vain ilmoitusten ja selvityspyyntöjen kielenkäytöllä, mutta 

menestys jää varmasti heikoksi. Sen sijaan tylyllä kielenkäytöllä - esimerkiksi 

komentelulla, lyhyillä määräajoilla ja prekluusiouhkauksilla - päästään kyl-

lä vastakkaiseen tulokseen.309 Myös asianosaisten havainto, jonka mukaan 

tuomari “näkee vaivaa” heidän asiassaan, luo tutkimusten mukaan yllättävän 

hyvin luottamusta.310 Tuomarin näkyvä vaivannäkö nimittäin koetaan reiluk-

si. Vaikutelmaa vaivannäöstä on sitäkin hankala välittää kirjallisessa menet-

telyssä. Tosin on sanottava, että muutoksenhakulautakunnat eivät sitä edes 

yritä. Niiden päätökset kertovat avoimesti, millaista asian käsittely ja pää-

töksenteko lautakunnassa on ollut. Lukija saa muodostaa ohjaamatta mieli-

piteensä. Mielipiteet jakaantuvat luultavasti kahteen kategoriaan: sisäpiiri-

läisen mielestä käsittely on työekonomista ja maallikon silmissä pinnallista.

Toiminnallisesti jaoston (tai vastaavan vahvennetun kokoonpanon) ko-

kous vastaa yleisestä lainkäytöstä tuttua pääkäsittelyä. Vastaavuus näkyy vielä 

selvemmin, kun muistetaan, että uutta aineistoa tai uusia argumentteja ei 

normaalisti enää tule. Uutta ovat enintään keskustelua vaatineen jäsenen 

ja häntä kommentoivien muiden jäsenten puheenvuorot. Kun niillekään ei 

jää jaoston tyypillisessä peruskokouksessa kunnolla aikaa, tavanomainen 

jaoston päätös tehdään kertyneiden asiakirjojen perusteella. Kun asiakirjo-

jenkaan sisältöön ei enää kokouksessa perehdytä lähemmin, päätös de facto 

tukeutuu valtaosassa tapauksista niihin mielipiteisiin, joita jäsenet ovat muo-

dostaneet etukäteen asiakirjojen kierron aikana. Päätelmä perustuu siihen, 

että asiamäärät jaoston kokouksessa ovat niin suuria. Yhden tai kahden esit-

telijän kohdalla asioiden hallinta lienee juuri ja juuri sivutoimisenkin jäse-

nen muistikapasiteetin rajoissa.311 Kun esittelijöitä viikkojättömäärineen voi 

olla viisi tai kuusi, optimistinkin on pakko myöntää, että jäsen on tekemien-

sä muistiinpanojen varassa - sikäli kuin jäsenet ovat muistiinpanoja tehneet 

asiakirjoja lukiessaan.

Jaoston kokouksessa käytävä keskustelu - eli asiallisesti päätösneuvot-

309. Tuomioistuinkulttuurin tutkimuksessa on havaittu, että monet tuomiosistuinten käytän-
nöt ovat omiaan luomaan vaikutelman epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Jotkut seikat ovat 
triviaaleja kuten nuhruiset asiakastilat, vähättelevä (patronizing) kielenkäyttö sekä kieltäytymi-
nen vuorovaikutuksesta. Ks. Feeley 1983 s. 223. Kaikki nämä eivät aktualisoidu täyskirjallisessa 
käsittelyssä - sillä on siis vahvuutensakin - mutta väärällä kielenkäytöllä ja kommunikoinnin 
välttelyllä pystytään siinäkin edistämään negatiivisia ennakkoasenteita.
310. Tyler 1988 s. 709.
311. Tällä ei ole tarkoitus väheksyä jaoston jäsenten muistikykyä ja osaamista, vaan muistut-
taa siitä lähes mahdottomasta yhtälöstä, jonka suuri asiamäärä - vähintään 21 asiaa viikossa/
esittelijä - ja jäsenten osa-aikaisuus muodostavat. Tietoja siitä, paljonko jäsenet keskimäärin 
käyttävät aikaa viikoittain työhönsä lautakunnassa, ei ole saatavissa.
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telu - on varsin kaukana siitä, mikä on tapana perinteisissä muutoksenha-

kutuomioistuimissa kuten hovioikeuksissa. Ensiksikin jaoston kokouksessa 

otetaan käsiteltäväksi vain ne asiat, joissa joku jäsenistä on vaatinut keskus-

telua asiasta, toiseksi taas keskustelulle on varattu hyvin vähän aikaa. Kuten 

edellä todettiin, keskustelun vaatiminen asiassa ei suinkaan ole pääsääntö. 

Näin valtaosa asioista ratkaistaan ilman minkäänlaista päätösneuvottelua eli 

keskustelua. Jos tai kun keskustelua syntyy (toisin sanoen sitä on vaadittu), 

keskustelu ei voi olla kovin syvällistä tai analyyttistä jo aikapulankin takia. Jos 

käytettävissä oleva aika jaetaan tasan keskusteltaville asioille, yhdelle asial-

le jää keskusteluaikaa parhaassa tapauksessa puolitoista minuuttia! Selvää 

tietenkin on, että yksittäisissä asioissa voidaan keskustella paljon pidem-

päänkin. Kun kuitenkaan kokousaikaa ei lisätä vastaavasti, “ylimääräinen” 

keskusteluaika vähentää muihin asioihin käytettävissä olevaa aikaa.

Yleensä tuomioistuimen päätösneuvottelu mielletään juristien väliseksi 

juridiseksi argumentoinniksi. Hyvin vähän on kiinnitetty huomiota sihen, 

millaiseksi päätösneuvottelu muotoutuu silloin, kun siihen osallistuu eri pro-

fessioiden edustajia. Jokseenkin selvää on, että se ei voi olla samanlaista, kos-

ka keskustelijat puhuvat kuvainnollisesti eri kieltä. Keskustelu eri professioita 

edustavassa jaostossa muuttuu - näin on syytä pelätä - herkästi sarjaksi pro-

fessiomonologeja. Jokainen jäsen esittää oman asiantuntijanäkemyksensä, 

jota muiden professioiden edustajat eivät voi rationaalisesti arvioida. Tämä 

selittää, miksi asiat muutoksenhakulautakunnissa joko “medikalisoituvat” tai 

“juridisoituvat”. Ensimmäisessä päätöksen tekevät asiallisesti lääkärit, jälkim-

mäisessä juristit. Muut professioedustajat ovat statisteja.312 

4.3.2. Prosessinjohto täyskirjallisessa menettelyssä

Instrumentaalisesti arvioituna täyskirjallisen käsittelyn heikko kohta on pro-

sessinjohto. Prosessinjohdon heikkoutta ei saada korjatuksi halpahintaisella 

väitteellä esimerkiksi siitä, että virallisperiaatteelle rakentuvassa menettelys-

sä - eli prosessijargonin mukaan indispositiivisissa asioissa - prosessinjohtoa 

ei ollenkaan tarvita. Päinvastoin tällaisessa menettelyssä prosessinjohto on 

312. Päätösvallan liukuminen lääketieteellisissä asioissa lääkäreille selittääkin sen tarmon, jolla 
ratkaisussa KKO 2014:66 asianosainen yritti jäävätä sekä lautakunnan että vakuutusoikeuden 
lääkärijäsenen. Tosin hän ei siinä onnistunut. Samaa asiaa aikaisemmin käsitellyttä lääkärijä-
sentä nimittäin ei pidetty esteellisenä, koska ei ollut syytä epäillä, että lääkärille olisi syntynyt 
ennakkokäsitys. Vaikka ratkaisun lopputulosta voi juridisesti arvostella, päätelmään on muu-
toin helppo yhtyä. Käsiteltävät asiamäärät huomioon ottaen lääkärijäsen tuskin edes muisti 
aikaisempaa asiaa tai siinä omaksumaansa kantaa. 
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sitäkin tärkeämpää. Koko toimimisvelvollisuus kun lepää tuomioistuimen 

harteilla.313 Vielä vähemmän auttaa, jos prosessinjohto lakaistaan eufemis-

tisen käsitteen “asian selvittäminen” alle. Tällainen kielenkäyttö ei - tieten-

kään - poista prosessinjohdon tarpeellisuutta, vielä vähemmän tarvetta eri-

tellä ja kuvata niitä toimintoja, jotka tuodaan käsitteen piiriin. Totta lisäksi 

on, että täyskirjallisessa käsittelyssä prosessinjohto vaikeutuu merkittävästi 

verrattuna suulliseen käsittelyyn. Tuomari ei esimerkiksi voi saada nopeaa 

vastausta siihen, mitä valittaja yrittää sanoa perusteluissaan. Tämä raken-

teellinen heikkous selittääkin, miksi prosessinjohto nousee kirjallisessa kä-

sittelyssä niin suureksi pulmaksi. Tuomari ei yksinkertaisesti voi ottaa huo-

mioon sellaisia seikkoja, joita hän ei tiedä, vaikka hänellä olisikin tällainen 

velvollisuus. Täyskirjallisessa menettelyssä prosessinjohto - esimerkiksi juuri 

tuomarin kyselyvelvoite - toteutuu kirjelmien vaihtamisella. Toisin sanoen 

valittajalle tai muulle kiistan osapuolelle lähetään “lisäselvityspyyntö”. Tällai-

set pyynnöt ovat kirjallisessa menettelyssä prosessinjohdon pääkeino. Tosin 

prosessioikeuden tutkija puhuisi mieluummin kehotuksesta antaa kirjallinen 

lausuma yksilöidystä kysymyksestä tai vastaavasti kehotuksesta (oikeammin 

neuvosta) esittää yksilöidystä todistusteemasta näyttöä. Lisäselvityspyyntö 

voi toisin sanoen koskea näyttöä (eli selvitystä yleiskielisessä merkityksessä), 

faktakannanottoa tai juridista argumentointia. 

Muutoksenhakulautakunnissa prosessinjohto vaikeutuu, pääosin näh-

tävästi kiireen ja täyskirjallisen menettelyn seurauksena, niin suuresti, että 

siitä enimmäkseen luovutaan. Esimerkiksi sosiaaliturvan muutoksenhaku-

lautakunnassa vain noin kolmessa prosentissa kaikista asioista hankitaan 

lisäselvityksiä (350 pyyntöä/21 000 ratkaisua asiaa).314 Näissäkin asioissa 

syntyy vielä fundamentaalisempi ongelma. Lisäselvityksiä nimittäin pyyde-

tään lähes aina valittajan vastapuolelta eli kansaneläkelaitokselta. Tavallisesti 

nämä pyynnöt koskevat sellaista aineistoa, johon valittaja on itse viitannut. 

Esimerkkinä on aikaisempi etuuspäätös, joka mainitaan valituskirjelmässä. 

Noudatettua käytäntöä voidaan puolustaa sekä virallisperiaatteella että pal-

veluperiaatteella. Tieto on valmiiksi etuusjärjestelmän toimeenpanijalla, eikä 

sosiaaliturvan asiakasta eli valittajaa ole tarpeen vaivata. Ehkä myös ajatel-

laan, että valittaja ei ilman pitkällistä selittämistä ymmärtäisi, mitä häneltä 

odotetaan. Samoin tässä tutkimuksessa on suositeltu etuusjärjestelmän ja 

muutoksenhakujärjestelmän taajaa yhteistyötä kustannustehokkaana kei-

nona, jolla nostetaan selvityksen tasoa sosiaaliturva-asioissa.

313. Virolainen 1988 s. 331. 
314. Sähköpostiviesti 4.11.2014/Silja Romo.
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Nämä puolustelut eivät välttämättä vakuuta valittajaa. Jos hän huomaa 

muutoksenhakulautakunnan yhteydenpidon kansaneläkelaitokseen, se vah-

vistaa herkästi aikaisempaa epäluuloa: miksi muutoksenhakuelin kääntyy 

“hänen selkänsä takana” sosiaaliturvalaitoksen puoleen, vaikka hän kokee 

sen vihamieliseksi vastapuolekseen. Kerran syntynyttä epäluuloa ei hälvennä 

hankitun aineiston tunnontarkka tiedoksi antaminen valittajalle. Avoimeksi 

jää edelleen alkuperäinen kysymys: miksi asian selvittämisen varjolla ylipää-

tään käännyttiin uudelleen kansaneläkelaitoksen puoleen? Prosessioikeu-

den perusteorian kannalta umpikuja on avattavissa osoittamalla lisäselvi-

tyspyyntö valittajalle. Hänelle voidaan samalla ilmoittaa, että hän saa apua 

pyyntöön vastaamisessa kansaneläkelaitokselta. Lopputulos ei luultavasti 

muutu (informaatio tulee kansaneläkelaitokselta), mutta valittajan saama 

vaikutelma on toinen eli myönteinen oikeudenmukaisuuskokemus. 

Yritykset tehostaa prosessinjohtoa eivät suinkaan ole muutoinkaan toi-

vottomia. Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa tehtiin vuosina 2004-2005 

niin sanottu työmenetelmäkokeilu. Se osoitti, että (aineellinenkin) proses-

sinjohto saadaan toimimaan kirjallisessa menettelyssä.315 Konkreettisina 

prosessinjohdon välineinä toimivat yksilöidyt kysymykset osapuolille sekä 

puhelinkeskustelut asianosaisen eli valittajan kanssa. Keskusteluissa asian-

osaiselle kerrottiin tulkintaongelmasta ja esiteltiin eri ratkaisuvaihtoehdot: 

näin hallinto-oikeuden päätös ei tullut valittajhalle yllätyksenä. Lisäksi asi-

anosainen sai keskustelun yhteydessä tai sen seurauksena - mitä ei kyllä-

kään sanota - vielä tilaisuuden selvitykseen tai argumentointiin asiassaan. 

On helppo huomata, että tällaisesta suorayhteydestä on varmimmin hyötyä, 

kun asianosaisella on lakimiesapua. Normaali maallikko luultavasti vain hä-

tääntyy moisesta yhteydenotosta. Kokeilun tuloksista on pääteltävissä, että 

prosessinjohto täyskirjallisessa käsittelyssä edellyttää vartavastista paneutu-

mista, hyvää motivaatiota sekä aikaa. Vallitsevassa lautakuntakäytännössä 

tällaiset yhteydenotot ovat tuiki tuntemattomia ja yleisessä hallintoproses-

sissakin - näin on aihetta uskoa - epätavallisia kokeilujen ja mallihankkeiden 

ulkopuolella. 

Jos lautakunnissa siirrytään aktiivisempaan prosessinjohtoon, seuraa-

vaksi on ratkaistava, kuka siitä huolehtii ja millä tavalla siitä huolehditaan. 

Perinteinen tapa on kirjeiden lähettäminen eli kirjalliset kehotukset kirjalli-

sen aineiston toimittamiseen.316 Jos tämäkin vielä delegoidaan esittelijälle, 

315. Kontrollista kollektiivisuuteen 2005 s. 43 ja 50. 
316. Yleisissä tuomioistuimissa siirtymä vapaamuotoiseen (informal) yhteydenpitoon ja yhteis-
toimintaan suhteessa asianosaisiin ajoittuu vuoden 1993 alioikeusuudistukseen. Ks. Haavisto 



198

4. Jaoston kokous pääkäsittelyn kohteena

joka sitten aikanaan esittelee asian jaoston kokouksessa, aikaa ja vaivaa on 

tuhlattu kohtuuttomasti. Asia erikseen on, saako lautakunta käyttää kysely-

velvoitteensa täyttämiseksi sähköistä viestintää, esimerkiksi puhelinta tai 

sähköpostia. Vaikka sen nimenomaan sallivaa lainsäädäntöä ei ole, se on il-

man muuta luvallista. Käytännössä tällaiset yhteydenotot lienevät kuitenkin 

harvinaisia. Lautakunnat tuntuvat pitäytyneen vanhahtavaan paperimaail-

maan suunniteltuun hallintoprosessiin paljon uskollisemmin kuin hallinto-

oikeudet. Ne ovat siis paavillisempia kuin paavi itse.

4.4. Suullisen käsittelyn kauhistus

4.4.1. Tulkinnanvarainen säännöspohja ja vieroksuva 
lautakuntakäytäntö

Kuten edellä todettiin, yleisviittauksesta hallintolainkäyttölakiin pitäisi seu-

rata, että asianosaisen vaatiessa suullista käsittelyä se toimitettaisiin myös 

muutoksenhakulautakunnissa samojen periaatteiden mukaan kuin vastaa-

vassa tilanteessa hallinto-oikeudessa. Vuoden 2007 lautakuntauudistus on 

toisin sanoen hävittänyt sen erityisaseman, mistä lautakunnat vuoden 1998 

lainsäädännön mukaan nauttivat suhteessa suullisen käsittelyn toimittami-

seen. Alun perin nimittäin ajateltiin, että asianosaisen oikeus suulliseen kä-

sittelyyn toteutuisi vasta viimeisessä oikeusasteessa eli vakuutusoikeudessa. 

Muutoksenhakulautakunnille annettiin kylläkin tässä uudistuksessa oikeus 

järjestää suullisia käsittelyjä. Tätä oikeutta oli pidetty siihen saakka tulkin-

nallisesti epäselvänä. Lausumattomana taka-ajatuksena kuitenkin oli, että 

muutos olisi käytännössä marginaalinen. Suullisten käsittelyjen määrä kun 

jäisi “käytännön ongelmien” takia vähäiseksi.317 Ongelmia ei uudistuksessa 

lähemmin selitetty. 

Kovin selvä muutoksenhakulautakuntien asema ei ole vieläkään. Voi-

massa olevat viittaussäännökset - tässä esimerkkinä sosiaaliturvan muu-

toksenhakulautakunnasta annetun lain 14 § - avaavat epämääräisyydellään 

useita tulkintoja. Pykälän ensimmäinen momentti ei tee rajoituksia hallin-

tolainkäyttölain soveltamiseen; se on täydellinen viittaussäännös. Pykälän 

toinenkaan momentti, jonka ensimmäinen virke koskee nimenomaan suul-

2002 s. 108. Kannattaa huomata, että uusi prosessilainsäädäntö ei varsinaisesti pakottanut tai 
edes suosinut tällaista muutosta; muutos tapahtui spontaanisti, kun vanhat käsittelyrutiinit 
menettivät arvonsa. 
317. Huhtanen 2000 s. 1283. Ks. edellä jakso 4.1.
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lista käsittelyä, ei mainitse tältä osin poikkeusta. Virke kylläkin puhuu vain 

asianosaisen vaatimasta eli hallintolainkäyttölain 38 §:n tarkoittamasta suul-

lisesta käsittelystä. Viran puolesta järjestettävä suullinen käsittely (jota sään-

telisi hallintolainkäyttölain 37 §), sivuutetaan toisessa momentissa kokonaan. 

Näin joudutaan kysymään, onko suullinen käsittely viran puolesta lain-

kaan mahdollinen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. Viittaus-

säännöksen ensimmäinen momentti puhuu myöntävän vastauksen puolesta, 

toinen momentti taas antaa perustelun vastakohtaispäätelmälle. Koska suul-

lista käsittelyä viran puolesta ei mainita, se ei ole mahdollinen. Tulkinta saa 

tukea hallintokäyttölain soveltamisalaa rajoittavasta 2.1 §:stä.318 Tämän mo-

mentin mukaan muun muassa kyseisen lain 37 §:ää noudatetaan vain tuo-

mioistuimessa, ei sen sijaan sellaisessa muutoksenhakuasioita käsittelevässä 

lautakunnassa, johon mainittua lakia muutoin sovelletaan. Laki sosiaalitur-

van muutoksenhakulautakunnasta kuitenkin kumoaa tämän soveltamisalan 

rajoituksen. Se puolestaan määrää, että asian käsittelyyn lautakunnassa so-

velletaan 37 §:ää sen estämättä, mitä hallintolainkäyttölain 2 §:ssä säädetään 

(14.2 § i.f.). Näin tulkintatilanne palautuu jälleen avoimeksi. 

Kuten ennalta arvata saattaa, sisäinen ohjeistus ratkaisee asian vastakoh-

taispäätelmän voitoksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan työjär-

jestyksessä määrätään, että menettely lautakunnassa on kirjallista, ellei hal-

lintolainkäyttölain 38 §:ssä säädetystä suullisen käsittelyn toimittamisesta 

muuta johdu (työjärjestys 9.1 §). Pääsäännön osalta työjärjestys antaa aiheen 

vain lakisystemaattisiin huomatuksiin. Tällainen sääntely kuuluisi prosessi-

lakiin eikä työjärjestyksen kaltaiseen sisäiseen ja ei-julkiseen ohjeistukseen. 

Oma kysymyksensä on työjärjestyksen tulkinta. Jos työjärjestystä tulkitaan 

sananmukaisesti, se kuvainnollisesti puolittaa suullisen käsittelyn käyttö-

alan. Suullinen käsittely on työjärjestystä seuraten järjestettävissä ainoas-

taan asianosaisen (eli käytännössä valittajan) vaatimuksesta. Yksi seuraus 

tästä on, että sosiaaliturvalaitos ei voi saada aikaan suullista käsittelyä, koska 

siltä puuttuu muodollinen asianosaisstatus. Se ei siis voi esittää 38 §:n mu-

kaista pyyntöä. 

Vastakohtaispäätelmällä luotu rajaus tuntuu järjettömältä. Asian selvittä-

minen saattaa vaatia suullista käsittelyä, vaikka asianosainen ei ole halunnut 

318. Rajoitus perustui logiikkaan, jonka mukaan lautakunnille ei voitu antaa yleislaissa (eli 
hallintolainkäyttölaissa) samoja valtuuksia asian käsittelyssä, mitä tuomioistuimilla oli. Lau-
takunnat eivät nimittäin olleet “oikeita” tuomioistuimia. Tällaisia valtuuksia oli esimerkiksi to-
distajan kuuleminen valan tai vakuutuksen nojalla. Sen sijaan nämä valtuudet oli annettavissa 
parhaiten erityislainsäädännössä, jolloin asia tulisi kussakin tapauksessa erikseen harkituksi. 
Ks. Hallberg-Ignatius-Kanninen 1997 s. 55.
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tai osannut esittää sitä tarkoittavaa vaatimusta.319 Rajaus on ehkä työjärjes-

tyksen kirjoittajan huomaamattomuutta. Ehkä se on osoitus asenteesta, jon-

ka mukaan suullisia käsittelyjä viran puolesta ei koskaan kuitenkaan käy-

tännössä järjestettäisi. Asenne suullisiin käsittelyihin onkin niin kielteinen, 

että ennustukseen on pakko yhtyä. Vaihtoehtoinen selitys työjärjestykselle 

kenties on, että työjärjestyksen laatijat ovat jostain syystä katsoneet olevansa 

sidottuja hallintolainkäyttölain soveltamisalan yleislinjaukseen.

Oli niin tai näin, työjärjestys ei voi alemmanasteisena säännöksenä syr-

jäyttää sitä yleistä viittausta hallintolainkäyttölakiin, jonka lautakuntalaki 

sisältää. Kirjallisen ja suullisen käsittelyn käyttöalat ja suhde muodostuvat 

näin periaatteessa samoiksi mitä hallintoprosessissa yleensäkin. Empiiri-

nen asiantila on toki toinen, mutta käytännöillä, vakiintuneillakaan sellai-

silla, ei tunnetusti ole oikeutta luovaa vaikutusta. Empiirisesta asiantilasta 

ei kylläkään ole tässä suhteessa epäilystä. Muutoksenhakulautakunnat ovat 

kuuluisia siitä, että ne eivät suin surminkaan järjestä suullisia käsittelyjä. 

Useimmissa lautakunnissa ei ole ollut vuosikausiin yhtään suullista käsit-

telyä. Toimintakertomuksia lukeva ulkopuolinen on havaitseminaan jälkiä 

huonosta omastatunnosta. Monet lautakunnat peittelevät laiminlyöntejä pu-

humalla “pääsääntöisesti” kirjallisen aineiston pohjalta tapahtuvasta asian 

ratkaisemisesta.320 Jos toimintavuoden aikana ei pidetä yhtään suullista kä-

sittelyä, todellisuudessa kysymys ei ole enää pääsäännöstä vaan poikkeuk-

settomasta säännöstä. 

4.4.2. Suullisen käsittelyn järjestäminen

Oma lukunsa on, missä järjestyksessä suullisesta käsittelystä päätetään. Pää-

töksenteko muodostuu de facto omaksi menettelyvaiheeksi, jonkinlaiseksi 

suullisuusharkinnaksi, joka toisinaan vie paljon aikaa ja huomiota. Periaat-

teessa tuomioistuimen pitäisi tehdä siitä perusteltu päätös eli käsittelyratkai-

su. Jos tuomioistuin ottaa prosessinjohtovelvollisuutensa tosissaan (arg. OK 

319. Tositilanteessa esittelijä pystynee maanittelemaan asianosaisen tällaisen vaatimuksen 
esittämiseen. Vaatimushan on tehtävissä milloin tahansa, ja se saa olla vapaamuotoinen eli 
myös suullinen. Lisäksi valittajan vaatimus vaikkapa “asian selvittämisestä” on ymmärrettä-
vissä konkludenttiseksi vaatimukseksi suullisesta käsittelystä. Tosin on muistettava, että lau-
takunnissa esittelijän kiinnostus vaatia oma-aloitteisesti suullista käsittelyä lienee olematon. 
320. Esimerkki on tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintakertomuksesta. 
Ks. toimintakertomus 2012 s. 3. Tässä ei haluta väittää, että jossain tapaturma- tai ammatti-
tautiasiassa olisi tullut lain mukaan järjestää suullinen käsittely. Kysymys on  vain  siitä, että 
todellista asiantilaa ei saa hämärtää. Toki oikeakin informaatio eli suullisten käsittelyjen ole-
mattomuus löytyy toimintakertomuksesta, kunhan sen lukee huolella kokonaan. 
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6:2a.2), se varaa asianosaisille tilaisuuden keskusteluun suullisen käsittelyn 

tarpeellisuudesta. Asianosaiset saavat sekä esittää omat puolesta ja vastaan 

argumenttinsa että kommentoida vastapuolen argumentteja. Lisäksi tuomio-

istuin informoi asianosaisia omista ajatuksistaan ja antaa heille tilaisuuden 

lausua niistä mielipiteensä ennen päätöksen tekemistä. Käytännössä näin ei 

tehdä, ja syykin siihen on ilmeinen. Tällainen esikeskustelu olisi pakko jär-

jestää istunnossa, koska kirjallisissa lausumissaan asianosaiset puhuvat tois-

tensa ohi tai lausumakierros kestää hyvin pitkään. Istunto sen selvittämiseksi, 

tarvitaanko suullista käsittelyä (eli istuntoa), taas on niin työläs, että samalla 

vaivalla kannattaa toimittaa itse suullinen käsittelykin. Minimivaatimus suul-

lisesta käsittelystä päätettäessä kuitenkin on, että tuomioistuin punnitsee 

pro ja contra -argumentteja. Tuomioistuimella ei saa olla sellaista kielteistä 

ennakkoasennetta, joka näyttää leimaavan sekä hallintolainkäyttöä yleensä 

että erityisesti sosiaaliturvan muutoksenhakua. Joskus nimittäin näyttää siltä, 

että hallintotuomioistuin käyttää harkinta-ajan keksiäkseen perusteluja sille, 

miksi tässä(kään) asiassa ei lopulta ole tarpeen järjestää suullista käsittelyä.

Jos suullinen käsittely päätetään järjestää, yleisen viittaussäännöksen pe-

rusteella kaikki hallintoprosessin tuntemat muunnelmat ovat myös jaoston 

käytettävissä. Näin myös muutoksenhakulautakunnissa pystytään järjestä-

mään valmisteleva suullinen käsittely, (varsinainen) suullinen käsittely sekä 

jatkettu suullinen käsittely. Sen sijaan mahdollisuutta osittaiseen suulliseen 

käsittelyyn ei ole. Tämä on epäkohta, sillä monissa asioissa on sellaisia eril-

liskysymyksiä, joissa hyödyttäisiin suullisesta käsittelystä, kun taas muilta 

osin suullinen käsittely olisi asiassa ilmeisen turha. Monet asiat tulevat lau-

takuntaan niin huonosti valmisteltuina, että valmistelevalle suulliselle kä-

sittelylle luultavasti syntyy sillekin käyttöä, jos ja kun suullisia käsittelyjä yli-

päätään aletaan järjestää. Toki asianosaisia olisi tarpeen ohjeistaa siitä, mitkä 

kysymykset jaoston mielestä kaipaavat joko selventämistä tai laajempaa ar-

gumentointia. Tällaiset ohjeet eivät vaikuta preklusiivisesti: asianosaiset ja  

jaosto itsekin voivat ottaa suullisessa käsittelyssä esille minkä tahansa asiaan 

liittyvän faktuaalisen tai juridisen seikan. 

Prosessioikeuden yleisten periaatteiden (niihin luetaan myös ihmisoike-

usnäkökulma) valossa tulkittuna säännöspohja on niukasti myönteinen suul-

lisille käsittelyille. Lautakuntien todellisuus on kuitenkin toinen. Tilastojen 

valossa on paikallaan sanoa, että sosiaalialan muutoksenhakulautakunnat 

kaihtavat suullisia käsittelyjä. Näyttää siltä, että niitä ei järjestetä missään 
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olosuhteissa.321 Jossain määrin tällainen vastahakoisuus on ymmärrettävää, 

jos ajatellaan hypoteettisen suullisen käsittelyn tyyppitilannetta. Suulliseen 

käsittelyyn tulisi maallikko-valittaja säännönmukaisesti ilman lakimiestu-

kea. Kuten edellä arveltiin, maallikko on valmiiksi - jos väite jo syntynees-

tä luottamusvajeesta pitii paikkansa - epäluuloinen ja hyökkäävä.322 Näissä 

olosuhteissa on epätodennäköistä, että suullinen käsittely auttaisi tapauksen 

tosiseikkojen selvittämisessä. Vielä vähemmän tällainen käsittely tuottaisi 

sellaista juridista argumentaatiota, joka hyödyttäisi päätöksenteossa. Mie-

lipide ei välttämättä muutu, vaikka argumentiksi otetaan oikeudenmukai-

suuskokemukset. Suullinen käsittely ehkä, näin joku voi myöntää, luo koet-

tua oikeudenmukaisuutta. Tämä hyöty on kuitenkin epäsuoraa, kaukaisessa 

tulevaisuudessa konkretisoituvaa ja marginaalista, ellei sama valittaja asioi 

heti uudestaan lautakunnassa. Näin ei ole ihme, että työtaakkaansa hukkuva 

jaosto arvostaa suullisen käsittelyn tuoman työmäärän lisäyksen korkeam-

malle kuin epävarman “prosessiarvon”. 

Lautakunnan työjärjestyksessä annetaan toimintaohjeita myös sen epä-

todennäköisen tapauksen varalta, että asiassa järjestetään suullinen käsittely. 

Tällöin jaoston on tehtävä asiaratkaisunsa samassa kokoonpanossa, joka oli 

paikalla suullisessa käsittelyssä. Tästä voidaan kuitenkin poiketa erityisestä 

syystä (työjärjestys 9.2 §). Määräys on sisällöltään kannatettava. Ratkaisuko-

koonpanon pysyvyys kaikissa käsittelyn vaiheissa on yksi välittömyysperi-

aatteen ilmentymä. Työjärjestyksen määräys tähtää selvästikin sen varmis-

tamiseen, että päätöksenteossa otetaan huomioon myös se, mitä suullisessa 

käsittelyssä puhuttiin ja tapahtui. Mahdollisen pöytäkirjanpitäjän laatimat 

muistiot tai pöytäkirjat välittävät tämän informaation muokatussa muodossa. 

Ne eivät voi korvata välittömyysperiaatteen edellyttämiä suoria aistihavain-

toja. Toinen asia on, että tämä sinänsä hyvää tarkoittava määräys voi toimia 

vastoin alkuperäistä tarkoitustaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että määräys ko-

321. Tässä suhteessa voidaan sanoa, että lainsäätäjän odotukset ovat pahan kerran pettäneet. 
Kuten edellä todettiin, suullisten käsittelyjä pohdittiin vuonna 1998 hallinto-oikeusuudistuk-
sen yhteydessä. Tuolloin ajateltiin, että suullisten käsittelyjä järjestäminen olisi muutoksen-
hakulautakunnissa hankalaa ja niitä ei paljoakaan käytettäisi. Kenenkään aikalaisen mieleen 
ei kuitenkaan tunnu juolahtaneen, että niitä ei toimitettaisi ollenkaan.
322. Aikanaan pelättiin myös sitä, että suulliset käsittelyt loisivat paineita muuttaa lautakun-
tien jäsenyys päätoimiseksi. Ks. Huhtanen 2000 s. 1284. Voi olla, että tämä pelkokin on vai-
kuttanut käytäntöön; sivutoimisia ja kiireisiä jäseniä ei ole haluttu asettaa alttiiksi suullisten 
käsittelyjen rasitukselle. Asia erikseen on, kuinka aiheellinen tällainen pelko on. Jäsenyyden 
päätoimisuus kun näyttää pikemmin olevan tavoittelemisen arvoinen asiantila. Päätoimisuus 
ratkaisisi samalla myös sen siirtymisen tuomarivastuiseen valmisteluun, jota edellä on kan-
natettu. Ks. jakso 4.2.
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koonpanosta voi rajoittaa vähäistäkin halua suullisen käsittelyn toimittami-

seen. Käsittelyn myötä samat kokoonpanon jäsenet tulevat sidotuiksi myös 

asian myöhempään käsittelyyn. Kun jäsenet ovat sivutoimisia ja muutoinkin 

kiireisiä, saman ratkaisukokoonpanon takaaminen jatkossa ei ole helppoa. 

Pelkkä jäsenen kiire kun ei kelvanne sellaiseksi erityiseksi syyksi, jolla toinen 

kokoonpano voidaan hyväksyä. Mitään pulmaa ei tietenkään synny, jos pää-

tös asiassa tehdään välittömästi suullisen käsittelyn päätyttyä. Työjärjestyk-

sen määräys kuitenkin näyttää olettavan, että päätös tehtäisiin myöhemmäs-

sä jaoston kokouksessa, nähtävästi normaalissa viikkoistunnossa.

Suullisen käsittelyn pyytämistä harkitseva valittaja ei saa rohkaisua so-

siaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisutietokannasta. Sinne ote-

tut ratkaisut vuosilta 2008 ja 2009 nimittäin heijastavat vielä kielteisempää 

asennetta suulliseen käsittelyyn kuin sisäiset ohjeet.323 Ratkaisu 21.4.2009 on 

suora hallintolainkäyttölain sovellus. Tapauksessa valittajan pyyntö suulli-

sesta käsittelystä hylättiin, koska valittaja ei selostuksen mukaan ilmoittanut, 

miksi käsittely olisi tarpeen ja mitä selvitystä hän aikoi siinä esittää. Kaikesta 

päättäen valittajalta tivattiin näitä seikkoja, koska selostus mainitsee, ettei 

valittaja ollut esittänyt “pyydettyä” selvitystä, mistä syystä suullinen käsittely 

oli ilmeisen tarpeeton asiassa. Kriittinen lukija kenties haluaisi tietää, esittikö 

valittaja kuitenkin jotain perusteluja pyynnölleen. 

Ratkaisu 19.9.2008 on sekä kiintoisampi että monitulkintaisempi. Tapa-

uksessa valittaja vetosi yksityisluonteiseen kirjalliseen todistajankertomuk-

seen (OK 17:11). Vaatimus henkilön eli todistajan kuulemisesta hylättiin tar-

peettomana, koska henkilö oli “antanut kirjallisen selvityksen”. Ohimennen 

todettakoon, että hallintolainkäyttölaissa on erityissäännös tällaisista kerto-

muksista.324 Jos asiassa vedotaan kuvattuun kertomukseen, todistajaa kuul-

laan suullisesti, ellei siihen ole erityistä estettä tai tällainen kuuleminen ole 

tarpeetonta (39.1 § i.f.). Tarpeetonta kuuleminen on tietenkin vain, kun ker-

tomukseen joko ei ollenkaan uskota tai siihen uskotaan täysin: välimuotoa ei 

periaatteessa ole. Tapauksessa jäi avoimeksi, kumpaan seikkaan käsitys suul-

lisen kuulemisen tarpeettomuudesta perustui. Oli miten tahansa, suullisen 

323. Tapausselosteet ovat niin ylimalkaiset, että rekonstruoituun tapahtumakulkuun jää aukko-
ja. On kuitenkin muistettava, että lautakunnan käytännöstä informaatiota hakevalla on käytet-
tävissään vain nämä tapausselostukset. Myös ratkaisujen ikä epäilyttää; käsityksemme suulli-
sesta käsittelystä ovat aika tavalla muuttuneet sitten vuoden 2009. Kun päätökset on kuitenkin 
säilytetty tietokannassa eikä uudempia vastakkaisia ratkaisuja ole sinne otettu, on pakko olettaa, 
että ne vastaavat edelleenkin lautakunnan tulkintalinjaa.
324. Lukija saa tapauksesta sen vaikutelman, että kirjallisen todistajankertomuksen erityissään-
nöksen olemassaoloa ei pidetty mielessä. 
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käsittelyn jättäminen toimittamatta sillä perusteella, että henkilön todista-

jankertomus suoralta kädeltä leimataan valheelliseksi, ei ole hyväksyttävis-

sä. Myös arvioinneissa siitä, onko kertomuksessa sanottu asiaan vaikuttavaa, 

on syytä olla varovainen. Suullisessa kuulemisessa todistaja voi kertoa sel-

laistakin, mitä ei ollut hänen kirjallisessa kertomuksessaan ja mikä on asian 

kannalta merkityksellistä. 

Jotta esitys ei vääristyisi, on todettava, että muutoksenhakulautakunnat 

eivät edusta erityistä kielteisyyttä vaan pikemminkin yleistä linjaa hallinto-

lainkäytössä. Suullisten käsittelyjen minimointi on selvä trendi myös kun-

nallisessa sosiaaliturvassa. Tätä sosiaaliturvaa koskevat valitukset käsitellään 

hallintotuomioistuimissa, ensimmäisessä asteessa hallinto-oikeuksissa.325 

Myös siellä suullista käsittely vaaditaan sosiaaliturva-asioissa harvoin. Tosin 

hallinto-oikeuksien osalta on selvää, että ne voivat järjestää suullisen käsit-

telyn aina tarvittaessa eli oma-aloitteisesti.326 Esimerkiksi vuonna 2009, jolta 

vuodelta on empiiristä tutkimusta, sosiaaliturvan asiaryhmässä ei järjestetty 

yhtään suullista käsittelyä sen enempää hallinto-oikeuksissa kuin korkeim-

massa hallinto-oikeudessakaan. Voi olla, että tämä johtuu osaksi siitäkin, et-

tä toimeentulotuen asiakkaiden valmiudet vaatia suullista käsittelyä tai pe-

rustella sen tarpeellisuutta ovat vielä heikommat kuin tässä tutkimuksessa 

esillä olleiden kansaneläkelaitoksen asiakkaiden vastaavat valmiudet. Kos-

ka tällaista käsittelyä harvoin vaaditaan, sen tarpeellisuutta ei juuri jouduta 

miettimään. Viran puolesta järjestettävät suulliset käsittelyt taas kaatuvat 

ennakkoluuloihin suullisen käsittelyn hyödyttömyydestä. 

4.4.3. Suullinen käsittely tosiseikkojen tutkimisena

Suullisen käsittelyn tarpeellisuus lautakuntaprosessissa, osaksi myös tapa, 

jolla se järjestetään, riippuu ratkaisevasti siitä, mitä tällaisella käsittelymuo-

dolla haetaan, toisin sanoen mikä on suullisen käsittelyn rooli sosiaalitur-

va-asiassa. Tässä suhteessa tuntuu vallitsevan perustavia mielipide-ero-

ja, vaikkakaan niitä ei aina onnistuta tuomaan selkeästi esiin. Edelleenkin 

paikkansapitävän yleiskuvan mielipidekirjosta saa niistä lausunnoista, jotka 

aikanaan annettiin tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnöstä. 

Kuten edellä todettiin, komitea antoi mietintönsä vuonna 2003. Näin siitä 

annetut lausunnot heijastavat vuosikymmenen takaisia käsityksiä. Mikään 

ei kuitenkaan viittaa siihen, että näkemykset olisivat olennaisesti muuttu-

325. Oikeusturvan todellisuus 2009 s. 122.
326. Sosiaalialan muutoksenhakulautakunnissahan tämä oli tulkinnallisesti epäselvää. 



205

4.4. Suullisen käsittelyn kauhistus

neet. Mitä tulee komitean mietintöön, siinä ehdotettiin suullisten käsittely-

jen radikaalia lisäämistä muun muassa hallintolainkäytössä. Tämä oli silloin 

ja on edelleenkin kontroversiaalinen ehdotus. Kannanotoissaan lausuntoja 

antaneet tahot joutuivat miettimään myös, mikä oli suullisten käsittelyjen 

perimmäinen tarkoitus muutoin kirjallisessa prosessissa. 

Ehdoton valtaosa lausunnon antajista kytki suullisen käsittelyn asian 

“selvittämiseen” sen ahtaimmassa eli faktuaalisessa merkityksessä. Suulli-

sella käsittelyllä haettaisiin asiassa aineellista totuutta eli niitä tosiseikkoja, 

joihin lakia sovellettaisiin. Tässäkin ryhmässä mielipiteet hieman hajosivat. 

Useimmat pitivät suullisia käsittelyjä tässä tarkoituksessa sinänsä kannatetta-

vina. Tosin jokseenkin kaikki kantaa ottaneet valittivat yleisesti, että työmäärä 

asiaa kohti lisääntyi sekä siinä annettava ratkaisu viivästyi suullisen käsitte-

lyn takia. Tällä perusteella melkoinen osa kyseenalaisti kokonaisuudessaan 

suullisista käsittelyistä saatavan “lisäarvon”. Näkemykset ovat ymmärrettäviä. 

Hallintolainkäyttölain sanamuoto tukee tulkintaa, jonka mukaan suullisen 

käsittelyn ainoa tarkoitus todella on “selvittää” oikeudellisesti merkittäviä to-

siseikkoja. Asian selvittäminen taas on johdonmukaista tulkita viittaukseksi 

ulkoprosessiaalisiin tapahtumiin eli tapauksen tosiseikkoihin. Näin ajattele-

va saa käsitykselleen tukea myös yleiskielen merkityksistä. Kaikki lausunnon 

antajat eivät kuitenkaan ajatelleet näin eli kytkeneet suullista käsittelyä tosi-

seikkoihin. Kolme lausunnonantajaa toi esiin modernin näkemyksen suul-

lisen käsittelyn vaikutuksesta oikeudenmukaisuuskokemuksiin. Tosin yksi 

lausunnonantaja kiisti tässäkin koko logiikan eli kaiken korrelaation suulli-

sen käsittelyn toimittamisen ja asianosaisen saaman oikeudenmukaisuus-

kokemuksen välillä.327

Tähän näkemyseroon palataan seuraavassa jaksossa. Tässä jaksossa mie-

titään vain sitä, miten kuva suullisen käsittelyn tarkoituksesta heijastuu suul-

lisen käsittelyn käyttöalaan, eli viime kädessä hallintolainkäyttölain tulkin-

taan. Jos suullinen käsittely mielletään pelkäksi tosiseikkojen hakemiseksi, 

suullisen käsittelyn käyttöala supistuu. Suullisen käsittelyn suora kytkentä 

yksittäisen tapauksen faktaperustaan nimittäin karsii voimakkaasti niiden 

tapausten määrää, joissa ylipäätään voi herätä kysymys suullisen käsittelyn 

“tarpeellisuudesta”. Jos tosiseikat ovat muutoinkin selvät, tällaista käsittelyä ei 

327. Lausunnossa todettiin seuraavaa: “- - - suulliset käsittelyt eivät voi juttujen luonteen vuoksi 
toimia hallintolainkäytössä vastaavalla tavalla oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeena 
kuin yleisissä tuomioistuimissa.” Voi toki olla, että lausunnossa ajateltiin vain niin sanottua 
tuomio-oikeellisuutta, jolloin ristiriitaa nykykäsityksiin ei ole. Ks. lausunnot tuomioistuinlai-
toksen kehittämiskomitean mietinnöstä 2004 s. 76.
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tarvita. Toinen asia on, että tosiseikkojen selvyys tai epäselvyys on ongelma 

sinänsä. Vaikka pienoista epävarmuutta tosiseikkojen selvyydestä vallitsisi-

kin, prosessiekonomiset haitat, kustannusten kasvu ja viive asian ratkaisemi-

sessa, voivat vielä ylittää suullisesta käsittelystä saatavan lisähyödyn. Samalla 

paljastuu tosiseikkoihin kytkeytyvän tulkinnan vaara. Tällainen tulkinta ni-

mittäin sitoo suullisen käsittelyn tarpeellisuuden arvion kirjallisen selvityk-

sen arviointiin, toisin sanoen sen todistusharkintaan ja näytön riittävyyden 

harkintaan. Tämän todistusoikeudellinen esiharkinnan lopputulos puoles-

taan määrää, onko suullinen käsittely asiassa tarpeen. 

Näin ollen lainkäyttöelin - tässä muutoksenhakulautakunta - voi supis-

taa suullisen käsittelyn tarvetta lisäämällä vastaavasti kirjallisen selvityksen 

todistusarvoa. Koska kerran asiakirjoista saatavan selvityksen katsotaan “sel-

vittävän” kunnolla merkittävät tosiseikat, suullista käsittelyä samassa tarkoi-

tuksessa ei tarvitse asiassa toimittaa. Päättely on samalla kertaa sekä ankaran 

loogista että prosessiekonomisesti hyväksyttävää: jouduttaahan tyytyminen 

kirjalliseen selvitykseen päätöksentekoa. Kuten edellä todettiin, päätöksen-

teon nopeutta on pidetty välttämättömänä sosiaaliturvaa koskevassa muu-

toksenhaussa. Se, että nopea päätöksenteko jää käytännössä toteutumatta, 

ei tee tavoitetta vääräksi. Tässä tutkimuksessa ei väitetä, että muutoksenha-

kulautakunnat tietoisesti yliarvostavat kirjallista selvitystä, kaikkein vähiten 

suullisten käsittelyjen minimoimiseksi. Kiistattomalta kuitenkin näyttää, että 

yliarvostamiseen on syntyedellytyksiä. Mitä enemmän käytäntö vieroksuu 

(ja ehkä väheksyykin) suullisten käsittelyjen toimittamista, sitä suuremmak-

si muodostunee kiusaus laskea kirjallisen selvityksen näyttökynnystä riittä-

västi, jotta vaivalloiseksi koettua suullista käsittelyä päästään järjestämästä 

tarkasteltavassa asiassa.328 

Jotta keskustelu suullisen käsittelyn tarpeellisuudesta saadaan hieman 

hedelmällisemmäksi, on syytä erottaa kaksi soveltamistilannetta. Ensimmäi-

sessä suullisella käsittelyllä halutaan täyttää tiedon “tyhjä tila”: suullisella 

käsittelyllä toivotaan toisin sanoen saatavan sellaista tietoa, joka ei käy ilmi 

kirjallisesta selvityksestä. Suullisen käsittelyn toimittaminen on tällöin taval-

laan hakuammuntaa. Toisessa soveltamistilanteessa taas kirjallinen selvitys 

on sisäisesti ristiriitaista, se esimerkiksi sisältää kaksi poikkeavaa tapahtu-

makulkua. Tällöin suullisen käsittelyn tavoitteena on selvittää, kumpi tapah-

tumakulku on oikea (merkityksessä tosi). Soveltamistilanteilla on nimittäin 

merkittävä ero. 

328. Toisin sanoen näyttökynnystä lasketaan juuri sen verran, mitä tarvitaan suullisen käsit-
telyn välttämiseen. 
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Ensimmäisessä soveltamistilanteessa kirjallinen selvitys ei koskaan oi-

keuta päättelemään, että lisätietoja ei olisi hankittavissa tyhjästä tilasta. Sen 

sijaan saatetaan hyvin sanoa, että suullisen käsittelyn järjestäminen umpi-

mähkään - toivoen sen tuovan erittelemätöntä tietoa jostakin oikeudellisesti 

merkittävästä seikasta, jota sitäkään ei yksilöidä - ei ole hyväksyttävää voi-

mavarojen käyttämistä. Tässä soveltamistilanteessa kompromissi ja samalla 

praktisesti toimiva sääntö saadaan edellä viitatusta esiintuomistaakasta. Kun 

tiedontarve on asianmukaisesti konkretisoitu, suullinen käsittely on paikal-

laan, ellei ole ilmeistä, että suullinen käsittely tulee osoittautumaan turhaksi. 

Turha tällainen käsittely on esimerkiksi, kun kaivattua tietoa ei ole lainkaan 

saatavissa tai se on hankittava kyselyillä, lisäselvityspyynnöillä tai muilla kir-

jallisen menettelyn keinoilla. 

Toinen soveltamistilanne eli kirjallisen selvityksen sisäinen ristiriita tarjo-

aa kovemman pähkinän. Selvityksen sisäisissä ristiriidoissa lainkäyttöelin voi 

yllättävän pitkälle vaikuttaa siihen, kaivataanko suullista käsittelyä tosiseik-

kojen selvittämiseksi, toisin sanoen onko ollenkaan tarvetta harkita tällaisen 

käsittelyn toimittamista. Voidaan myös epäillä, että hallintotuomioistuimet 

(joihin tässä luetaan muutoksenhakulautakunnat) kernaasti turvautuvat tä-

hän keinoon. Vaikuttamisen mekanismi on tässä tapauksessa selvä joskin 

ehkä useimmiten tiedostamaton. Mekanismissa kirjallisen aineiston eli sel-

vityksen ristiriidat eliminoidaan valitsemalla sopivat todistusarvot.329 Kun 

arvot on asetettu sopiviksi, tietty todistusteema katsotaan selvitetyksi. Tämän 

jälkeen suullinen käsittely teeman selvittämiseksi on tietenkin turha.330 Suul-

linen käsittely muuttuu toisin sanoen “ilmeisen tarpeettomaksi”. Esimerkiksi 

viranomaisen laatiman lausunnon todistusarvo - eli yleiskielisesti luotetta-

vuus - katsotaan niin paljon suuremmaksi, että asianosaisen esittämät kirjal-

liset todistajankertomukset eivät riitä tekemään asiaa epäselväksi. Yhtä hyvin 

logiikka pätee toisinkin päin. Asianosaisen selvitys voidaan katsoa niin luo-

tettavaksi, että viranomaisen antama faktakuvaus ohitetaan. Tällainen tilan-

ne voi syntyä, kun asianosainen vetoaa esimerkiksi tietyn tapahtuman kuten 

329. Prosessityöryhmän mietintö viitannee juuri tähän. Siinä todetaan, että suullinen käsittely 
voidaan jättää toimittamatta, jos tosiseikat ovat selvitettävissä muulla tavoin kuin suullisessa 
käsittelyssä. Muu tapa on asiakirjaselvitys, josta esimerkkinä mainitaan veroasioiden verotus-
asiakirjat. Ks. oikeudenkäynti hallintoasioissa 2011 s. 134.
330. Kuvattu korrelaatio on vahvimmillaan, kun suullinen käsittely kytketään ajatuksellisesti 
yksinomaan henkilötodisteluun. Ks. Vihervuori 2004 s. 505. Mitä väljemmin perustein kertynyt 
asiakirja-aineisto tulkitaan ‘tosiasianäytöksi’, sitä harvemmin suullisia käsittelyjä on tarpeen 
järjestää, koska tällaisen käsittelyn ainoa funktio on tilaisuus henkilötodisteluun,. Tässä logii-
kassa ei sinänsä ole mitään moitittavaa.
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työtapaturman välittömästi nähneiden ihmisten kertomuksiin. Viranomai-

nen sen sijaan esittää muualta kuulemaansa - eli toisen käden - informaatiota. 

Tällainen kuulopuhetodistelu on monissa maissa kielletty epäluotettavana. 

Viime vuosina esille on noussut lääkärinlausuntojen taisteluksi kutsuttu 

tilanne.331 Huomiota on kiinnitetty etenkin korkeimman oikeuden tapaan 

arvioida keskenään ristiriitaisia lääkärinlausuntoja. Jos vakuutusyhtiön asi-

antuntijalääkärin ja viranomaisen (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-

taviraston eli Valviran) lausunnot ovat ristiriidassa, korkein oikeus antaa 

säännönmukaisesti ratkaisevan merkityksen jälkimmäiselle.332 Tällöin asia-

kirja-aineiston ristiriita häivytetään, eikä asiassa tarvitse järjestää sellaista 

suullista käsittelyä, johon ristiriitaisuus sinänsä pakottaisi tuomioistuimen. 

Tässä joku ehkä muistaa, että kyseisen viraston edeltäjä eli lääkintöhallitus ei 

suinkaan nauttinut samanlaisesta erehtymättömyyden maineesta. Tuomio-

istuimet poikkesivat lääkintöhallituksen “virallisista” mielentilalausunnoista 

arvioidessaan vastaajan syyntakeisuutta rikosasiassa. Erikoista on, että tätä 

viranomaisen lausunnosta poikkeamista perusteltiin sillä, että syyntakeisuus 

oli juridinen eikä lääketieteellinen käsite.333 Sen sijaan sosiaaliturvariidois-

sa tähän osuvaan argumenttiin ei ole vedottu. Esimerkiksi etuuden hakijan 

työkykyä on pidetty nimenomaan lääketieteellisenä kysymyksenä.

Tällaisten yleisten etusijasääntöjen rakentelulla on ongelmansa. Vaikka 

ristiriidat ratkaisuaineistossa saadaan niillä tehokkaasti häivytetyksi, häivyt-

täminen tapahtuu välillä totuuden kustannuksella. Jos esimerkkiä lääkärin-

lausuntojen taistelusta kehitellään, yksittäistapauksessa muu kuin viranomai-

sen asiantuntijalausunto voi olla vakuuttavampi. Vaikka nämä virhetilanteet 

unohdetaankin, koko etusijarakennelman logiikka on kyseenalainen. Tämän 

tutkimuksen yleisessä osassa nimittäin on katsottu distributiivisen oikeuden-

mukaisuusteorian valossa, että näyttö- ja todistustaakkasääntöjen on sosiaa-

liturvan muutoksenhaussa suosittava valittajaa. Etusijasääntö jäisi näin so-

vellettavaksi ainoastaan niissä tapauksissa, joissa valvontaviraston (Valviran) 

tai vastaavan viranomaistahon lausunto on valittajalle edullinen ja vastoin 

esimerkiksi sosiaaliturvalaitoksen asiantuntijalääkäreiden lausuntoja. Sen 

331. Esimerkki ei ole ihanteellinen, sillä tyypillinen lääkärinlausunto sisältää havaintoja (esim. 
koetuloksia), lääketieteellisiä kokemussääntöjä sekä niiden sovelluksia kyseiseen yksittäis-
tapaukseen. Tämä sisällön heterogeenisuus ei kuitenkaan heijastu yllä mainittuun kysymyk-
senasetteluun. 
332. Ks. Norio-Timonen 2011 s. 42. Tutkimuksessa sen sijaan on korostettu, että viranomai-
sen antama asiantuntijalausunto ei ole “muusta näytöstä poikkeavassa asemassa”. Ks. Hirvelä 
2006 s. 247.
333. Klami-Hatakka 1990 s. 81.
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sijaan tapauskohtaisen harkintaan palattaisiin, kun valvontaviraston tai vas-

taavan viranomaistahon lausunto on vastoin valittajan oman asiantuntijalää-

kärin myönteistä kantaa, toisin sanoen se on valittajalle kielteinen.

Vaikka abstraktien etusijasääntöjen käytöllä on ongelmansa, on myönnet-

tävä, että tällaiset säännöt ovat pienempi paha kuin täysin intuitiiviset ad hoc 

-arviot kirjallisten selvitysten luotettavuudesta. Tosin etusijasäännön sisältö 

on ilmoitettava päätöksen perusteluissa ja sen soveltuvuus yksittäistapauk-

seen selostettava. Säännölle ei myöskään saa antaa niin vahvaa läpäisyä, että 

yksittäistapauksen olosuhteet menettävät kokonaan painonsa luotettavuut-

ta arvioitaessa. Ylimalkainen ja pinnallinen viranomaislausunto ei ansaitse 

ratkaisevaa merkitystä vertailussa hyvin laadittuun asianosaisten asiantun-

tijoiden lausuntoon. Kuten edellä huomattiin, että hallintolainkäyttölaissa 

on erityissäännös niin sanotuista kirjallisista todistajankertomuksista. Kuten 

tunnettua, yleisen prosessilain kanta tällaisiin kertomuksiin on kielteinen, 

joskin OK 17 luvun uudistus (HE 46/2014 vp.) hieman laajentaa niiden käyttö-

mahdollisuutta.334 Hallintoprosessi sen sijaan on alusta alkaen suhtautunut 

tällaisiin kertomuksiin suopeammin. Jos asiassa vedotaan tällaiseen kerto-

mukseen, todistajaa kuullaan suullisesti, ellei siihen ole erityistä estettä tai 

se ole tarpeetonta (hallintolainkäyttölaki 39.1 § i.f.).335

Vaikka suullisen käsittelyn pääasialliseksi tai ainoaksi tehtäväksi katso-

taan tosiseikkojen selvittäminen, kirjallisen aineiston ristiriitojen häivyttä-

mistä ensisijaisesti tulkitsemalla aineistoa ei tulisi sallia. Mitään sääntöjä, 

joista vallitsisi edes jonkinlainen yksimielisyys, ei ole tällaisen tulkinnan va-

ralta. Tavanomaiset laintulkinnan säännöt eivät sovellu esimerkiksi faktaku-

vausten tulkintaan, oli sitten kyseessä valittajan, viranomaisen tai sivullisen 

antama kuvaus. Tällainen “tulkinta” (sana on pantu tietoisesti lainausmerk-

keihin) on totuuden eli tosiseikkojen konstruoimista. Se taas on selvityksen 

ja todellisuuden välisen etäisyyden takia tuomittu jäämään subjektiiviseksi, 

monen mielestä mielivaltaiseksikin.336 Mikään ei näin takaa, että tällainen 

334. Hallituksen esitys on muutettuna hyväksytty toisessa käsittelyssä 10.2.2015. Muutokset 
eivät koskeneet tässä teoksessa viitattuja uusia säännöksiä. 
335. Kuten edellä todettiin, muutoksenhakulautakunta (tai muu lainkäyttöelin) ei saa evätä 
todistajankertomukselta näyttöarvoa, ellei se kuule todistajaa henkilökohtaisesti. Muutoinhan 
lautakunta ei voi muodostaa kuvaa todistajan uskottavuudesta. Sitä paitsi lainkäytön legitimi-
teetti kärsii kolahduksen, jos henkilön nimeämää todistajaa ei kuulla vaan tämän kertomuk-
seltaan evätään suoralta kädeltä kaikki uskottavuus. Ks. edellä jakso 4.3.
336. Esimerkiksi: viranomainen sisällyttää lausuntoonsa faktan y, jonka hän on kuullut kolman-
nelta henkilöltä. Muutoksenhakuelin arvioi viranomaisen lausunnon kuvausta faktasta y. Vir-
helähteitä arviossa on vähintään neljä: alkuperäinen lähdehenkilö on tehnyt väärän havainnon 
tai muistaa väärin, viranomainen on ymmärtänyt lähdehenkilön kertoman väärin ja siirtää sen 
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“tulkinta” johtaisi oikean asiantilan löytämiseen. Kyselyoikeuden käyttämi-

nen ja henkilökohtainen kuuleminen, mikä toimii vain suullisessa käsitte-

lyssä, voi periaatteessa aina tuottaa toisen tuloksen. Jos tämä myönnetään, 

on samalla pakko tunnustaa, että kirjallisen aineiston ristiriidoissa suulli-

nen käsittely on harvoin “ilmeisen tarpeeton” lain merkityksessä. Poikke-

uksena ovat tilanteet, joissa vaihtoehtoinen tapahtumakulku on notorisesti 

väärä, luonnonlakien vastainen tai hyvin epätodennäköinen yleisten koke-

mussääntöjen nojalla. Tosin kokemussääntöjenkin suhteen varovaisuus on 

paikallaan: kokemussäännöt ovat yleistyksiä. Harmaalla alueella säännöksi 

on otettava, että suullinen käsittely järjestetään, kun sitä on vaadittu, toisin 

sanoen suullisesta käsittelystä luovutaan vain, kun sen tarpeettomuudesta 

ei synny epäilystä. 

Itsestään selvää on, että lainkäyttöelimelle aiheutuva ylimääräinen työ 

ei ole peruste jättää asianosaisen pyytämä suullinen käsittely toimittamat-

ta. Työmäärän lisäys ei käsitteellisesti tee suullisesta käsittelystä koskaan il-

meisen tarpeetonta. Lautakuntajärjestelmässä ei myöskään synny tilanteita, 

joissa suullisesta käsittelystä luopumista jouduttaisiin pitämään asianosai-

sen edun vaatimana. Oikeusvertailevastihan tällainen asetelma tunnetaan 

englantilaisesta tribunaalikäytännöstä. Pakko osallistua suulliseen käsitte-

lyyn (etenkin yksin) aiheuttaa asianosaiselle sellaisen henkisen paineen, et-

tä hän peruuttaa herkästi valituksensa. On kohtuutonta sälyttää tällainen 

paine maallikolle, joka ajaa itse asiaansa. Tästä myös seuraa, että valittajalle 

on järjestettävä lakimiesapua, mikäli sosiaaliturva-asioissa ryhdytään laaja-

mittaisemmin järjestämään pakollisia suullisia käsittelyjä. Näin lisääntyvät 

käsittelykustannukset eivät kuitenkaan mene hukkaan. On selvää, että suul-

lisesta käsittelystä saatava hyöty on aivan toinen, kun valittajaa edustaa siellä 

ammattitaitoinen lakimies ja käsittely keskittyy kiistanalaisiin kysymyksiin.337 

Jakson lopuksi on asetettava perustavanlaatuinen kysymys: onko suulli-

vääränä lausuntoon, viranomainen on ymmärtänyt kerrotun oikein mutta kirjaa sen epäselvästi 
lausuntoonsa tai lainkäyttöelin tulkitsee väärin sinänsä oikean asianlaidan kertovaa lausuntoa. 
337. Edellä arveltiin, että se ilmeinen vastahakoisuus suullisiin käsittelyihin, joka on lauta-
kuntakulttuurista aistittavissa, johtuu paljolti käsityksestä, jonka mukaan maallikko esiintyisi 
siellä yksin. Tällaisessa tilanteessa onkin käsillä vaara, että istunto latistuu kiukutteluksi, valit-
teluksi sosiaaliturvan yleisestä heikkoudesta tai merkityksettömistä yksityiskohdista jaanaa-
miseksi. Samalla on myönnettävä, että jopa tällainen “hyödytön” suullinen käsittely saavuttaa 
yhden tavoitteensa. Valittaja kokee saaneensa äänensä kuuluviin ja tulleensa oikeudenmukai-
sesti kohdelluksi. Suomalaisessa kirjallisuudessa englantilaisesta tribunaalijärjestelmästä on 
nostettu esiin vain sen vahvuuksia kuten yksinkertainen vireillepano, alhaiset kustannukset, 
erityisasiantuntemus ja “muotosidonnaisuuksista vapaa menettely”. Ks. Hallberg 1978 s. 84. 
Lautakuntajärjestelmän äänenkannattaja luultavasti liittäisi samat attribuutit myös muutok-
senhakulautakuntiin. 
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nen käsittely tarkoitettu vain ja pelkästään sellaisten tosiseikkojen “selvittä-

miseen”, joita ei saada kirjallisella käsittelyllä todennetuiksi päätöksentekoa 

varten. On huomattava, että sen enempää lain sanamuoto kuin yleiskielikään 

eivät rajoita “asian selvittämistä” tosiseikkoihin. Asian selvittäminen voi yhtä 

hyvin olla oikeustieteellistä tai lääketieteellistä mielipiteenvaihtoa eli medi-

siinistä tai juridista argumentointia. Suorastaan itsestäänselvyydeltä tuntuu 

myös väite, jonka mukaan “asiaa selvitetään” määrittelemällä sovellettavat 

säännökset (subsumptio) ja niiden sisältö (tulkinta). Oma lukunsa on vie-

lä se hyöty, joka suullisesta käsittelystä saadaan esimerkiksi luottamuksen 

syntymiselle tai positiivisten oikeudenmukaisuuskokemusten muodostu-

miselle.338 Selvää toki lienee, että asianosaisen subjektiivista vakuuttamista 

oikeudenmukaisuudesta ei ymmärtäväiselläkään tulkinnalla pystytä luke-

maan “asian selvittämiseksi” perinteisessä merkityksessä. Jos lakia tulkittai-

siin kirjaimellisesti, suullista käsittelyä pelkästään tässä tarkoituksessa ei saa 

lainkaan järjestää. Sen sijaan mahdollista on, että myönteinen oikeudenmu-

kaisuuskokemus painaa muutoin vaa’assa harkittaessa suullisen käsittelyn 

hyötyjä ja haittoja. 

Oli niin tai näin, täyskirjallisessa menettelyssä menetetään jotain sellaista, 

mitä suullisessa tai suullis-kirjallisessa käsittelyssä saavutetaan. Taloustieteen 

termein puhuttaessa täyskirjallisen menettelyn vaihtoehtoiskustannuksiksi 

joudutaan lukemaan asianosaisten myönteiset oikeudenmukaisuuskoke-

mukset. Tästä seuraa, että valittaja kokee tällaisen menettelyn oikeudenmu-

kaiseksi vain, kun lopputulos on hänelle myönteinen eli tässä yhteydessä hä-

nen valituksensa hyväksytään. Oikeuspoliittisen päätöksenteon murheeksi 

jää miettiä, mikä painoarvo vaihtoehtoiskustannuksilla on suhteessa täyskir-

jallisuuden hyötyihin eli kustannussäästöihin. Tosin kukaan ei liene laskenut, 

mikä yksittäisen suullisen käsittelyn hinta lautakuntaprosessissa olisi joko 

asiaa kohden tai kokonaisuudessaan. Kuten edellä todettiin, niiden määrä 

jäisi suhteellisen pieneksi, vuosittain ehkä sataan.

338. Prosessityöryhmän mietintö legalisoisi toteutuessaan tämän näkemyksen. Yleisperustelu-
jen mukaan suullista käsittelyä järjestettäessä korostuisi suullisen käsittelyn tarpeellisuus tosi-
seikkojen selvittämiseksi “tai muutoin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseksi.” 
Suullista käsittelyä voitaisiin käyttää asian huolellista valmistelua ja selvittämistä “edistävänä 
prosessinjohtotoimena.” Näin oikeudenkäynti hallintoasioissa 2011 s. 59. Esityksen yksityis-
kohtaisissa perusteluissa tämä painotus tuntuu unohtuneen - ja suullinen käsittely palautuu 
tosiseikkojen perinteiseksi selvittämiseksi. 
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4.3.3. Mitä hyötyä suullisesta käsittelystä on 
sosiaaliturvan muutoksenhaussa?
Keskustelu muutoksenhakulautakuntien lainkäytöstä ja sen tasosta on ki-

teytynyt tavallisesti kiistelyyn suullisten käsittelyjen tarpeellisuudesta. Myös 

uudistusehdotukset lähtevät säännönmukaisesti siitä, että lautakuntapro-

sessiin on tuotava suullisia käsittelyvaiheita. Suullinen käsittely mielletään 

poikkeuksellisen vahvasti keskeiseksi laatutekijäksi nimenomaan sosiaalitur-

van lainkäytössä. Joistakin mielipiteistä saa jopa kuvan, että muutoksenha-

kulautakunta ei voi tarjota korkealaatuista lainkäyttöä, ellei se toimita suurin 

piirtein joka asiassa suullista käsittelyä. Kääntäen tästä saadaan aksiomaat-

tinen laatunormi. Jollei tuomioistuimen normaaliprosessiin kuulu runsaas-

ti suullisia käsittelyjä, siellä harjoitettu lainkäyttö on heikkolaatuista. Tässä 

tutkimuksessa on kuitenkin korostettu useaan otteeseen, että suulliset kä-

sittelyt ovat yksityiskohta lautakuntaprosessissa. Missään nimessä suulliset 

käsittelyt eivät ole patenttiratkaisu sosiaaliturvan muutoksenhaun kasaantu-

neisiin ja edelleen kasaantuviin ongelmiin. Päinvastoin suullisten käsittely-

jen määrän merkittävä lisääminen pahentaa epäkohtia, ellei samalla ryhdytä 

laajemmin uudistamaan lautakuntien työtapoja. Toisaalta taas kohtuullinen 

määrä - esimerkiksi sata tai kaksisataakin - suullista käsittelyä vuodessa ei 

voi tuoda, kokonaisasiamäärät huomioon ottaen, vielä mukanaan niin dra-

maattista työmäärän lisäystä, mitä kirjallisen lautakuntaprosessin apologistit 

antavat ymmärtää. 

Vasta kun yksimielisyys siitä, mitä suullisella käsittelyllä tavoitellaan, on 

saavutettu, on aika pohtia peruskysymystä: onko tällaisesta käsittelystä saa-

tava hyöty yksittäisessä asiassa niin merkittävä, että se kompensoi työmäärän 

lisäyksen, ratkaisun viipymisen ja kustannusten kasvamisen. Kaikkinainen 

pohdiskelu siitä, missä määrin suullinen käsittely yleisesti selvittää tosiseik-

koja, on spekulatiivista ja sellaisena arvotonta. Jos siihen kuitenkin on pak-

ko ottaa kantaa, jonkinlaisella oikeutuksella voitaneen sanoa, että suullinen 

käsittely harvemmin tuo esiin kokonaan uutta eli sellaisia tosiseikkoja, jotka 

eivät ilmene ollenkaan asiakirja-aineistosta. Sen sijaan tällainen käsittely voi 

muuttaa tunnettujen tosiseikkojen tulkintaa. Tällä viitataan siihen totuuden 

konseptuaalisuuteen eli monitulkinnallisuuteen, joka nyttemmin - toisin 

kuin todistusteorioiden alkuaikoina - avoimesti tunnustetaan. Totuuden mo-

nitulkintaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että historiallisia tosi-

seikkoja voidaan tulkita monella eri tavalla. Tästä seuraa, että vaikka nämä 
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tosiseikat sinänsä ovat aikaan jähmettyneitä, niille annetut tulkinnat voivat 

muuttua. Sosiaaliturvassa monitulkintaisuuden esiintuominen on erityisen 

tarpeellista siitä syystä, että sosiaaliviranomaisia on syytetty taipumuksesta 

valita tietty “totuus” toimintansa pohjaksi.339 

Tämä tutkimus ei anna oikeutusta ottaa kantaa väitteeseen suuntaan tai 

toiseen. Sen sijaan on oikeutettua sanoa ensiksikin, että tällaisen epäluulon 

vallitessa asianosainen ei saa myönteisiä oikeudenmukaisuuskokemuksia, 

ellei yhden konstruoidun totuuden kiistävä toinen osapuoli pääse esittämään 

kysymyksiä ja omia tulkintojaan. Esittäminen taas voi tapahtua mielekkäästi 

vain suullisessa käsittelyssä. Toiseksi näyttää ilmeiseltä, että yhden totuuden 

valikoiminen päätöksenteon pohjaksi on sitä helpompaa, mitä heikommin 

käsittelyä ja siinä tapahtuvaa näytön arviointia (tai lautakuntaprosessissa 

“selvityksen” arviointia) jäsennetään. Kun kuvainnollisesti “oikeaa” totuutta 

valitaan, näkymätön ratkaisuaineisto nimittäin voi täysin syrjäyttää näkyvän 

eli sen, mitä asiakirjoista ilmenee. Totuuden “valinta” siis helpottuu täyskir-

jallisessa menettelyssä. Tällaisessa menettelyssä vastapuoli ei pääse tivaa-

maan, mihin esitetty totuusnäkemys perustuu, toisin sanoen kyseenalaista-

maan virallista totuutta. Kannattaa myös muistaa, että maallikkovalittaja ei 

tarvitse lakimiesapua oman totuusnäkemyksensä esittämiseen. Päinvastoin: 

hänen näkemyksensä totuudesta menettää uskottavuuttaan, kun totuus vä-

littyy toisen henkilön kautta ja kääntyy juridiikan kielelle. 

Edellä havaittiin, että lautakuntakäytännössä on kehittynyt poikkeuksel-

lisen kielteinen asenne suullisiin käsittelyihin. Havainto on yllättävä, sillä 

vuoden 2001 muutoksenhakukomitea oli uudistusmyönteinen ja melkoisesti 

aikaansa edellä.340 Komitea nimittäin katsoi, että suullinen käsittely voi olla 

perusteltu lautakuntaprosessissa kahdesta syystä. Ensiksikin se selvittää ta-

pauksen tosiseikkoja, jolloin suullisella käsittelyllä on selvitysfunktio. Tosin 

komitea ei tätä myöhemmän tutkimuksen keksimää uudistermiä käyttänyt. 

Toiseksi taas suullinen käsittely varasi komitean mielestä kansalaiselle tilai-

339. Totuuden monitulkintaisuutta on käsitelty lähemmin tämän tutkimuksen yleisessä osassa. 
“- - - on istutettu kohtalokas käsitys kaiken sosiaalisesta konstruoitavuudesta, mikä nähdäkseni 
heidän ajattelussaan tarkoittaa, että jokaisessa tapauksessa on useita erilaisia totuuksia, joista 
voi mielensä mukaan valita yhden.” Näin Roos 2008 s. 211. Väite totuuden monitulkintaisuudes-
ta on eri asia kuin tunnettu kiista aineellisesta ja prosessuaalisesta totuudesta rikosprosessin 
tavoitteena. Tämä kiista on puhtaasti ideologinen, joten siihen ei saatane koskaan ratkaisua. 
Ks. Hirvelä 2006 s. 98. Selvyyttä kiistaan ei tuo myöskään ehdotettu ideaalisen ja realistisen 
erottaminen: siinä pohjimmiltaan sama asia sanotaan eri sanoin. 
340. Ks. KM 2001:9 s. 190. Aikalaistutkimus oli sen sijaan paljon skeptisempi asenteeltaan. Suul-
lisia käsittelyjä käytettiin hyvin vähän, eikä harvoilla käsittelyilläkään ollut vaikutusta “sosiaa-
liprosessiin”. Näin Pietiläinen 2002 s. 65.
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suuden esittää oma käsityksensä asiasta. Moderni konfliktinhallinnan tutkija 

puhuisi samassa merkityksessä oikeudenkäynnin terapeuttisesta funktiosta. 

Terapeuttiseen funktioon alettiin kiinnittää avantgardisessa tutkimuksessa 

huomiota vasta vuosikymmenen puolivälin jälkeen.341 Komitea realistises-

ti kylläkin myönsi, että vallitseva todellisuus oli kaukana näistä ihanteista. 

Käytännössä suullisia käsittelyjä järjestettiin tuolloinkin vähän; nähtävästi 

komitea puhui tässä joko tarkastuslautakunnasta tai hallintotuomioistuimis-

ta yleensä. Komitean mielestä saadut kokemukset suullisista käsittelyistä 

olivat kuitenkin myönteisiä. Suullisten käsittelyjen tulevaisuuden komitea 

näki valoisana. Kunhan (tuolloin vasta suunnitteilla olevien) muutoksenha-

kulautakuntien asema vahvistuisi, niille syntyisi ensimmäiselle oikeusasteel-

le ominainen velvollisuus järjestää suullinen käsittely, jos asianosainen sitä 

pyytää, toisin sanoen suullisia käsittelyjä pidettäisiin tulevaisuudessa paljon 

enemmän.342 Kuten edellä havaittiin, tämä ennustus petti. 

Suullisen käsittelyn tarpeellisuutta on arvioitu myös kontradiktoorisen 

periaatteen näkökulmasta. Vanha totuus on, että kontradiktoorisuus toteu-

tuu parhaiten suullisessa käsittelyssä. Suullisessa käsittelyssä asianosaiset 

kun eivät pysty puhumaan toistensa ohi samalla tavalla kuin kirjallisessa 

menettelyssä. Kirjallisessa menettelyssä tarkoituksellista ohipuhumista on 

lähes mahdotonta lopettaa, kun taas suullisessa menettelyssä taitava tuoma-

ri pystyy palauttamaan harhautusta yrittävän asianosaisen järjestykseen.343 

Vaikka kontradiktoorisuus on eri asia kuin asian selvittäminen, käytännössä 

vastapuolen kuuleminen selvittää asiaa myös faktuaalisesti. Toinen asia on, 

että kontradiktoorista selvittämistä ei aina arvosteta. Pikemminkin katsotaan, 

että “oikeus- ja teknisluonteisten asioiden selvittämisessä” kontradiktoori-

suus toteutuu riittävästi kirjallisessakin menettelyssä.344 Tällaisia oikeus- ja 

teknisluonteisia seikkoja hakeva löytää hyvin paljon sosiaaliturvaa koskevista 

valituksista; äärimielipiteiden mukaan niissä ei muuta olekaan. Tässä tut-

kimuksessa tähän näkemykseen ei yhdytä. Sosiaaliturva-asiat ovat teknisiä 

341. Kalliomaa-Puha 2007 s. 363. Prosessioikeuden tutkimuksen oikeusdogmaattista valta-
virtaa ajatukset oikeudenkäynnin terapeuttisesta vaikutuksesta eivät tietenkään järkyttäneet. 
342. KM 2001:9 s. 212.
343. Hallinto-oikeuden tutkimuksessa yhdeksi suullisen käsittelyn tehtäväksi on luettu, että se 
tukee hallintoprosessin oikeudenmukaisuutta mahdollistaessaan “asian vastavuoroisen käsit-
telyn”. Kuten yllä todettiin, tämä on osuva toteamus. Kirjallinen käsittely ei ole vastavuoroista 
sen enempää ajallisesti (viiveet ovat viikkoja ellei kuukausia) kuin sisällöllisestikään (esitykset 
eivät kohtaa, oli se sattumaa tai tietoista välttelyä). 
344. Ervo 2008 s. 208. Vrt. ehkä oikeudenkäynti hallintoasioissa 2011 s. 133. “Pelkästään asian 
tekninen luonne tai se, että kysymys on lääketieteellisestä arviosta, ei kuitenkaan aina ole sel-
lainen poikkeuksellinen peruste, jolla suullinen käsittely voitaisiin jättää toimittamatta.” 
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(mitä sillä tarkoitetaankin) vain, jos niitä pidetään teknisinä ja niitä käsitel-

lään sellaisina.345 Asioiden teknisyys taas oikeuttaa täyskirjalliseen menet-

telyyn ja asiatuntijapainotteiseen päätöksentekoon. Myöskään väite, jonka 

mukaan kuuleminen näissä asioissa toteutuu hyvin kirjallisessakin menette-

lyssä, ei ole vakuuttava. Tarkoituksellinen ohipuhuminen ja päämäärätietoi-

nen vaikeneminen on niissä yhtä helppoa kuin muissakin asioissa. 

Nämä kannanotot selittyvät nähtävästi sillä, että ne on esitetty komment-

teina ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin Pirinen vs. Suomi (2006) ja 

Elo v. Suomi (2006).346 Näissä ratkaisuissa suullista käsittelyä pidettiin tar-

kastellussa asiassa tarpeettomana. Ratkaisujen perusteluissa tuotiin esiin 

yhtäältä sosiaaliturva-asioiden “tavallisesti tekninen” luonne ja toisaalta spe-

sifinen joutuisan käsittelyn tarve. Kuten nämä perustelut osoittavat, myös 

ihmisoikeustuomioistuin edustaa vanhahtavaa näkemystä. Suullinen käsit-

tely on nähty hyvin kapeassa roolissa ja vain faktoja selvittävänä todistus-

keinona. Tämän tutkimuksen kannalta ratkaisujen merkitys on vähäinen. 

Ihmisoikeussopimus määrittää vain kansalliselle prosessilaille asetettavat 

vähimmäisvaatimukset, eli jonkinlaisen välttävän prosessitason.347 Tässä 

tutkimuksessa taas haetaan hyvää lautakuntaprosessia. Jos ihmisoikeustuo-

mioistuinta on ylipäätään lupa arvostella, tässä sen voidaan sanoa tyytyneen 

liian alhaiseen standardiin. Vaikutusta voi olla ratkaisujen iälläkin: vajaassa 

vuosikymmenessä käsitykset suullisen käsittelyn funktioista ovat kokeneet 

melkoisen muutoksen. Samoin ihmisoikeustuomioistuimen käsitys suul-

lisen käsittelyn ratkaisua viivyttävästä vaikutuksesta on liian yksioikoinen. 

Kaikkihan riippuu siitä, miten menettelynkulku järjestetään. Jos suullinen 

käsittely pidetään jaoston kokouksen yhteydessä ja päätös asiassa tehdään 

saman tien suullisen käsittelyn päätyttyä, viivettä ei synny lainkaan. Aino-

astaan kokous voi hieman venyä, minkä kiireiset sivutoimiset jäsenet toki 

voivat kokea kiusalliseksi.348 

345. Kriittinen sivullinen peräisikin, mitä asian “teknisyydellä” tarkoitetaan - varsinaisesta 
tekniikasta kun ei ole kysymys - ja miksi joku asiaryhmä on “tekninen”. Asianhan täytyy olla 
tekninen johonkin toiseen asiaan tai asiaryhmään verrattuna. Teknisyydellä viitattaneen taval-
lisesti siihen, että kysymyksessä on niin sanottu rutiinitapaus, toisin sanoen sovellettava sään-
nös tiedetään eikä sen sisältöön liity epäselvyyttä. Kaikki sosiaaliturva-asiat eivät tietenkään 
kuulu tähän kategoriaan. Avoimeksi jää myös, ovatko tällaiset tilanteet sosiaaliturvassa sen 
tavallisempia kuin muillakaan elämänalueilla. Selvää ei kylläkään ole, olivatko yllä mainitut 
ihmisoikeustuomioistuimen käsittelemät sosiaaliturva-asiat rutiiniasioita tässä merkityksessä.
346. Ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ks. myös Mäenpää 2007b s. 154.
347. Koulu 2014 s. 288.
348. Jos tämän tutkimuksen arvio 100-200 suullisesta käsittelystä osuu oikeaan ja jaostot pitävät 
vuodessa yli 300 kokousta, joka toisessa tai kolmannessa kokouksessa olisi yksi suullinen kä-
sittely. Jos suullinen käsittely veisi tunnin tai kaksi, niiden viemä kokonaisaika olisi muutama 
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Käsitys suullisesta käsittelystä pelkkänä tosiseikkojen selvittelynä on hor-

junut toisellakin rintamalla. On havaittu, että suullinen käsittely ei ole, pu-

huttiin sitten siviiliprosessista tai hallintoprosessista, vain todistelua vaan 

yhtä suuressa määrin asian ajamista. Oikea asian “esittäminen” niin juridi-

sessa kuin retorisessakin mielessä on hyvin tärkeää sellaiselle asianosaisel-

le, joka haluaa menestyä oikeudenkäynnissä.349 Esittäminen ei sekään ole 

yksinomaan juridista pro ja contra -argumentointia, vaan vaikutus kuulijoi-

hin riippuu esityksen koherenssista, uskottavuudesta ja osaksi myös emotio-

naalisuudesta. Suullisen käsittelyn kaksiroolisuus, joka aktualisoituu myös 

muutoksenhaussa, ei ole mitenkään uusi havainto. Jo vuonna 1995 katsot-

tiin, keskieurooppalaisiin esikuviin tukeutuen, että muutoksenhaussa suulli-

nen käsittely merkitsee myös mahdollisuutta “eräänlaiseen pledeeraukseen”. 

Suullisessa käsittelyssä asianosainen nimittäin saa tilaisuuden, tuomarei-

den kanssa keskustelemalla, tuoda esille sellaisia näkökohtia, joita hän pi-

tää keskeisinä muutoksenhaun menestymisen kannalta.350 Tämä havainto 

osoittaa kestämättömäksi sen toisinaan kuullun argumentin, jolla yritetään 

todistaa suullisten käsittelyjen tarpeettomuus. Argumentin mukaan suulli-

sissa käsittelyissä ei kuulla todistajia, vaan asianosaisten lakimiehet lukevat 

lainopillisia kirjelmiä.351 Asianosaisen menestymisen kannalta tässä tarkoi-

tuksessa järjestetty tai tällaiseksi kääntyvä suullinen käsittely voi päinvastoin 

olla ratkaisevan tärkeä.

Vastaväitteeksi saatetaan esittää, että muutoksenhakulautakunnat eivät 

ole “oikeita” muutoksenhakutuomioistuimia. Ne ovat ensiasteen lainkäyttö-

elimiä, joihin nämä säännöt eivät päde. Toisin sanoen: vaikka suullinen kä-

sittely on kenties muutoksenhaussa tarpeen, se ei ole tarpeen vielä muutok-

senhakulautakunnassa. Asianosaisen oikeus suulliseen käsittelyyn toteutuu 

kunnolla, kun hän saa tilaisuuden siihen sosiaaliturva-asioiden viimeisessä 

oikeusasteessa eli vakuutusoikeudessa.352 Tässä vastaväitteessä on jonkin 

prosentti jaoston henkilökunnan yhteenlasketusta vuosityöajasta.
349. Saranpää 2014 s. 204. Vaikka hän puhuu riita-asioista, esitys on ilman muuta yleistettävissä 
kaikkeen lainkäyttöön. 
350. Näin Kuusimäki 1995 s. 45. Ks. myös Pikkujämsä 1999 s. 685. Pikkujämsä arvioi etenkin 
veroasioiden käsittelyä hallintotuomioistuimissa. Hänen mukaansa suullisen käsittelyn pää-
merkitys on “väärinkäsitysten” hälventäjänä. Päätelmä onkin varsin looginen, jos ajatellaan 
suullisen käsittelyn legitimoivaa ja luottamusta lisäävää vaikutusta. Sama ajatus sisältynee 
myös huomautukseen, jonka mukaan suullisella käsittelyllä on “keskeisen menettelyllisen 
oikeuden piirteitä”. Näin Mäenpää 2007b s. 152.
351. Vanhan kansan hallintotuomari saattaa ajatella, että kaikkinainen juridinen argumen-
tointi on turhaa, koska tuomioistuin tuntee lain. Tämä ajattelu on niin anakronistista, että se 
ei ansaitse vasta-argumentteja. 
352. On vaikea sanoa, missä määrin tällaisiin ajatuksiin sisältyy toive siitä, että asia ei koskaan 
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verran perää. Tosin yleisemmin voidaan sanoa, että muutoksenhakulauta-

kuntien epäselvä asema lainkäyttöjärjestelmässä on tarjonnut ja edelleen 

tarjoaa lähinnä taktisen argumentin käytävässä keskustelussa. Argumentti 

vaihtelee tilanteen vaatimusten mukaan. Lautakunnat luokitellaan ensias-

teeksi, kun halutaan torjua muutoksenhakua koskevien standardien sovel-

taminen. Muutoksenhakuasteen statuksen lautakunnat taas saavat, kun ha-

lutaan torjua suullisuuden ja välittömyyden kaltaisia, luontaisesti ensiasteen 

tuomioistuimia koskevia vaatimuksia. Eri asia on, että tällaiset tilannekohtai-

set statusargumentit eivät ansaitse huomiota vakavassa keskustelussa. Muu-

toksenhakulautakuntien luokittelu riippuu täysin näkykulmasta. Jokainen 

asioihin tutustunut myöntää, että muutoksenhakulautakunnissa on piirtei-

tä sekä ensiasteen tuomioistuimista että muutoksenhakutuomioistuimis-

ta. Lautakuntien itseymmärryksessä painottuu, kuten nimen perusteella voi 

otaksua, jälkimmäinen näkemys. Tällaisen eklektisen päättelyn vakuuttavuus 

ei kylläkään ole häävi.

Suullista käsittelyä välttelevä tuomari voi perustella menettelyn täyskir-

jallista muotoa myös sillä, että suullinen käsittely on automaattisesti julkinen. 

Julkinen käsittely taas paljastaa sivullisille arkaluontoisia seikkoja yksityis-

henkilöiden terveydentilasta tai sosiaalisista oloista. Kysymys suullisen käsit-

telyn tarpeellisuudesta on kuitenkin erotettava sen julkisuudesta. Kannattaa 

myös muistaa, että hallintolainkäytössä lähtökohtana on suljettu käsittely.353 

Mitään syytä siihen, miksi sosiaaliturva-asioissa tästä pääsäännöstä tulisi 

poiketa, ei ole tuotu esiin. Viranomaisen salassapitovelvollisuus on tietys-

ti voimassa myös suullisessa käsittelyssä ja sen toimittamisen jälkeen. Sitä 

taas, että kansalainen paljastaa itseään koskevia tietoja sosiaalisessa medi-

assa tai tuo niitä julkisuuteen, mikään lainsäädäntö ei estä eikä sitä ole tar-

peenkaan estää. 

Jos suullisen käsittelyn tarpeellisuus riippuu sen tarkoituksesta, samaa 

voidaan sanoa myös sen toteuttamisesta. Hallintolainkäyttölakihan ei, si-

nänsä viisaasti, sääntele suullisen käsittelyn kulkua. Näin suullinen käsittely 

on hakenut omat muotonsa käytännössä. Jos prosessityöryhmän ehdotus 

etene vakuutusoikeuteen - ja kysymys suullisesta käsittelystä raukeaa. Kuten tämän tutkimuk-
sen yleisessä osassa todettiin, lautakuntavaihe karsii tehokkaasti jatkomuutoksenhakua. Jos 
sosiaaliturvan muutoksenhakuun vielä liitetään muodikas pakollinen oikaisuvaatimus, karsi-
va vaikutus tehostuu. Vaikutus on sosiaaliturvan asiakkaissa luultavasti paljon suurempi kuin 
muutoin. Tällainen asiakas ei keskimäärin halua ryhtyä monivuotiseen oikeustaisteluun. 
353. Mäenpää 2007b s. 178. Asia on toisin esimerkiksi kuluttajariitalautakunnassa, jossa suul-
linen käsittely on julkinen. Ks. Viitanen 2003 s. 183.
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johtaa lainsäädäntöön, nykyinen käytäntö legalisoituu (ehdotettu 65 §).354 

Suullinen käsittely alkaa tuomarin esittämällä yhteenvedolla käsiteltävästä 

asiasta, tämän jälkeen osapuolet käyttävät alkupuheenvuoronsa, sen jälkeen 

tuomioistuin esittää heille tarkentavia kysymyksiä, seuraavaksi vuorossa ovat 

todistajat ja asiantuntijat ja käsittely päättyy osapuolten loppupuheenvuo-

roihin. Jos asianosaisilla on lakimiesavustaja, tämän tehtävänä on esittää 

kysymyksiä päämiehelleen ja muille oikeudenkäynnin osapuolille. Vaikka 

säännös on periaatteessa informatiivinen, se kuvannee eräänlaista ihanne-

käsittelyä. Silmiin pistää osapuolten keskinäisen viestinnän vähäisyys. Tuo-

mioistuimen prosessinjohdostakaan ei saa aktiivista kuvaa, ja koko suulli-

nen käsittely näyttää keskittyvän tradionaaliseen tosiseikkojen “selvittelyyn” 

perinteisessä mielessä. Suullisen käsittelyn kulku tuntuu edellyttävän laki-

miesavustajia, vaikkakin heidät mainitaan vain ohimennen. On nimittäin 

mahdotonta uskoa, että keskivertomaallikko pystyisi käyttämään alku- ja 

loppupuheenvuorot, kuulemaan omia todistajiaan tai esittämään kysymyk-

siä vastapuolen todistajille. Maallikko on tällaisessa käsittelyssä yhtä hukassa 

kuin riita-asian suullisessa käsittelyssä käräjäoikeudessa.  

Toteuttamiseen kytkeytyvä kysymys on suullisen käsittelyn sähköisen 

version eli videoyhteyden käyttäminen. Prosessityöryhmä ehdottaa uuteen 

hallintoprosessilakiin säännöstä “kuulemisesta tietoverkon välityksellä”, esi-

merkkinä videoneuvotteluyhteys (ehdotettu 75 §). Tällaiseen kuulemiseen 

sovellettaisiin lähtökohtaisesti kuulemista ja todistelua koskevia yleisiä sään-

nöksiä. Kuuleminen tietoverkon välityksellä toisin sanoen rinnastuisi täysin 

perinteiseen henkilökohtaiseen kuulemiseen samassa tilassa.355 Koska eh-

dotus ei ole johtanut (eikä ehkä ole johtamassakaan lainsäädäntöön), jou-

dutaan kysymään, onko tällainen valtuuttava säännös välttämätön, jotta 

videoyhteyttä voidaan käyttää lautakuntaprosessissa. Vastaus riippuu lega-

liteettiperiaatteen tiukkuudesta. Jos lainkäyttömenettely tukeutuu välittö-

myysperiaatteeseen, tällainen säännös on tietenkin välttämätön. Ei nimittäin 

voida kieltää, etteikö sähköinen kuuleminen muuttaisi periaatteen sisältöä. 

Jos sen sijaan lainkäyttömenettely ei nojaa välittömyysperiaatteeseen, 

lainsäätäjän valtuutusta ei tarvita. Kuuleminen tietoverkon välityksellä on 

vain yksi vaihtoehtoinen keino asian selvittämiseksi, ei sen enempää. Sähköi-

354. Oikeudenkäynti hallintoasioissa 2011 s. 145. 
355. Oikeudenkäynti hallintoasioissa 2011 s. 159. Sähköisyyden sovelluksia konfliktinhallintaan 
tarkastellaan yleisemmin dispute resolution and technology -tutkimussuuntauksessa (viitataan 
akronyymillä DR & T). Suuntauksen nimi on samalla yläkäsite, joka kattaa niin ADR -tyyppisen 
riidanratkaisun kuin perinteisen tuomitsemisenkin . Ks. Riikka Koulu 2014 s. 127.
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nen (suullinen) käsittely tuntuukin erinomaiselta ratkaisulta kuulemisen on-

gelmiin nimenomaan sosiaaliturvan muutoksenhaussa. Se vie välimatkoilta 

merkityksen; kaukana asuvien henkilöiden ei tarvitse matkustaa valtakun-

nalliseen forumiin. Kansaneläkelaitoksen (ja nähtävästi muidenkin sosiaa-

liturvalaitosten) paikallisyksiköissä on tavallisesti riittävä valmius yhteyden 

järjestämiseen.356 Lisäksi maallikkovalittaja asioi usein muissa yhteyksissä 

näissä toimipisteissä. Hänelle ei näin tule ylimääräistä vaivaa eikä kustannus-

ta toimipisteeseen saapumisesta. Sähköinen yhteys on myös helppo niveltää 

ilman hävikkiä muutoksenhakulautakuntien kiivaaseen työtahtiin. Kun asia 

otetaan käsiteltäväksi lautakunnan jaostossa, videoyhteys pannaan päälle. 

On luultavaa, että käsittely tietoverkon välityksellä ei kestä kauan. Kauhuta-

rinat käräjäoikeuksien kuukausia kestävistä suullisista käsittelyistä eivät var-

masti tule toistumaan lautakunnissa. Sähköinen käsittely voidaan keskittää 

sosiaaliturva-asian epäselvään tai kiistanalaiseen osioon. Harva maallikko 

sitä paitsi jaksaa esiintyä pitkään videoneuvottelussa; ne ovat tunnetusti am-

mattimaisillekin osanottajille rasittavia. Jos keskimääräistä käsittelyaika ryh-

dytään ennustelemaan, se jäänee puolen tunnin ja tunnin välille.

4.3.4. Suullinen käsittely ja lääkärinlausunnot

Keskustelun rajoittuneisuutta kuvaa hyvin se, että kysymys suullisten käsitte-

lyjen tarpeellisuudesta on aktualisoitunut erityisesti, kun asiassa on vedottu 

lääketieteellisiin asiantuntijalausuntoihin, eli niin sanottuihin lääkärinlau-

suntoihin.357 Todistelussa lääkärinlausunnot ovat, osaksi erityislainsäädän-

nön ja osaksi ratkaisun KKO 2003:35 tuella, nauttineet melkoisesta erityisase-

masta. On katsottu, että lausunto sellaisenaan ilmaisee “todistusvoimaisesti” 

lääkärin käsityksen.358 Tästä on taas päätelty, että lausunnon laatineen lääkä-

rin suulliseen kuulemiseen vaaditaan “erityisiä syitä”, esimerkiksi lisäselvitys 

lausunnon perusteeksi otetuista seikoista. Näin lääkäriasiantuntijoiden kuu-

lemiskynnys saatiin nostetuksi niin korkealla, että heitä käytännössä ei kos-

356. Vastaväitteet, joiden mukaan tällaisia yhteyksiä ei ole tai henkilökunta ei osaa niitä käyt-
tää, ovat selviä verukkeita. Verukkeilla “ylimääräinen” vaivannäkö yritetään torjua. Jos tämän 
tutkimuksen teesi osaoptimoinnista osuu kohdalleen, väitteet ovat suora korollaari osaopti-
mointi-ilmiöstä. 
357. Käsitteellisesti lääkärinlausunto ei välttämättä ole asiantuntijalausunto. Tällainen lausunto 
edellyttää kokemussääntöjen esittelyä ja niiden argumentoitua soveltamista yksittäistapauk-
seen. Yleisessä kielenkäytössä käsitteet kuitenkin mielletään synonyymeiksi, ja niin tehdään 
myös tässä tutkimuksessa..
358. Ks. lähemmin Hirvelä 2006 s. 246.
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kaan kuulusteltu henkilökohtaisesti. Lopputulosta voidaan arvostella sekä 

todistelun luotettavuuden että asianosaisten oikeudenmukaisuuskokemus-

ten kannalta. Asiantuntija pääsee linnoittautumaan kirjallisen lausuntonsa 

taakse turvaan “kiusallisilta” ja “häiritseviltä” kysymyksiltä. 

Kotimainen tulkintalinjaus käy ilmi ratkaisuparista KKO 2003:35 ja KKO 

2014:8. Ratkaisupari on samalla osoitus vaivihkaisesta asenteiden muuttumi-

sesta. Kuvaavaa suomalaiselle lainkäytölle on, että siihenkin impulssi saatiin 

ulkoa, eli ihmisoikeustuomioistuimen antamien ratkaisujen kautta.359 Tul-

kintalinjan hahmottamisen kannalta ratkaisupari oli onnekas sattuma. Kan-

nattaa nimittäin muistaa, että vain ani harva sosiaaliturvariita voi teoriassa-

kaan saavuttaa ylimmät oikeusasteet ja tuottaa näin ennakkopäätöksen.360 

Kummassakin ratkaisussa oli kysymys tapaturmakorvauksesta. Tässä asia-

ryhmässähän muutoksenhakutie vie korkeimpaan oikeuteen. Molemmissa 

ratkaisuissa lopputulos oli sama; asia palautettiin vakuutusoikeuteen, joka 

oli laiminlyönyt suullisen käsittelyn järjestämisen. Korkeimman oikeuden 

palautuspäätöksissä on pieni mutta paljon puhuva kielellinen ero. Vakuu-

tusoikeuden tuli käsitellä asia uudelleen, ottaen huomioon palautuksen syy, 

vuoden 2003 ratkaisun mukaan “ilmoituksetta” mutta vuoden 2014 ratkaisun 

mukaan lisäksi “viipymättä”. 

Ratkaisujen merkitystä arvioitaessa on muistettava vaihtunut prosessi-

ympäristö. Asian käsittely muutoksenhakulautakunnassa (tässä tapaturma-

asioiden muutoksenhakulautakunnassa) ja vakuutusoikeudessa seuraa hal-

lintolainkäyttölakia. Näillä lainkäyttöelimillä on kaikenkattava lakisääteinen 

selvitysvelvollisuus, olkoon että sen käytännön toteutumisesta ei voi puhua. 

Sen sijaan tapaturma-asioiden käsittely korkeimmassa oikeudessa siirtyy 

siviiliprosessin maailmaan, jossa sovelletaan väittämistaakkaa ja todistus-

taakkaa.361 Tosin myös siviiliprosessissa tuomioistuimella on velvollisuus 

huolehtia siitä, että asia tulee perusteellisesti käsitellyksi. Sillä on myös kapea 

selvitysvelvollisuus eli velvollisuus kysymyksillä selventää, mitä asianosai-

nen on epäselvällä tai epätäydellisellä esityksellään tarkoittanut (OK 6:2a.2). 

Ratkaisuja kommentoivassa kirjallisuudessa tälle muuttuneelle toimintaym-

359. Ohimennen todettakoon, että jotkut haastattelututkimukset kertovat tuomareiden kylläs-
tyneen siihen rutiinimaiseen ja huolimattomaan argumentointiin ihmisoikeussopimuksella, 
johon asianosaisten lakimiehet syyllistyvät. Näin Ställvik 2009 s. 224. Jos tämä ruotsalainen 
tutkimustulos pätee Suomessakin, sosiaaliturvariidan asianosainen ei välttämättä edistä asi-
aansa räväkällä ihmisoikeusretoriikalla.
360. Koulu 2014 s. 143.
361. Siirtymästä ja yleisemminkin tapaturma-asioiden käsittelystä korkeimmassa oikeudessa 
ks. Norio-Timonen 2011 s. 15.
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päristölle ei kuitenkaan ole, kuten jäljempänä havaitaan, annettu painoa.

Ratkaisu KKO 2003:35 lähti siitä, että asian ratkaiseminen puhtaasti kir-

jallisessa menettelyssä voi olla ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan kannalta 

hyväksyttävää, kun kysymys on kirjallisten lääkärinlausuntojen sisällön tai 

lääketieteellisten kokemussääntöjen vaikutuksesta asian ratkaisemiseen.362 

Jos sen sijaan lääketieteellinen selvitys on “epätäydellistä, ristiriitaista tai rii-

danalaista”, artikla “voi kuitenkin edellyttää”, että asianosaisen vaatimuksesta 

asiaa käsitellään suullisessa käsittelyssä. Asian tärkeys asianosaiselle objek-

tiivisesti tarkasteltuna on osaltaan sellainen seikka, joka vaikuttaa punnin-

taan, syrjäytyykö asianosaisen oikeus suulliseen käsittelyyn. Ratkaisuohje on 

selvästikin tarkoitettu luettavaksi siten, että vahvahko pääsääntö on kirjalli-

nen käsittely. Jo se, että suullisen käsittelyn tarpeellisuuden aletaan harkita, 

edellyttää kahta seikkaa. Ensiksikin asiassa esitetyn asiakirjaselvityksen on 

oltava heikkolaatuista, heikkolaatuista nähtävästi merkityksessä epätäydel-

listä, ristiriitaista tai riidanalaista. Toiseksi asian on oltava asianosaiselle ob-

jektiivisesti tärkeä. Tämä viitannee, kun asiatyyppi muistetaan, rahallisesti 

suurehkoa tai pitkäaikaista sosiaalietuutta. Nämä molemmat kriteerit täyt-

tyivät kyseisessä tapauksessa, joten valittajan vaatimaa suullista käsittelyä ei 

voitu pitää ilmeisen tarpeettomana.

Kotimaisessa tutkimuksessa ratkaisu on nähty ihmisoikeustuomiois-

tuimen ratkaisujen enemmän tai vähemmän suoraviivaisena sovelluksena. 

Kahdessa Ruotsia vastaan ajetussa kanteessa ihmisoikeustuomioistuin on 

samoin ottanut kantaa suullisen käsittelyn toimittamatta jättämiseen sosi-

aaliturva-asiassa. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että suullisen käsittelyn 

toimittamatta jättäminen ei näissä yksittäistapauksissa ollut vastoin ihmis-

oikeussopimuksen 6 artiklaa, vaikka valittaja oli vaatinut suullista käsitte-

lyä. Tosin valittaja ei ollut yksilöinyt perusteita vaatimukselleen, mikä tuntuu 

vaikuttaneen ratkaisuun. Molemmissa tapauksissa oli kysymys kirjallisesti 

annettujen ja keskenään ristiriitaisten lääkärinlausuntojen tulkinnasta. Ih-

362. Ratkaisua on aiheellisesti arvosteltu tämän tutkimuksen yleisessä osassa paheksutusta 
minimitasotarkastelusta. Korkein oikeuskin otti, sitä nähtävästi lainkaan huomaamatta, läh-
tökohdaksi sen arvioimisen, täyttyikö ihmisoikeussopimuksen minimitaso. Oikeampaa olisi 
ollut “laajemmin pohtia suullisuudesta seuraavan avoimuuden vaikutelman ja osallistumis-
mahdollisuuksien sekä asian laajemman selvittämisen painoarvoa suhteessa vaatimukseen 
tuomioistuinten tehokkuudesta ja kohtuullisista käsittelyajoista”. Lähestymistavasta syntyy 
vaikutelma, jonka mukaan on hyväksyttävää “pitää asianosaisen asema niin huonona kuin se 
suinkin on mahdollista ilman kansainvälisoikeudellisia seuraamuksia.” Näin Turunen 2003 s. 
250. Kuten tämän tutkimuksen yleisestä osasta käy ilmi, tämän tutkimuksen lähtökohta on toi-
nen. Asianosaisen mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa yritetään optimoida, mikä tavallisesti 
johtaa minimitason kriteerit ylittävään menettelyyn. 
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misoikeustuomioistuin otti kannan, jonka mukaan asia ehkä oli paremmin 

käsiteltävissä asiakirjojen kuin suullisten esitysten perusteella. Tämä taas 

teki suullisesta käsittelystä asiassa tarpeettoman.363 Ihmisoikeustuomiois-

tuin lievensi jyrkkää linjaustaan sen osaksi kumoavalla perustelulausumalla. 

Tämänkaltaisten asioiden käsittelyjärjestyksen oli perustelujen mukaan kui-

tenkin oltava riittävän tehokas ja kustannuksiltaan kohtuullinen. Ohimennen 

todettakoon, että kirjallista menettelyä ainoana käsittelymuotona puoltava 

lopputulos on saanut osakseen enemmän huomiota kuin sen vastapainoksi 

asetettu tehokkaan käsittelyn vaatimus.364 Ihmisoikeustuomioistuimen lin-

jasta ei voida myöskään johtaa yleistä sääntöä siitä, että suullista käsittely ei 

ole tarpeen järjestää. Päinvastoin tarpeellisuus on arvioitava tapauskohtai-

sesti.

Ratkaisu KKO 2014:8 heikentää pääsäännön voimaa. Tosin siinäkin kor-

kein oikeus aloittaa perusteluketjunsa toteamalla, että korvausasiassa annet-

tava ratkaisu oli edelleen työkyvyttömälle valittajalle tärkeä. Päätelmään on 

helppo yhtyä. Toisessa kohdin korkein oikeus kuitenkin madaltaa suullisen 

käsittelyn kynnystä. Tapauksessa ei korkeimman oikeuden mukaan ollut ky-

symys kiistattomien kokemussääntöjen tai samansuuntaisten lausuntojen 

tulkinnasta vaan koko - päätöksen tekstissä “myös” - lääketieteellisen to-

distelun uskottavuudesta. Lisäksi kysymys oli siitä, miten “yleinen lääketie-

teellinen epävarmuus” vaikuttaa asian ratkaisuun. Korkeimman oikeuden 

ratkaisussa ei ryhdytty arvailemaan, saataisiinko suullisesta käsittelystä sel-

vyyttä kyseisiin seikkoihin. Tämä pidättyväisyys olikin paikallaan. Etukäteiset 

spekulaatiot siitä, mitä hyötyä vielä hypoteettisesta suullisesta käsittelystä 

saataisiin, ovat tie mielivaltaan.365 Tällä logiikalla kaikki vaatimukset suul-

363. Siitari-Vanne 2005 s. 589. Hän kiinnittää ratkaisua KKO 2003:35 kommentoidessaan huo-
mion siihen, että valittajan tarkoituksena ei ollut riitauttaa esitettyä lääketieteellistä selvitystä. 
Sen sijaan valittaja halusi kuulla todistajana lääkäriä, jonka lääkärinlausuntoon hän itse vetosi, 

“tämän antaman kirjallisen lausunnon täydennykseksi sekä syy-yhteyskysymyksen tarkemmak-
si selvittämiseksi.” Voi olla, että tämä oli ratkaiseva tekijä, toisin sanoen suullista käsittelyä ei 
olisi järjestetty olemassaolevan selvityksen ristiriitaisuuksien käsittelemiseksi. Suoraa tukea 
tällaiselle erottelulle ratkaisun perustelut eivät kuitenkaan anna. Tässä tutkimuksessa edus-
tetun kannan mukaan erottelulla ei olekaan merkitystä: suullinen käsittely on asianosaisen 
sitä vaatiessa järjestettävä, oli kysymys kirjallisen lausunnon täydentämisestä tai lausuntojen 

“taistelusta”.
364. Vrt. tosin Siitari-Vanne 2005 s. 589. Hän tuo esiin myös tämän käsittelymuodon kustan-
nustehokkuuden vaatimuksen. 
365. Vuoden 2003 ratkaisussa vähemmistö (yksi oikeusneuvos) katsoi, että asiassa ei pitänyt 
toimittaa vaadittua suullista käsittelyä vaan asia tuli ottaa välittömästi käsiteltäväksi. Pitkä eri-
ävä mielipide sisältää laajalti spekulointia siitä, mitä todistajana kuultava lääkäri olisi vastan-
nut ja miten vastaukset olisivat vaikuttaneet lopputulokseen. Vaikka toki voidaan olettaa, että 
asiantuntija vahvistaa suullisesti aikaisemman kirjallisen lausuntonsa, tällainen spekulointi 
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lisesta käsittelystä pystyttäisiin torjumaan. Asia erikseen on, että ratkaisua 

kommentoivassa kirjallisuudessa potentiaalisen suullisen käsittelyn hyötyä 

on vastoin tässä esitettyä kantaa ryhdytty arvailemaan. Koska erimielisyys 

koski syy-yhteyttä, suullisen käsittelyn hyötyä on epäilty.366

Jos tapausten ratkaisuohjeet käännetään praktiseksi säännöksi (missä on 

toki riskinsä), päädytään seuraavaan. Ensiksikin: käsittely saadaan pitää lää-

ketieteellisen asiantuntijatodistelun arvioinnissa kirjallisena vain, kun esite-

tyt lausunnot ovat samansuuntaisia (eli ristiriitaa tuloksissa ei saa olla) ja so-

velletut kokemussäännöt ovat kiistattomia, eli yleisesti asiantuntijakunnassa 

hyväksyttyjä. Toinen, selvästi heikompi sääntö on, että suullisesta käsittelystä 

saadaan valittajan vaatimuksesta huolimatta luopua, jos asialla on valittajal-

le vähäinen merkitys. Taloudellisesti arvioiden asialla on vähäinen merkitys, 

kun se koskee rahallisesti pientä ja/tai kertaluonteista sosiaalietuutta. Tästä 

linjauksesta (joka on siis päätelmä, ei suoraan ilmaistu korkeimman oikeu-

den kannanotto) on syytä sanoutua irti. Se unohtaa asian periaatteellisen ja 

moraalisen merkityksen; rahamääräisesti pienikin asia voi olla näissä suh-

teissa tärkeä. Jos asiassa annettavalla ratkaisulla on yleisempää merkitystä, 

huomioon pitää ottaa myös se, missä määrin suullinen käsittely auttaa tuot-

tamaan korkealaatuisen ennakkopäätöksen. 

Selvää tietenkin on, että asian päätyessä muutoinkin valittajan voitoksi 

suullista käsittelyä ei järjestetä eikä periaatteessa saisikaan järjestää. Täl-

löin suullinen käsittely olisi tarpeeton ja aiheuttaisi vain turhia kustannuksia. 

Tyypillisiä tapauksia ovat toinen ratkaisupari KKO 2010:73 ja KKO 2010:76. 

Niissäkin esitetty lääketieteellinen asiantuntijaselvitys oli ristiriitaista, mutta 

korkein oikeus piti valittajalle edullista todistelua luotettavampana. Valituk-

set hyväksyttiin asiallisesti, eli vakuutusyhtiö velvoitettiin suorittamaan louk-

kaantuneelle “lainmukainen korvaus”. Niukoista ratkaisuselosteista ei käy il-

mi, vaadittiinko missään vaiheessa suullista käsittelyä. Vanha asianajollinen 

neuvohan on, että suullista käsittelyä kannattaa aina vaatia. Vaatimus saattaa 

ensiksikin kallistaa vaa’an vaatimuksen esittäjälle myönteisen asiaratkaisun 

eduksi. Tällaiseen kantaan päätymällä lainkäyttöelin välttyy joskus työlään-

kin suullisen käsittelyn järjestämiseltä. Toiseksi valittaja ei voi ainakaan suo-

raan häviä asiaansa. Tällaisen käsittelyn tarpeellisuudesta syntyy joka tapa-

uksessa keskustelua, jossa vaatimuksen esittäjä voi esittää myös materiaalisia 

näkökantojaan. Jos suullinen käsittely lopulta järjestetään, kaikinpuolinen 

on ymmärrettävästi tuuleen kirjoitettua. Todistajallehan voidaan esittää sekä tarkentavia ky-
symyksiä että kysyä sellaista, mitä lausunnossa ei ole lainkaan käsitelty.
366. Ks. Norio-Timonen 2014 s. 75.
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asianajo siinä on sallittua. Hallintolainkäyttölaki ei tunne osittaista suullista 

käsittelyä, joka toimitettaisiin vain tietyn kysymyksen käsittelemistä varten.367 

Ratkaisujen ennakkopäätösarvo on suuri. Vaikutus ulottuu myös muu-

toksenhakulautakuntiin, vaikkakin kommentoivassa kirjallisuudessa on aja-

teltu lähinnä vuoden 2014 ratkaisun vaikutusta vakuutusoikeuden näkökul-

maan. Samalla on kiinnitetty huomiota siihen, miten vähän (vuosittain 0-2) 

suullisia käsittelyjä vakuutusoikeus tosiasiallisesti pitää. Kannattaa kuitenkin 

huomata, että ihmisoikeussopimus ei vaadi suullista käsittelyä nimenomaan 

ensimmäisessä oikeusasteessa vaan ylipäätään muutoksenhakuketjussa.368 

Tarpeelliseksi katsotun suullisen käsittelyn kuvainnollisesta paikasta ei ole 

syytä lähteä legalistiseen saivarteluun. Sosiaaliturvan muutoksenhaussa kii-

reellisyys on merkittävä tavoite. Jos asianosaisille järjestetään hänen vaati-

mansa ja menestyksen takaava suullinen käsittely vasta vakuutusoikeudessa, 

kiireellisen käsittelyn vaatimus on täysin uhrattu järjestelmäintresseille. Sitä 

paitsi sosiaaliturvan asiakkaat eivät ole tunnettuja pitkäjännitteisyydestään. 

Vaarana tästä syystä on, että harva heistä jatkaa oikeustaisteluaan ja vie asi-

ansa vakuutusoikeuteen (joka on siis säännönmukaisesti viimeinen oikeus-

aste) vain saadakseen suullisen käsittelynsä. Sitä paitsi asioista perillä oleva 

valittaja - esimerkiksi tarinoiden kela-veteraani - tietää vakuutusoikeudenkin 

haluttomuuden suullisiin käsittelyihin eikä viitsi nähdä turhaa vaivaa. 

Sinänsä oikeasuuntaisia korkeimman oikeuden ratkaisuja voidaan 

moittia sisäänrakennetusta instrumentaalisuudesta. Suullisen käsittelyn 

tehtäväksi ymmärretään ainoastaan asian selvittäminen, tapauksissa lää-

ketieteellisen todistelun uskottavuuden tehostuva arviointi. Perusteluissa 

unohdetaan kokonaan suullisen käsittelyn merkitys oikeudenmukaisuusko-

kemusten syntymisessä. Kun asianosainen ei saa mielestään pätevin perus-

tein vaatimaansa suullista käsittelyä, hän luultavasti kokee, että hänet on ju-

risterisella logiikalla haluttu syrjäyttää oman asiansa käsittelystä. Suullisella 

käsittelyllä on toisin sanoen eettis-moraalinen itseisarvo, joka viime kädessä 

367. Uusimmassa prosessilainsäädännössä tämäkin mahdollisuus on otettu huomioon. Laki 
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa sallii myös sen, että istunnossa asiaa käsitellään yksin-
omaan jonkin tai joidenkin kysymysten selvittämiseksi (5:10.3). Innovaatio on sekin, että asian 
käsittelyä voidaan tämän jälkeen jatkaa paitsi uudessa istunnossa myös kansliassa.
368. Legalistisuuteen taipuvainen lukija voisi kehitellä tästä ongelman, täyttääkö lautakunnas-
sa järjestetty suullinen käsittely ihmisoikeussopimuksen vaatimuksen tällaisesta käsittelystä 
ainakin yhdessä oikeusasteessa. Muutoksenhakulautakunnat kun eivät ole muodollisesti (ai-
nakaan ankaran formaalisesti tulkittuna) tuomioistuimia. Tällöin vakuutusoikeudessa pitäisi 
joka tapauksessa järjestää suullinen käsittely, ellei sitä vaatinut asianosainen peruuta vaati-
mustaan. Tällainen käsitelainopillinen pohdiskelu kuuluisi kuitenkin jo Laputan Suuren Aka-
temian tutkimusohjelmaan. 
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kääntyy myös instrumentaaliseksi eli lisääntyväksi oikeudenmukaisuusko-

kemukseksi ja yleisön luottamukseksi. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa, 

että monissa tapauksissa lääkärinlausunnon tulkinta ja merkitys on noussut 

kiistanaiheeksi jo etuuskäsittelyssä.369 Näin lääkärin kuuleminen siitä, mitä 

hän on lausunnossaan tarkoittanut (esimerkiksi onko lääke määrätty kysei-

sen sairauden hoitoon), vaikuttaisi pikemminkin itsestäänselvyydeltä. Toki 

voidaan väittää, että tämä informaatio on hankittavissa kirjallisella selvitys-

pyynnöllä (joka tulisi kohdistaa lääkäriin). Tapauksessa tällaista selvitystä 

ei pyydetty. Lääkärin suullinen kuuleminen oni kuitenkin etusijalla, koska 

tällöin hänelle voitaisiin esittää tarkentavia kysymyksiä. 

4.4. Moderni käsittelyurakonsepti 
lautakuntaprosessiin?

Edellä todettiin, että lainsäätäjän keinot kiirehtiä yksittäisen asian tai asiaryh-

män käsittelyä yhtenäismenettelyn puitteissa ovat vähissä. On havaittu, että 

erilaisen kiirehtimissääntelyn vaikutus kuluu nopeasti. Skeptikot ovat epäil-

leet, että tällaisesta sääntelystä ottavat vaarin vain ne tuomarit, jotka muu-

toinkin kantaisivat huolta oikeudenkäyntien venymisestä. Samoin on todettu, 

että tuomioistuimet keksivät nopeasti rutiinit sääntelyn kiertämiseksi - eli 

ne eivät muuta lainkaan tosiasiallisia työskentelytapojaan (niin sanottu Jim 

Crow -efekti).370 Yhtä kaikki tällaisiin kiirehtimissäännöksiin turvaudutaan 

yllättävän usein. Säännökset ovat halvin ja vaivattomin keino puuttua asioi-

den viipymisen ongelmaan. Kuvattujen säännösten perustyyppi on määräys, 

jonka mukaan tietyntyyppiset asiat on käsiteltävä “joutuisasti”, “kiireellisesti” 

tai “välittömästi”. Kuten edellä havaittiin, sosiaaliturvalainsäädäntö - mukaan 

luettuna lautakuntalait - on sen verran iäkästä, että se on välttynyt tällaisilta 

kosmeettisilta säännöksiltä. Jos tähän sääntelystrategiaan turvauduttaisiin, 

jokainen etuuslaki luultavasti saisi ennen pitkään oman säännöksensä. 

Säännöstyypin hyvänä puolena on, että se ei lähtökohtaisesti loukkaa 

kansalaisten yhdenvertaisuutta. Se ei nimittäin aseta minkäänlaista kiireelli-

syysjärjestystä sen enempää asiaryhmien välille kuin asiaryhmän sisällekään. 

369. Useissa tämän tutkimuksen tapauksissa on ollut erimielisyyttä siitä, onko valittajalla oi-
keus erityiskorvaukseen tietystä lääkkeestä, kun sitä ei ole mainittu lausunnossa mutta lääkä-
ri on kuitenkin määrännyt lääkkeen. Ks. esimerkiksi asiat 20273/12/23u (päätös 14.11.2013) ja 
20368/12/23u (päätös 14.11.2013). Kysymys oli yhden henkilön tekemistä erillisistä valituksista, 
joten ratkaisupari on samalla esimerkki tyypillisestä monivalitustilanteesta. 
370. Feeley 1983 s. 172. Tosin on muistettava, että hän on muutoinkin tässä suhteessa äärikriit-
tinen. 
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On kuitenkin myönnettävä, että tällaiset säännökset voidaan ymmärtää kah-

della tavalla, ne joko asettavat yleisen velvollisuuden asian viivytyksettömään 

käsittelyyn tai määräävät tietyntyyppisen asian käsittelystä ennen muihin 

ryhmiin kuuluvan asian käsittelyä. Ensimmäinen tulkinta ei teoriassa sisäl-

lä kannanottoa asioiden keskinäiseen käsittelyjärjestykseen. Kun tuomiois-

tuinten resurssit kuitenkin ovat rajoitetut, tämäkin tulkinta voi käytännös-

sä johtaa ei-kiireellisiksi syystä tai toisesta luokiteltujen asioiden käsittelyn 

lykkääntymiseen. Toisin sanoen säännöksen tosiasiallinen vaikutus voi olla 

sama kuin edellä kyseenalaistetun kiireellisyysjärjestyksen. 

Edellä päädyttiiin siihen, että ainoa jotenkin tehokas ratkaisu viipymisen 

ongelmaan (joka on itse asiassa osa tehokkaan käsittelyn ongelmaa) saadaan 

aikaan vain eriyttämällä käsittelyä. Tämä tarkoittaa, että yhtenäismenettelys-

tä luovutaan ja sen tilalle luodaan erilaisia käsittelypolkuja tai käsittelyuria 

(track). Tietenkään mikään ei estä kutsumasta tällaisia käsittelyuria yhtenäis-

menettelyn muunnelmiksi, jos tästä ideaalista halutaan muodollisesti pitää 

kiinni. Kun asiaa ajatellaan tarkemmin, nopean käsittelyn uralla on myös 

ongelmansa. Yksittäisten valitusten ohjaaminen tälle uralle on yhtäältä peri-

aatteellinen ongelma valittajien yhdenvertaisuudesta (mitkä asiat ansaitsevat 

nopeutetun käsittelyn), toisaalta taas työintensiivinen lisävaihe valitusten 

käsittelyyyn.371 Kannattaa kuitenkin muistaa, että käsittelyurilla saavutetaan 

myös muuta kuin tiettyjen asiaryhmien nopeutettu käsittely. Helppojen (eli 

rutiiniasioiden) käsittelyyn ei yhtäältä uhrata tarpeettomasti voimavaroja, 

toisaalta taas näin säästyneet voimavarat voidaan keskittää aidosti vaikeiden 

- eli heijastusvaikutuksiltaan laajakantoisten ja/tai periaatteellisesti merkit-

tävien - asioiden intensiivisempään käsittelyyn. Kun aidosti riitaiset asiat 

käsitellään nykyistä paremmin, myös muutoksenhakulautakuntien päätök-

sille voidaan antaa ohjaava vaikutus esimerkiksi aineellisen sosiaalilainsää-

dännön soveltamisessa. 

On arveltu, että nykyiset vaatimukset lainkäytön tehokkuudesta ja laadus-

ta murtavat yhtenäismenettelyn ideaalin. Työprosessien ja toimintaketjujen 

eriyttäminen on ennen pitkää välttämätöntä. Kaikkia asioita kun ei kannata 

371. Ks. edellä jakso 4.1. Ilmeisesti joissakin hallintotuomioistuimissa on spontaanisti kehitetty 
jonkinlaisia näkymättömiä käsittelyuria. Vaikeiksi koetut asiat nimittäin uskotaan kokeneille 
seniorituomareille, kun taas aloittelevat juniorituomarit saavat käsitteleväkseen tavalliset asi-
at. Ks. Kontrollista kollektiivisuuteen 2005 s. 97. Jos tämä ilmiö on laajamittaisempi, voidaan 
sanoa, että de facto hallintoprosessissa on jo kaksi käsittelyuraa, tavallisten asioiden ja vaikei-
den asioiden urat. Missä määrin tällainen asioiden jakaminen (mikä sinänsä on ongelmallista) 
muuttaa menettelynkulkuja, on jo toinen asia. 
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eikä ehditä käsitellä samalla tavalla.372 Sosiaalialan muutoksenhakulauta-

kunnissa jos missään eriyttämiskehitys näyttää väistämättömältä. Toivot-

tavaa kuitenkin on, että urat ja niille ohjautumisen perusteet määritellään 

oikeuspoliittisessa päätöksenteossa ja toteutetaan prosessilain kautta. Vaih-

toehtona nimittäin on “näkymätön organisoituminen”, toisin sanoen läpi-

näkymättömät menettelytavat, työtä säästävät rutiinit ja sisäpiirin suosikki-

asema.373 

Toteutus ei tule olemaan helppo. Asioiden ohjaaminen omille urilleen 

vaatii huomattavaa sosiaalialan ja lautakuntaprosessin osaamista. Ohjaami-

nen on tyypillinen kokeneen tuomarin tehtävä. Hän pystyy - näin voitaneen 

olettaa - pitkän kokemuksensa avulla erottamaan vaikeat asiat rutiiniasioista. 

Totta on, että asioiden ohjaaminen nopealle käsittelyuralle vaatii sellaista tie-

toa valittajan elämänolosuhteista, jota pitkäkään kokemus ei tuomarille tuo. 

Pieni parannus epäkohtaan saataisiin kylläkin siitä, että valittajat opastet-

taisiin käyttämään valituslomaketta. Lomakkeeseen puolestaan varattaisiin 

tilaa valittajan merkinnöille, esimerkiksi haluaako valittaja nopean käsittelyn 

ja miten hän sitä perustelee.374 Nopean käsittelyn tarve riippuu usein siitä, 

onko valittajan toimeentulo järjestetty toistaiseksi niin sanotulla väliaikais-

päätöksellä. Tämän tiedon muutoksenhakulautakunta tosin saa - tai ainakin 

sen pitäisi saada - kansaneläkelaitokselta (tai vastaavalta sosiaaliturvalai-

tokselta). 

Voidaan kysyä, millaisia erilaiset käsittelyurat olisivat (tai voisivat olla) 

lautakuntaprosessissa paikallaan. Edellä on arveltu, että nopea käsittelyura 

olisi suurin piirtein nykyinen käsittelyura, josta on poistettu odotteluvai-

heet.375 On vaikea keksiä, miten menettelyä sen jälkeen voitaisiin nopeuttaa 

loukkaamatta keskeisiä oikeusturvan takeita kuten asianosaisen kuulemista. 

Määräaikoja voitaisiin kieltämättä lyhentää. Esimerkiksi kansaneläkelaitok-

selle varattu aika asiakirjojen toimittamiseen muutoksenhakulautakunnal-

le eli 30 päivää (vaikeissa asioissa 60 päivää) on nykymaailmassa liian pitkä. 

Viikon määräaika ja mahdollisuus saada siihen muutoksenhakulautakun-

nalta tapauskohtainen pidennys olisi paremmin paikallaan. Myös vastinei-

den ja lisäselvitysten määräaikoja on mahdollista lyhentää. Kaikkien näiden 

372. “Enkla mål ska ha möjligast enkla och korta behandlingskedjor, medande längre kedjorna 
ska reserveras åt de mer krävände mål.” Näin Koskelo 2014 s. 297.
373. Yleisen elämänkokemuksen valossa lienee selvää, että näkymättömässä organisoitumi-
sessa asianosaisten intressit eivät ole prioriteettilistan kärjessä.
374. Realisti ehkä sanoisi, että kaikkihan haluavat asiassaan nopean käsittelyn. Tämä onkin 
totta, mutta kaikki eivät pysty perustelemaan toivettaan uskottavasti. 
375. Ks. edellä jakso 4.1.
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muutosten vaikutus olisi kuitenkin minimaalinen. Ehdottoman valtaosan 

kokonaiskäsittelyajasta asiakirjat lojuvat muutoksenhakulautakuntien esit-

telijöiden “juttuvarastossa”. Ne toisin sanoen odottavat vuoroaan ilman, että 

niissä tapahtuisi enää mitään. Puhuminen “juttuvarastosta” onkin osuvaa; 

varastossa säilytettävällehän ei tehdä mitään. Mielikuvalle, jonka mukaan 

ajan kuluminen parantaa lainkäyttöratkaisujen laatua, ei saa antaa valtaa.376 

Samoin näyttää ilmeiseltä, että vaikeiden asioiden käsittelyura olisi nykyisen 

lautakuntaprosessin täystutkintaisempi ja ainakin jossain määrin suullisia 

käsittelyjä ja lisäkirjelmien vaihtamista sisältävä muunnelma. Siihen liittyvä 

erityiskysymys on, pitäisikö ratkaisukokoonpanoa vahvistaa, toisen sanoen 

ratkaista tällaiset asiat nykyistä vahvistettua jaostoa tai täysistuntoa vastaa-

vassa kokoonpanossa. Perusteellisempi käsittely ja vahvistettu kokoonpa-

no samalla mahdollistaisivat sen, että nimenomaan tällä uralla annettuihin 

ratkaisuihin liitettäisiin yksittäisen asian ylittävä vaikutus. Sillä, kutsutaanko 

vaikutusta ennakkopäätösvaikutukseksi, linjaukseksi vai lautakuntakäytän-

nöksi, ei liene merkitystä. 

Jos tai kun käsittelyurat joskus otetaan käyttöön, ensikysymykseksi nou-

see, millä perusteilla asiat jakaantuvat käsittelyurille. Jakautumisen lähempi 

pohtiminen on jätettävä odottamaan oikeuspoliittisia ratkaisuja käsittely-

urien käyttöön ottamisesta. Paljon nimittäin riippuu siitä, miten urat toteu-

tetaan. Tässä vaiheessa on pakko tyytyä kahteen huomautukseen. Ensiksi-

kin käsittelyurista on runsaasti oikeusvertailevaa tietoa, johon sisältyy myös 

käytännön kokemuksia. Toiseksi taas päävaihtoehdot käyvät ilmi nykyisestä 

kiireellisyysjärjestyksestä. Uralle ohjautuminen voidaan ratkaista asiaryhmit-

täin tai yksittäinen asia kerrallaan. Ensimmäisessä haittana on se, että uralle 

päätyy tietty määrä sellaisia asioita, jotka eivät ole esimerkiksi kiireellisiä tai 

vaikeita. Toisessa taas rasitteena on, että yksittäinen asia ei välttämättä saa 

oikeaa luokitusta. 

Toimiva kompromissi voisi olla ensisijainen asiaryhmittäinen urautu-

minen, jota täydentäisi asiakohtainen mahdollisuus poiketa pääsäännöstä. 

Asiaryhmittäinen jako säästää tuomariresursseja, koska ohjaaminen voidaan 

uskoa kansliahenkilökunnalle. Esimerkiksi ne eläkepäätökset, joissa hakijan 

toimeentulo riippuu eläkkeen myöntämisestä, ohjattaisiin automaattisesti 

376. Nopean käsittelyn (oletetusti) huonompi laatu kaatuu jo siihen tietoon, että yksikään tuo-
mio ei voi varmuudella olla oikea. Väite onkin lähinnä apologismi sille, että ratkaisu viipyy ja 
viipyy. “Och hur vet man att lösningen blir bättre mer tid ägnas åt den. Den materiellt riktiga 
domen existerar ju egentligen inte, så därför kan man inte säga att en dom efter ett summariskt 
förfarandet är sämre.” Näin Lindell 2007b s. 252.
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nopealle käsittelyuralle. Sen sijaan asiaryhmittäisestä urasta poikkeamises-

ta voisi päättää jaoston puheenjohtaja. Sitä ei myöskään ole tarpeen kytkeä 

asianosaisen vaatimukseen. Asianosainen ei aina huomaa tehdä vaatimus-

ta tai ei ainakaan osaa kunnolla sitä perustella. Tämä merkitsisi, että asia 

voitaisiin määrätä kiireelliseksi - mikä esimerkiksi tapahtuisi siirtämällä se 

ilman formaalista kuulemista ja päätöstä kiireellisten asioiden käsittelyural-

le - viran puolesta. 

Kaavio 5: Käsittelyurat muutoksenhakulautakunnassa

Oma osaksi lakisystemaattinen, osaksi oikeuspoliittinen kysymyksensä 

on, tarvitaanko nopean käsittelyn uran rinnalle vielä erikseen mahdollisuus 

julistaa yksittäinen asia kiireelliseksi. Esikuvana olisi siis nykyinen OK 19 lu-

käsittelyratkaisu asian ohjaamisesta tietylle uralle

asia tulee lautakuntaan

nopean käsittelyn 

ura

rutiiniasioiden  

ura

vaikeiden asioiden 

ura

tavallisten asioi-

den ura

täyskirjallinen me-

nettely

välitön käsittely

lyhyet määräajat normaali valmistelu

nykyistä vankempi 

prosessinjohto

pääsääntöisesti täys-

kirjallinen menettely

kevennetty valmistelu

tarvittaessa  

prosessinjohtoa

täyskirjallinen me-

nettely

tehokas valmistelu

vahva  

prosessinjohto

usein suullinen  

käsittely

vahvistettu ratkaisu-

kokoonpano

päätösneuvottelu
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ku. Vastaus riippuu tietenkin siitä, miten toimivaksi nopean käsittelyn ura 

saadaan. Jos tämäkin ura ruuhkautuu, asianosaisella voi olla tarvetta saada 

oma asiansa käsitellyksi ennen muita nopean käsittelyn uran asioita. Eri asia 

on, miten oikeudenmukainen tällainen ratkaisu on, koska kaikki muutkin 

uran asiat vaativat kiireellistä käsittelyä. Oli niin tai näin, OK 19 luvun malli 

voisi toimia myös sosiaaliturvan muutoksenhaussa. Oikeudenkäymiskaa-

ren järjestely - asianosaisen kirjallinen vaatimus käräjäoikeudelle, joka on 

ratkaistava kysymys kiireellisestä käsittelystä “viipymättä” (OK 19:2 ja 3) - on 

kuitenkin liian byrokraattinen. Valta päättää asian määräämisestä kiireelli-

seksi voitaisiin uskoa lautakunnan tai jaoston puheenjohtajalle. Toki on mah-

dollista säätää koko asiaryhmä kiireelliseksi, joten erillistä päätöstä ei tarvita. 

Ohimennen todettakoon, että myös markkinatuomioistuimessa asia voi-

daan asianosaisen hakemuksesta määrätä kiireelliseksi. Päätöksen siitä tekee 

joko tuomari tai ylituomari (markkinaoikeuslaki 18 §). Vaikka kiireelliseksi 

julistamiseen liittyy juridisia ja periaatteellisia epäilyjä, on myönnettävä, et-

tä laintasoinen sääntely on joka tapauksessa parempi vaihtoehto kuin epä-

määräinen lautakuntakäytänne. Tässä vaihtoehdossa kiireellisyysjärjestys jää 

sisäisen ohjeistuksen tai pelkkien kirjoittamattomien käytänteiden varaan. 

Esimerkiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan työjärjestys tuntuu 

luovan tosiasiallisesti nopean käsittelyn uran, vaikkakaan tätä termiä ei käy-

tetä. Sisäinen ohjeistus, käytännöistä puhumattakaan, on läpinäkymätöntä, 

tulkinnallisesti epäselvää sekä asianosaisten vaikutusmahdollisuuksien ulot-

tumattomissa. Vielä epäilyttävämpi tällainen “epävirallinen” kiireellisyysjär-

jestys on, jos aktiivinen valittaja - esimerkiksi tarinoiden kela-veteraani - saa 

henkilökohtaisten yhteydenottojen avulla asiansa määrätyksi kiireelliseksi.

4.5. Välituloksia: esittelijävaltaa, sisäistä 
ohjeistusta ja konformismia 

Muutoksenhakulautakunnissa valmistelu on harvinaisen vahvasti esittelijöi-

den varassa. Lautakuntia voidaan moittia siitä, että niissä on käytössä itse-

näisten esittelijöiden järjestelmä. Se erottaa totaalisesti asian valmistelun ja 

päätöksenteon. Järjestelmä on vanhahtava, ja muutoksenhakulautakunnissa-

kin kannattaisi siirtyä moderniin tuomarivastuiseen valmisteluun, ellei nyky-

järjestelylle keksitä erityisiä perusteluja. Tosin voidaan suoralta kädeltä sanoa, 

että sosiaaliturva-asioiden erityispiirteet eivät kelpaa tällaisiksi perusteluiksi. 
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Siirtyminen tuomarivastuiseen valmisteluun on helposti läpivietävissä, mikä 

on käynyt ilmi hallintotuomioistuimissa. Asia erikseen on mahdollinen muu-

tosvastarinta, jota muutos ehkä kohtaisi nykyisen esittelijäkunnan taholta. 

Esittelijöiden vastuu ja samalla asemakin hieman heikkenisivät. Kiistatonta 

lienee, että osa-aikaisille ja sivutoimisille jäsenille ei hevin voida siirtää esit-

telyvastuuta. Se johtaisi jokseenkin varmasti valmistelun tasokkuuden kes-

tämättömään romahtamiseen. Vaikkakaan nykymuotoistakaan valmistelua 

ei voi pitää laadukkaana eikä yksittäistapaukset huomioon ottavana, se täyt-

tänee rutiinitapauksissa välttävästi tehtävänsä. Tuomarivastuinen valmistelu 

edellyttäisi kokopäiväisiä ammattituomareita. 

Nykymuotoisessa esittelyssä pulmana on asioiden välitön urautuminen: 

tämä johtuu paljolti ratkaisuehdotuksista, jotka ovat liian suoraviivaisia. Ne 

eivät sisällä pohdintaa, eri vaihtoehtojen analysointia eikä puolesta ja vas-

taan -argumentointia. Asiat puristetaan väkisin kognitiiviseen malliin eli 

skeemaan, sopivat ne sinne tai ei. Valmiin skeeman purkaminen taas vaatii 

lautakunnan jäseniltä melkoista ponnistusta. Se seikka, että asian saa halut-

taessa “keskusteltavaksi”, ei korvaa normaalia valmistelua. Osa-aikaisilla ja 

sivutoimisilla, luultavasti myös kiireisillä intressi- ja asiantuntijajäsenillä on 

harvoin aikaa tällaisiin ajatusoperaatioihin. Ohimennen todettakoon, että 

asioiden palauttaminen jaostosta esittelijälle tai notaarille uudelleen valmis-

teltavaksi lienee käytännössä äärimmäisen harvinaista. Tämä on pääteltävis-

sä siitä, että muutoin hyvin tarkat esittäjän ohjeet eivät mainitse ollenkaan 

tätä vaihtoehtoa. Asia voi edetä jaostosta vain vahvennettuun jaostoon, ja sii-

tä annetaankin täsmälliset menettelytapaohjeet.377 Totta on, että siirtyminen 

tuomarivastuiseen valmisteluun ei ratkaise urautumisen ongelmaa. Asiaa 

selostava tuomari ei ole sen immuunimpi asian urauttamiselle kuin ratkaisu-

ehdotuksen laativa esittelijäkään. Urautuminen ei myöskään ole pelkkä asen-

neongelma, vaan se johtunee valtaisten asiamäärien luomasta työpaineesta. 

On syytä epäillä, että tässäkin kohdin pyrkimykset purkaa asiaruuhkat ovat 

johtaneet valmistelun tasosta tinkimiseen. Juuri valmistelussa lautakunta-

lainkäytön sarjatuotannolliset piirteet näkyvät ehkä selvimmin. Ne pistävät 

silmään jo esittelijän ohjeistuksen kielenkäytöstä. Ohjeistuksessa yksikkönä 

ei ole yksittäinen asia vaan esittelijän viikkojättömäärä eli 21 asiaa.

Jos lautakuntaprosessin toimijoita kuvataan elokuvatermein, eittämätön 

pääroolin vetäjä on esittelijä. Jaosto puolestaan tyytyy pääsääntöisesti sovin-

nolla sivuosan esittäjän rooliin. Useimmiten se vetää sivuosansa vaisusti ja 

377. Esittelijän ohjeistus 2011 s. 8.
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huomiota kerjäämättä. Joskus jaosto kiinnittää fiktiivisen yleisön huomion 

itseensä, kun joku jaoston jäsenistä käynnistää keskustelun enemmän tai 

vähemmän sattumanvaraisesti valikoituvasta teemasta. Hyvin harvinaista 

kylläkin on, että jaosto varastaa suorituksellaan yleisön huomion. Näin ta-

pahtuu vain silloin, kun jaosto tekee erilaisen päätöksen, mitä esittelijä on 

ehdottanut. Kannattaisi ehkä kysyä, miksi jaostokäsittely on menettänyt näin 

pitkälle ajateltua merkitystään. Vastaamista vaikeuttaa se, että emme tiedä, 

millainen rooli jäsenillä alun perin oli sosiaalialan varhaisissa lautakunnis-

sa. Kun tilannetta analysoidaan nykyhetken valossa, selitys nousee asioiden 

monimutkaistumisesta ja oikeudellistumisesta. Uudessa maailmassa päätoi-

misuus ja pysyvyys (jota puheenjohtajat ja esittelijät lautakunnassa edusta-

vat) voittavat osa-aikaisuuden ja määräaikaisuuden (jota taas lautakunnan 

jäsenet edustavat). Siirtymää on varmasti vauhdittanut jäsenten sivutoimi-

suus. He ovat kiireisiä asiantuntijoita, eikä lautakunnan toiminta välttämättä 

ole heidän professionaalisen uransa keskiössä. 

Jos analyysi on oikea, asiantilaa ei hevin saa korjatuksi. Hieman kenties 

auttaa jäsenten asenteiden muutos eli sen tajuaminen, että he eivät enää de 

facto ole todellisia päätöksentekijöitä. Luultavaa kuitenkin on, että tehokas 

reformi vaatii siirtymistä päätoimisiin asiantuntija- ja intressijäseniin. Ny-

kyinen ajattelu ei kylläkään suosi tällaista ratkaisua. Pikemminkin asiantun-

tijajäsenistä halutaan päästä tuomioistuimissa eroon, ja intressijäsenetkin 

toimivat laina-ajalla. Intressiedustajaa on vaikea pitää sellaisena puolueet-

tomana ja riippumattomana lainkäyttäjänä, johon luotetaan.378 Yhdenteke-

vää on, ovatko intressijäsenet todellisuudessa puolueettomia tai kokevatko 

he itsensä sellaisiksi. Tässäkin ulkonainen vaikutelma syrjäyttää vallitsevan 

todellisuuden.

Silmiinpistävä piirre lautakuntaprosessissa on sen tukeutuminen sisä-

syntyisiin menettelytapoihin eli lautakuntakäytänteisiin. Vaikka laintasoinen 

sääntely on äärimmäisen väljää, lautakuntaprosessi ei sijaitse tyhjiössä. Se 

on päinvastoin hyvinkin tarkkaan kontrolloitua ja ohjeistettua. Osaksi ohjaus 

tapahtuu laadituilla kirjallisilla ohjeilla, joista esimerkkejä ovat työjärjestys ja 

378. Tosin on syytä muistaa, että oikeusvertailussa suomalaisten lautakuntien maallikkojäsenet 
antavat lainkäyttöön panoksensa pikemminkin asiantuntemuksensa perusteella. He eivät ole 
intressiedustajia samassa merkityksessä kuin esimerkiksi saksalaisten sosiaalituomioistuinten 
maallikkojäsenet. Ks. Hietanen-Kunwald 2015 s. 121. Heihin myös lakimiespiireissä luotetaan. 

“En lainkaan epäile, etteikö jokainen nykyinen maallikkojäsen toimi muodollisesti esteettö-
mänä tai hoida tehtäväänsä rehellisesti ja parhaan kykynsä mukaan.” Näin Hämäläinen 2000 
s. 1289. Tosin on pakko sanoa, että muodollinen esteettömyys, rehellisyys ja hyvä yritys eivät 
vielä ole laadukkaan lainkäytön perustekijöitä. Nehän ovat itsestään selvyyksiä. 



233

4.6. Välituloksia: esittelijävaltaa, sisäistä ohjeistusta ja konformismia

eri lautakuntaprosessioille laaditut ohjeistot. Osaksi taas lautakuntaprosessi 

tuntuu lepäävän hiljaisella tekijäntiedolla siitä, miten asiat on tapana hoitaa. 

Näitä hoitamisen tapoja kutsutaan normaalisti rutiineiksi. Rutiineja syntyy 

kaikissa tuomioistuimissa. Muutoksenhakulautakunnissa yllättävää on lä-

hinnä se, kuinka paljon toiminnasta lepää pelkästään rutiinien varassa. Ru-

tiinit ovat tuomioistuinlaitoksen ja tuomioistuinten uudistuksissa melkoinen 

pulma. Tuomioistuinkulttuurien tutkimuksessa on varoitettu kajoamisesta 

rutiineihin.379 Rutiinit nimittäin eivät ole sattumalta syntyneitä erikoisuuk-

sia vaan seurausta “välttämättömyyden pakosta”. Jos tietty rutiini kielletään 

mutta niitä tekijöitä, jotka ovat johtaneet rutiiniin, ei saada muutetuksi, seu-

rauksena on pelkästään uuden rutiinin kehittyminen. Uusi rutiini taas voi ol-

la vielä arveluttavampi esimerkiksi valittajan oikeuksiin pääsyn kannalta kuin 

vanha hylätty rutiini. Esimerkiksi: tässä tutkimuksessa on arvosteltu sitä, että 

muutoksenhakulautakunta hankkii tarvittavan lisäselvityksensä valittajan 

vastapuolelta eli kansaneläkelaitokselta. Käytänne on asiallisesti perustel-

tavissa, mutta se herättää helposti epäluuloja valittajassa (‘miksi lautakunta 

ottaa yhteyttä vastapuoleen minun asioitteni selvittämiseksi’). Tästä menet-

telytavasta voidaan luopua, mutta tilalle kenties tulee rutiini, jossa lisäsel-

vityksiä ei hankita ollenkaan. Se taas vielä enemmän vaikeuttaa valittajan 

pääsemistä oikeuksiinsa. 

Vastoin alkuperäisiä kaavailuja lautakuntaprosessissa ei järjestetä lain-

kaan suullisia käsittelyjä. Niiden puuttuminen on yhtäältä vetänyt puoleensa 

terävimmän kritiikin, toisaalta herättänyt mielikuvan siitä, että suulliset käsit-

telyt olisivat patenttivastaus kaikkiin sosiaaliturvan muutoksenhaun tunnet-

tuihin epäkohtiin. Osaksi lautakuntien silmiinpistävä vastahakoisuus tässä 

suhteessa on ymmärrettävä seuraus voimavarojen niukkuudesta, osaksi ehkä 

myös käsityksestä, että epäluuloisen ja aggressiivisen valittajan edustaessa 

itseään suullinen käsittely on pelkkää sanasotaa. Totta on sekin, että suul-

lisen käsittelyn tarpeellisuus jää kyseenalaiseksi, mikäli tällaisen käsittelyn 

ainoaksi tavoitteeksi jää uusien tosiseikkojen esiintuominen. Tämä lienee 

harvinaista; yleensä asiaan vaikuttavat tosiseikat tulevat jollain tavoin esiin 

kertyvässä asiakirja-aineistossa. 

Tässä tutkimuksessa lähdetään kuitenkin siitä, että suullisella käsittelyl-

lä on joka tapauksessa tehtävänsä aineiston ristiriidoissa ja todellisuuden 

konstruktiivisuuden purkamisessa. Näissä suhteissa suullisen käsittelyn vie-

roksunta on mennyt liian pitkälle. Hyväksyttävää ei myöskään ole, että risti-

379. Näin Feeley 1983 s. xiii.
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riidat poistetaan antamalla aineistolle valmiiksi erilaiset todistusarvot. Jotain 

selvitystä pidetään toisin sanoen lähtökohtaisesti epäluotettavana, jotain 

taas uskottavana. Esimerkiksi viranomaisaineiston automaattinen luokit-

telu muuta aineistoa vakuuttavammaksi on kestämätön periaate. Yksi tut-

kimuksen havainnoista oli, että suullisella käsittelyllä on muukin tehtävä 

kuin tosiseikkojen selvittely, mitä sillä tarkoitetaankin. Suullinen käsittely 

avaa mahdollisuuden reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen, jossa osapuolet 

eivät pysty puhumaan toistensa ohi. Suullisella käsittelyllä ja nähtävästi jo 

mahdollisuudella siihen on myös luottamusta lisäävä vaikutuksensa. Samoin 

järjestettävässä suullisessa käsittelyssä on helppo tuottaa sellaisia positiivisia 

oikeudenmukaisuuskokemuksia, joita moderni tutkimus hakee. Kirjallisessa 

käsittelyssä se taas on lähes mahdotonta. 

Vaikka suullisella käsittelyllä on monta roolia, on selvää, että ehdoton 

valtaosa sosiaaliturva-asioista ratkaistaan jatkossakin täyskirjallisen käsit-

telyn jälkeen. On luultavaa, että harva asianosainen edes haluaa suullista 

käsittelyä. Suullisten käsittelyjen määrä tuskin nousee suureksi. Tässä tut-

kimuksessa on arveltu, että määrä myönteisenkin tulkinnan mukaan jäisi 

noin sataan suulliseen käsittelyyn vuodessa. Tämä määrä suullisia käsittelyjä 

ei merkittävästi kasvata lautakuntien työtaakkaa. Koska kirjallinen käsittely 

on pääsääntö ja maallikot ajavat pääsääntöisesti itse asiaansa, lautakuntien 

toisaalta on kehitettävä sosiaaliturva-asioihin soveltuvia prosessinjohtokei-

noja. Niistä on joitakin kokemuksia hallinto-oikeuksista. Yksilöidyt kirjalliset 

kysymykset sekä puhelinyhteydenotot ovat useammassakin suhteessa osoit-

tautuneet onnistuneiksi. Ne ovat samalla kertaa kohtalaisen vähätöisiä, ne 

parantavat käsittelyn tasoa ja antavat lisäksi asianosaiselle kuvan siitä, että 

hänen asiansa otetaan vakavasti.380

Suullisten käsittelyjen totaalinen puuttuminen on samalla merkki sosi-

aaliturvaprosessin kaavoittumisesta. Kaikki sosiaaliturva-asiat käsitellään 

samalla tavalla eli täyskirjallisessa yhtenäismenettelyssä. Tällaisella yhtenäis-

menettelyllä saavutetaan sarjatuotannon etuja, mikä osaltaan selittää halut-

tomuuden suullisiin käsittelyihin. Tällainen käsittely kun häiritsee lainkäy-

töllisen liukuhihnan pyörimistä; yhdistetty kirjallinen ja suullinen käsittely ei 

yksinkertaisesti sovi kaavaan. Pyrkimys maksimaaliseen tehokkuuteen vaatii 

380. Tätä eli eräänlaista oikeudenmukaisuusodotusten minimiä on pidetty selvänä myös oike-
usteoriassa. “Ihmiset odottavat tuomioistuimilta, että heidän oikeuksiensa ylitse ei kokonaan 
hypätä, niitä mitenkään punninnassa eksplikoimatta. Ihmiset odottavat ensisijaisesti, että hei-
dän asiassaan ei tehdä tuomioistuimissa ilvehtijän hyppyjä heidän oikeuksiensa ylitse”. Näin 
Kavonius 2003 s. 355 (alkuperäinen kursiivi poistettu). 
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myös, ettei kirjallinenkaan käsittely saa vaihdella. Moderneille tuomioistui-

mille ominaisia käsittelyuria kiireellisille, vaativille, vähäpätöisille ja taval-

lisille asioille ei ole kehitetty. Tosin on myönnettävä, että kokoonpanojen 

vaihtelu jossain määrin palvelee samaa tarkoitusta. Erilaiset asiat käsitellään 

eri kokoonpanoissa. Eri kokoonpanot eivät kuitenkaan teoriassa vaikuta sii-

hen, miten asiaa valmistellaan, käydäänkö siitä päätösneuvotteluja tai edes, 

harkitaanko siinä suullisen käsittelyn järjestämistä. Logiikka vaatisi, että pe-

riaatteellisesti tärkeissä tai laajakantoisissa asioissa olisi perusteellisempi 

valmistelu, kunnollinen päätösneuvottelu ja suullinen käsittely. Sen sijaan 

rutiiniasioissa voitaisiin tyytyä esimerkiksi summaarisempaan valmisteluun 

ja pikaiseen päätösneuvotteluun. Muodollinen päätösneuvottelu pitäisi kui-

tenkin järjestää jokaisessa asiassa. Katsotaan ratkaistuksi -fiktio on rakennel-

mana kestämätön ja altis työtä minimoivalle käyttäytymiselle.

Jos eriytetyt käsittelyurat otetaan käyttöön, prosessilain ennustettavuus 

vaatii, että uudistus toteutetaan prosessilailla eikä “näkymättömän organi-

soitumisen” kautta. Eriytymiskehitys lienee jälkimmäisessä muodossaan jo 

käynnistymässä sosiaaliturvan muutoksenhaussa ehkä laajemminkin. Jos 

se toteutetaan ilman laintasoista sääntelyä, seurauksena on entistä läpinä-

kymättömämpi ja sekavampi järjestelmä. Lisäksi näkymätön organisoitumi-

nen ottaa toisinaan liiaksi huomioon lainkäyttöhenkilökunnan työmäärän, 

asioiden sujuvuuden sekä työrauhan. Asianosaisten oikeussuojatarpeet ei-

vät tavallisesti ole tärkeysjärjestyksen kärjessä, mitä asianosaisnäkökulma ja 

access to justice -ajattelu puolestaan vaatisivat.
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5. Todistelu lautakunta-
prosessissa

“Hallintolainkäytössä sovelletaan virallisperiaatetta, joten tuomioistuin selvit-

tää tosiseikastoa ja hankkii näyttöä viran puolesta; hallintoprosessissa nou-

datetaan vapaata todistusharkintaa, mutta näytön arvioinnin kysymykset 

eroavat siviiliprosessin näyttökysymyksistä”.

Timo Saranpää 2010

“Absoluuttisten todisteiden (kaikki todisteet kun ovat suhteellisia) etsiskele-

minen ja luotettavien todistajien (jotka voisivat todistaa ristiriitaisestikin) 

jäljittäminen olisi turhaa ajan tuhlaamista. Syyllisyyden suhteelliset, likimää-

räiset todisteet taas tutkijaviranomainen löytää ilman johtolankoja ja ilman 

todistajia, poistumatta työhuoneestaan, ‘nojaamalla paitsi älyynsä myös 

luokkavaistoonsa, moraaliseen voimaansa’ (eli kunnolla nukkuneen, kylläi-

sen ihmisen, jota ei ole piesty) sekä ‘luonteeseensa’ - - -“.

Aleksandr Solženitsyn (1974)
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5.1. Selvitetäänkö tai todistellaanko? 

5.1.1. Keskeneräinen säännöspohja

Suomalaisessa hallintoprosessissa todistelu ei omana menettelyvaiheenaan 

nouse samalla tavalla esiin kuin yleisessä lainkäytössä. Todistelu on osa asian 

käsittelyä, oli menettely sitten kirjallista tai suullista. Todistelun puuttumi-

nen omana menettelyvaiheenaan ei sinänsä ole merkki esimerkiksi nykyisen 

lautakuntaprosessin “huonoudesta”. Saksalaisessa sosiaaliturvaprosessissa-

kaan todistelu ei ole kovin yleistä. Tilastojen mukaan vain yhdessä asiassa 

seitsemästä esitettiin todisteita, loput asiat ratkaistiin aikaisemmin kertyneen 

aineiston, toisin sanoen asiakirjojen perusteella.381 Kuitenkin tämä sosiaa-

liturvaprosessi on keskieurooppalaisten käsitysten mukaan adversiaalista, 

suullista ja välitöntä. Hieman kärjistäen on oikeutettua sanoa, että valtavasta 

peruserosta huolimatta esimerkiksi saksalainen sosiaaliturvaprosessi ja suo-

malainen lautakuntaprosessi ovat pääsääntöisesti ja ulkonaiselta kulultaan 

lähellä toisiaan. Näkyväksi eroksi jää lähinnä se, että kansalainen tai muu 

asianosainen on saksalaisessa prosessissa läsnä, kun hänen asiansa ratkais-

taan sosiaalituomioistuimessa. Suomalaisessa lautakuntaprosessissa taas 

kansalaisen ääni kuuluu vain asiakirjoista ja esittelijän välittämänä.

Jos vertailukohteena on yleinen prosessilaki, voidaan yhtäältä sanoa, että 

hallintoprosessilaki kiinnittää todisteluun hämmästyttävän vähän huomi-

ota. Kun oikeudenkäymiskaaressa kokonainen luku on uhrattu todistelul-

le, hallintolainkäyttölaissa tyydytään yksittäisiin pykäliin. Nekin määräävät 

valtaosin hyvin teknisluontoisista yksityiskohdista, kuten pöytäkirjan pitä-

misestä suullisessa käsittelyssä (45 §), äänittämisestä (47 §), kuulemisesta 

virka-aputeitse (48 §) sekä todistelukustannusten korvaamisesta (49-50 §). 

Tavanomaiset todistuskeinot ovat toki saaneet omat pykälänsä. Tosin sään-

nöksissä todistajan kuulemisesta (39 §), asiantuntijan kuulemisesta (40 §), 

katselmuksesta (41 §) ja asiakirjan esittämisestä (42 §) viitataan tavallisesti 

oikeudenkäymiskaaren säännöksiin. Kun viittaussäännökset vielä sisältävät 

rajauksen “soveltuvin osin”, säännöspohjaa on pidettävä harvinaisen seka-

vana sellaisessa järjestelmässä, joka optimistisesti kuvittelee maallikoiden 

ajavan itse asiaansa.382 Myöskään valittajan ei tarvitse välittää todistelusta. 

381. Rechtspflege: Sozialgerichte 2012 s. 22. 
382. Moninkertaisten viittausketjujen hauraus paljastuu havaittaessa, että edes väitteelle va-
paan todistusharkinnan voimassaolosta lautakuntaprosessissa ei hevin saa tukea lainsäädän-
nöstä. Selvää kuitenkin on, että tämä harkinta on sääntönä hallintolainkäytössä ja sitä kautta 
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Hänen ei esimerkiksi tarvitse ilmoittaa todistusteemoja sen enempää kuin 

todisteitakaan, joilla teemat näytettäisiin toteen. Näin hallintotuomioistuin 

joutuu, aloittaessaan asian käsittelyn, tavallaan lähtemään tyhjältä pöydältä, 

mikä tekee normipulan entistäkin polttavammaksi. 

Toisaalta hallintolainkäyttölaki määrää valitusviranomaisen huolehti-

maan siitä, että asia “tulee selvitetyksi”. Yleisiin tuomioistuimiin verrattuna 

valitusviranomaisen eli normaalisti hallintotuomioistuimen tehtävät ovat 

kuitenkin normitasolla kevyet. Sen ei tarvitse - toisin kuin yleisen tuomiois-

tuimen - valvoa, että asia tulee “perusteellisesti käsitellyksi” ja että siihen ei 

sekoiteta mitään siihen kuulumatonta (OK 6:2a.2). Asian selvittäminen kun 

on yleiskielisesti jotain muuta ja nähtävästi vähemmän kuin asian perusteel-

linen käsittely. Perusteelliseen käsittelyyn nimittäin kuuluu automaattisesti 

asian selvittäminenkin. Myöskään selventävästä prosessinjohdosta ei hallin-

toprosessissa ole säännöksiä. Sen sijaan yleisen tuomioistuimen on, jos asi-

anosaisen esitys havaitaan epäselväksi tai epätäydelliseksi, tehtävä hänelle 

riitakysymyksen selvittämiseksi tarpeelliset kysymykset (i.f.). Hallintolain-

käyttölakia tarkkaan lukeva voi kylläkin väittää, että lain 33 § säätää myös 

tuomioistuimen prosessinjohdosta. Pykälän toinen virke nimittäin määrää, 

että valitusviranomaisen on tarvittaessa osoitettava asianosaiselle ja hallin-

toviranomaiselle, mitä lisäselvitystä asiassa on esitettävä.383 

Asian selvittämisessä erotetaan kolme kysymysryhmää: mitä yritetään 

selvittää, millä keinoin selvitetään ja miten laajalti selvitetään eli mikä on 

selvitysstandardi? Ensimmäinen osakysymys ei ole vaikea vastattava. Hal-

lintotuomioistuimen on vakuututtava siitä, että lainsoveltamiselle olennaiset 

tosiseikat joko vallitsevat tai eivät vallitse. Ellei riittävää vakuuttuneisuuden 

astetta saavuteta, ratkaisu tehdään todistustaakkasääntöjen avulla. Hallin-

tolainkäyttölaki sisältää joukon säännöksiä, jotka kertovat, miten asia sel-

vitetään tai ainakin yritetään selvittää. Nämä säännökset ovat lain 7 luvussa, 

jonka otsikko on napakasti “asian käsittely ja selvittäminen”.384 Hallintolain-

myös muutoksenhakulautakunnissa. Ks. Saranpää 2010 s. 11. Viittaus vapaan todistusteorian 
perussäännökseen eli OK 17:2:ään on yksinkertaisesti unohdettu. Saman kohtalon ovat koke-
neet pykälät yleisesti tunnetuista tosiseikoista (OK 17:3) sekä asianosaisen laiminlyönnin vai-
kutuksesta (OK 17:5). Kuitenkin nämä säännöt koskevat hallintoprosessiakin. 
383. Virke herättää kuitenkin kysymyksen, sisältääkö se perinteisen prosessinjohtovelvoitteen, 
onko se informatiivinen eli osoittaa yhden ja luonnollisimman keinon jolla asiaa selvitetään 
vai antaako se oikeutuksen selvitysvastuun palauttamiselle valittajalle. Näihin kysymyksiin 
palataan.
384. Hallintoprosessiin vihkiytymätön kysyisi tässä vaiheessa, eikö asian selvittäminen olekaan 
asian käsittelyä. Käsitteellisesti eroa tässä suhteessa ei kuitenkaan tehtäne, asian selvittäminen 
on vain niin tärkeä osa hallintoprosessia, että se mainitaan erikseen.



239

5.1. Selvitetäänkö vai todistellaanko?

käyttölaki mainitsee ensimmäiseksi keinoksi viranomaisen lausunnon. Jär-

jestys kuvastanee ajatusta, jonka mukaan sen viranomaisen, jonka päätös 

on riitautettu, oma selitys - jota kutsutaan kaunistellen “lausunnoksi” - on 

primääri tietolähde asian selvittämisessä. 

Hallintolainkäyttölaki ei tosin säädä lausunnon sisällöstä; se määrää 

vain, keneltä lausunto voidaan pyytää. Lausunnon vaatiminen riippuu se-

kin tuomioistuimen tarkoituksenmukaisuusharkinnasta; pääsääntönä on 

toki lausunnon vaatiminen. Monilla hallinnonaloilla on lisäksi annettu si-

säisiä ohjeita siitä, mitä seikkoja lausunnossa on mainittava. Esimerkiksi 

kansaneläkelaitoksen omat ohjeet sen aluetoimistoille ovat suorastaan esi-

kuvalliset. Ohjeiden ohella lausunto hakee säännöspohjansa hallintolaista 

(2003/434). Hallinnon periaatteet - esimerkiksi objektiivisuusperiaate - oh-

jaavat viranomaisen toimintaa “heikkona asianosaisena” hallintoprosessis-

sa, käytti viranomainen puhevaltaa asiassa tai ei. Ohimennen todettakoon, 

että hallinto-oikeuden teoriassa lausunnon pyytäminen ja antaminen ei ole 

riidan osapuolen kuulemista, koska vain asianosaisia kuullaan. Viranomai-

nenhan ei ole asianosainen. Asiallisesti toki lausunnon pyytäminen viran-

omaiselta on mitä suurimmassa määrin riidan toisen osapuolen kuulemista.

Aika ajoin viranomaislausuntojen objektiivisuus asetetaan kyseenalaisek-

si. Tämän ei pitäisi ketään yllättää, sillä viranomainenkin koostuu tavallisista 

ihmisistä. Ihmiset taas ovat taipuvaisia pitäytymään kerran omaksumiinsa 

kantoihin. Tämä taipumus tunnistetaan muun muassa tuomarin esteelli-

syyssääntelyssä. Myös muutoksenhaussa annettavan lausunnon laatiminen 

kannattaisi samaa logiikkaa seuraten uskoa sellaiselle henkilölle, joka ei ole 

ollut valituksenalaisen päätöksen takana.385 Viranomaisen (eli kansaneläke-

laitoksen) puolenpito ei kylläkään ole lautakuntaprosessin suurimpia ongel-

mia, kun tarkastellaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa. Kansan-

eläkelaitos jättäytyy, kuten edellä todettiin, lähes poikkeuksetta niin sivuun 

kuin vain mahdollista. Tosin se ei niinkään johtune subjektiivisen asennoi-

tumisen vaarasta vaan työekonomisesta osaoptimoinnista. Oli niin tai näin, 

kansaneläkelaitos ei pidä puoliaan mutta yhtä oikein on sanoa, että se ei 

myöskään myötävaikuta valittajan pääsyyn oikeuksiinsa. Kansaneläkelaitos 

on eräänlainen “syrjästä katsova” asianosainen. 

385. Prosessityöryhmä ottaa pienen askeleen tämän tunnustamisessa. Se ehdottaa esteellisyys-
sääntelyn ulottamista viranomaisen edustajaan. Häntä ei toisin sanoen saa kuulla todistajana 
(ehdotettu 71 §). Ks. oikeudenkäynti hallintoasioissa 2011 s. 151. Eri asia on, että esteellisyyspe-
ruste on tulkinnallisesti epäselvä: tarkoittaako se lakisääteistä puhevallan käyttäjää, de facto 
edustusta ja niin edelleen. Edustajana kuitenkin pidetään tässä yhteydessä myös virkamiestä, 
joka on antanut asiassa kirjallisen lausunnon.
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Miten laajalti tai syvällisesti asiaa selvitetään, jää sekin hallintolainkäyt-

tölakia lukevalle hämäräksi. Kuten edellä todettiin, laissa ei ole sellaista mää-

räystä selvittämisen perusteellisuudesta kuin yleisessä prosessilaissa. Tällä 

perusteella voidaan väittää, että selvitysstandardi on hallintolainkäytössä 

matalampi kuin yleisessä lainkäytössä. Näin hallintotuomioistuimen selvi-

tysvastuu jää alhaiseksi. Tätä päätelmää, joka on tehtävissä yleissäännöksen 

sanamuodosta, vahvistavat vielä erityissäännökset. Keskeiseen pykälään asi-

an selvittämisestä on otettu lähinnä prosessinjohdollinen ohje, jonka mu-

kaan valitusviranomaisen on - jälleen kerran vain “tarvittaessa” - osoitettava 

asianosaiselle tai päätöksen tehneelle hallintoviranomaiselle, mitä selvitys-

tä asiassa tulee esittää (1 mom.). Säännös valitusviranomaisen velvollisuu-

desta toimia oma-aloitteisesti eli hankkia selvitystä viran puolesta on sekin 

kirjoitettu, ikään kuin tavoitteena olisi ollut supistaa primääriä selvitysvel-

vollisuutta. Selvitystä on sanamuodon mukaan hankittava ainoastaan (tätä 

sanaa ei kylläkään ole itse lakitekstissä ole) siinä laajuudessa, mitä “käsittelyn 

tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu” vaativat (2 mom.). Mitään 

tukea selvitysstandardin tasoa miettivälle tuomioistuimelle näin epämääräi-

nen sääntely eivät anna.386 Samalla näin avoin prosessilaki jättää paljon tilaa 

paikallisille käytänteille ja sisäiselle organisoitumiselle. Hallintotuomiois-

tuimet ovatkin tunnettuja siitä, että niiden käytännöt vaihtelevat paitsi eri 

hallinto-oikeuksissa myös hallinto-oikeuden sisällä siinä laajuudessa, että 

se yleisessä lainkäytössä luultavasti johtaisi mediakeskusteluun kansalaisten 

yhdenvertaisuudesta lain edessä. 

5.1.2. Hallintoprosessin kulmakivi: tuomioistuimen 
selvitysvelvollisuus

Käsitys hallintotuomioistuimen selvitysvelvollisuudesta muotoaa siinä mää-

rin hallintolainkäyttöä ja sen käytäntöjä, että periaatetta on syytä pitää hallin-

tolainkäytön kulmakivenä. Tästä syystä selvitysvelvollisuuden tosiasiallisesta 

toteutumisesta riippuu, millaiseksi hallintolainkäytön laatu - verrattuna sivii-

386. Access to justice -näkökulmasta moitetta voidaan kohdistaa myös hallinto-oikeuden tut-
kimukseen. Kun varhaisempi tutkimus vielä mietti konkreettisia keinoja, uusin tutkimus on 
kantanut huolta käsitteenmuodostuksesta ja periaatteiden sisällön määrittelystä. Toki tutkimus 
kohdistuu aina siihen, mitä aika vaatii. Paradoksaalista lähinnä on, että entisten lääninhalli-
tusten ja lääninoikeuksien kehittyminen todellisiksi hallintotuomioistuimiksi on vienyt mie-
lenkiinnon käytännön hallintoprosessilta. Sivullinen olisi nimittäin odottanut päinvastaista 
kehitystä. Hallintotuomioistuinten itsenäistymisen olisi tullut kiihdyttää nimenomaan niihin 
kohdistuvaa “prosessioikeudellista” tutkimusta.
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liprosessin tässä korkeaksi oletettuun laatuun - muodostuu. Näin ollen selvi-

tysvelvollisuuden käytännön sovellukset ovat tärkeämpiä kuin teoreettinen 

keskustelu virallisperiaatteen ja muiden menettelyperiaatteiden sisällöstä ja 

suhteista. Prosessioikeudellisessa tutkimuksessa selvitysvelvollisuutta on ta-

pana tarkastella dikotomian käsittelymenetelmä/tutkintamenetelmä kautta. 

Tässä vastakkaisasettelussa selvitysvelvollisuus on tutkintamenetelmän ko-

rollaari. Samalla kuitenkin lähes poikkeuksetta korostetaan, että eroja näiden 

menetelmien välillä ei saa liioitella. Eroavuus omaksutussa lähtökohdassa ei 

välttämättä näy käytännön lainkäytössä. Samoin on ilmeistä, että tutkintame-

netelmästä saatavaa hyötyä ei kannata yliarvioida. Ehdottomassa valtaosassa 

tapauksista tuomioistuimella kun ei ole käytettävissään muita tietolähteitä 

kuin riidan osapuolet. Kukaan muu kuin osapuolet eivät tiedä kiistan pohjalla 

olevista tosiseikoista. Riitapuolet taas esittävät säännönmukaisesti - ja ilman 

erityistä patistamista, tutkintaa tai selvittämistä - kaiken itselleen edullisen 

informaation. Näin saatu informaatio on epäsymmetristä, mutta kahdesta 

lähteestä tulevana siinä päästään kattavuuteen. Toiselle epäedullinen tieto 

kun on tavallisesti vastapuolelle edullinen seikka, minkä hän tuo parhaan 

taitonsa mukaan esiin. 

Jos tähän lähtökohtaan yhdytään, tutkintamenetelmä (ja sen erillisvelvoi-

te selvittämisvelvollisuus) kutistuu murto-osaan. Se jää pikemminkin yrityk-

seksi pakottaa asianosaiset antamaan sellaista informaatiota, joka on heille 

epäedullista ja jota he eivät omasta aloitteestaan antaisi. Tällainen pakotta-

minen taas ei ole hallintolainkäytössä sen helpompaa kuin muussakaan in-

himillisessä kanssakäymisessä. Teoriassa toki saatetaan väittää, että riidan 

yksi osapuoli, hallintoviranomainen - joka tosin ei ole “oikea” asianosainen 

- antaa lain velvoittamana senkin informaation, joka puhuu viranomaisen 

edustamaa kantaa vastaan.387 Näin kieltämättä on teoriassa, mutta ihmisillä 

on luontainen taipumus selittää oma käyttäytymisensä parhain päin. Kuten 

edellä todettiin, myös viranomaiset koostuvat virkamiehistä eli luonnollisista 

henkilöistä. Virkavastuulla ei kumota ihmisen synnynnäistä taipumusta sub-

jektiivisuuteen. Sitä paitsi siihen, miksi vasta-argumentit ja päätöstä vastaan 

puhuvat seikat sivuutetaan annettavassa lausunnossa, on helppo keksiä hy-

vältä kuulostavia perusteluja. Vastakkainen informaatio esimerkiksi “ei ole 

oikeudellisesti merkittävää”, joku tieto taas “loukkaa valittajan yksityisyyttä” 

tai on “pelkkää arvailua”. 

Jonkinlainen vaikutus tiedonantamiseen virkavastuulla toki on, sitä ku-

387. Hallintoviranomaisen lausunnosta ks. esim. Mäenpää 2007a s. 416.
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kaan ei kiistä. Tässä väitetään vain, että virkavastuu ei takaa viranomaisen 

lausunnon täydellistä objektiivisuutta. Psykologian valossa on kylläkin oi-

keutettua olettaa, että viranomaisen lausunto harvemmin sisältää suorastaan 

väärää tietoa. Sen sijaan on todennäköisempää, että lausunnosta jää puuttu-

maan jotain, lausunto ei toisin sanoen anna kaikkea sitä tietoa, mikä viran-

omaisella on. Totta on, että tällaista väitettä tutkimus ei kykene sen enempää 

todistamaan kuin kumoamaankaan. Viranomaisia ei ole muutoinkaan hal-

lintolainkäytössä tapana kovistella heidän lausuntojensa yksipuolisuudesta. 

Tämä koskee myös sosiaaliturvan muutoksenhakua. 

Tuomioistuin voi toteuttaa lähtökohtaisen selvitysvelvollisuutensa kah-

della tavalla.388 Se voi ensiksikin osoittaa joko asianosaiselle (eli yksityiselle 

kansalaiselle) tai päätöksen tehneelle viranomaiselle, miltä osin epäselvyyttä 

tosiseikoissa on ja varata tälle mahdollisuuden täydentämiseen eli jargonin 

mukaan lisäselvitykseen. Yleisessä lainkäytössä tällainen järjestely on tapana 

lukea osaksi materiaalista prosessinjohtoa. Selvitysvelvollisuuden ja proses-

sinjohdon yhteys on niin vahva, että ne välillä mielletään synonyymeiksi.389 

Vaikka tällainen samastaminen on käsitteellisesti väärin, se kaikesta päättäen 

vastaa vallitsevaa käytäntöä. Virallisperiaate vaatii selvitysvelvollisuutta mut-

ta selvitysvelvollisuus ei kaipaa perustakseen virallisperiaatetta. Tämän osoit-

taa jo se, että hallintotuomioistuin toimii suurin piirtein samalla tavalla kuin 

yleinen tuomioistuin käsittelemässään riita-asiassa, jossa virallisperiaate ei 

ole voimassa. Tuomioistuin ottaa vastaan asianosaisten (tässä asianosaiseksi 

luetaan myös viranomainen) tuottaman selvityksen, analysoi sitä ja esittää 

tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Äärimmäisen harvoin poiketaan tästä 

keskivertoselvityksestä, toisin sanoen tuomioistuin hankkii oma-aloitteisesti 

tietoja asianosaispiirin ulkopuolelta, esimerkiksi pyytää lausuntoja muilta 

viranomaisilta tai tilaa niiltä asiakirjoja. Joskus esitetty kuvaus virallisperi-

aatteesta “viitteellisenä apukeinona” arvioitaessa tuomioistuimen selvitys-

velvollisuutta tavoittaakin tässä suhteessa asian ytimen.390

Hallintotuomioistuin päättää yksittäistapauksittain, kumpaan tiedonhan-

kinnan väylään turvautua. Selvityksen hankkiminenhan on tavanomaisen 

388. Ks. Ignatius-Kanninen 1993 s. 95. Ks. myös valtion talouden tarkastusvirasto: hallinto-oi-
keudet 2008 s. 146. Kirjallisuudessa on tapana erottaa asianosaisen oma-aloitteisesti esittämä 
selvitys, asianosaisen tuomioistuimen kehotuksesta toimittama lisäselvitys sekä tuomioistui-
men muuta kautta hankkima selvitys. Ks. esim. Mäenpää 2007a s. 373. Päätöksenteossa kaikki 
tämä muodostaa yksittäistapauksen ratkaisuaineiston. Tutkimuksen aineistosta ei saa kuvaa, 
että aineiston hankkimisen tai saamisen tapa vaikuttaisi sen luotettavuuden arviointiin.
389. Näin muun muassa valtion talouden tarkastusvirasto: hallinto-oikeudet 2008 s. 80 ja 146.
390. Näin Ignatius-Kanninen 1993 s. 95.
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fraasin mukaan “hallinto-oikeuden harkinnan varassa”. Tätä käsittelyratkai-

sua ei läheskään aina kirjata muodolliseksi päätökseksi, huolehti valmistelus-

ta erillinen esittelijä tai valmisteleva tuomari. Valmistelusta vastaava henkilö 

voi myös vapaasti muuttaa mieltään eli ryhtyä laajempaan tai suppeampaan 

selvittelyyn kuin mitä alun perin aikoi. Viime kädessä selvityksen hankkimi-

sesta päättää tuomioistuimen ratkaisukokoonpano. Vaikka selvitysvelvolli-

suuden teoreettinen määrittäminen ei vähällä luonnu, korrelaatiosuhteet ja 

myös kausaalisuhteet ovat ilmeiset. Jos selvitysvelvollisuus on käytännössä 

samaa kuin heikoksi jäävä materiaalinen prosessinjohto, lopputulos ei ole 

yksityisen kansalaisen kannalta kehuttava. Voidaan sanoa, että virallisperi-

aatteen haitat ovat suuremmat kuin siitä saatavat hyödyt. Kansalaisen nimit-

täin on yhtäältä ajettava osaavasti ja tarmokkaasti asiaansa: hänen on tuotava 

esiin oikeat perusteet, vakuutettava tuomioistuin juridisessa argumentoin-

nissaan ja lopuksi esitettävä ratkaisuun tarvittava näyttö. Toisaalta taas hal-

lintolainkäyttö epää yksityiseltä kansalaiselta kunnollisen mahdollisuuden 

osallistua. Hän ei pääse vaikuttamaan sen enempää asian käsittelyyn kuin 

lopputulokseensa. Molemmissa suhteessa hän on huonommassa asemassa 

kuin yleisessä lainkäytössä ratkaistavan riita-asian asianosainen. 

Pahimmassa tosiasiallisen hallintoprosessin skenaariossa yhdistyvät 

kummankin järjestelmän huonot puolet. Yksityinen kansalainen on, jos asia 

sanotaan kärjekkäästi, hallintotuomioistuimen deus ex machina -toimien 

armoilla niin asian käsittelyssä kuin sen ratkaisussakin.391 Reilun pelin hen-

gessä on tuotava esiin myös hallintoprosessin paras mahdollinen skenaa-

rio. Siinä hallintotuomioistuin huolehtii kansalaisen pääsystä oikeuksiinsa 

ilman, että kansalaisen tarvitsee uhrata oikeuksiin pääsyynsä sen enempää 

aikaa kuin rahaakaan. Ainoa, mitä kansalainen menettää tässä ihanteelli-

sessa hallintoprosessissa, on aidon osallistumisen kokemus. Sitä taas kaikki 

sosiaaliturvan muutoksenhakijat eivät halua. Nekin harvat, jotka haluaisivat 

osallistua asiansa käsittelyyn, saattavat kokea osallistumisen puutteet piene-

nä hintana vaivattomasta oikeuksiin pääsystä. 

Tässä saavutettu tulos vastaa suurin piirtein sitä, mihin on päädytty oi-

keustaloustieteen tutkimuksessa. Virallisperiaatteen konsepti eli tuomarin 

aktiivinen inkvisitorinen rooli lisää tuomioistuimen itsenäisyyttä tosiseik-

391. Yllätyksellisyys on katsottu seuraukseksi menettelyn sääntelemättömyydestä. “Sääntele-
mättömyys merkitsee hallintolainkäytön asiakkaan näkökulmasta sitä, että hallintotuomiois-
tuimen toimintaa voidaan jossain tapauksissa pitää yllätyksellisenä.” Näin Siitari-Vanne 2005 
s. 50. Sääntelemättömyys on tietenkin vain osaselitys; myös sääntelemättömässä menettelyssä 
yllätykset ovat helposti vältettävissä reilulla prosessinjohdolla ja tunnollisella kuulemisperi-
aatteen soveltamisella.
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kojen selvittämisessä ja lain tulkitsemisessa: vastaavasti riitapuolen laki-

miesavustajien motivaatio kumpaankin vähenee. Adversiaalinen eli asi-

anosaistoimintoinen konsepti taas lisää riitapuolten tarmoa tosiseikkojen 

selvittämiseen ja argumentointiin. Kysymys on aina pakkovalinnasta joko/

tai. Ihanteellinen kombinaatio, tuomioistuimen itsenäisyys ja asianosais-

ten tarmokkuus asian selvittämisessä, kuuluu näkemyksen mukaan utopian 

maailmaan.392 Oma asiansa on, mitä nimitystä selvitysvelvollisuudesta tulisi 

käyttää. Kuten tässäkin havaittiin, vanha termi on liian monimerkityksinen. 

Sitä paitsi se antaa varsinkin maallikolle epärealistisen kuvan hallintotuo-

mioistuimen voimavaroista ja valtuuksista. Vielä kauempana termin luoma 

mielikuva on hallintotuomioistuinten normaalista tavasta hankkia selvitystä 

asiassa eli asianosaiselle annettavasta osoituksesta. Sitä taas ei hevin ymmär-

rä asian selvittämiseksi yleiskielisessä merkityksessä. Puhuminen kunnolli-

sen käsittelyn velvollisuudesta kuvaisi paremmin hallintotuomioistuimen 

todellista vastuunkantoa asian selvittämisessä. 

Empiirisiä tutkimuksia siitä, miten hallintotuomioistuimet käytännössä 

täyttävät selvitysvelvollisuutensa, ei ole. Näin varsinaiseen toimintatutkimuk-

seen ei tässäkään aukea mahdollisuutta. Selvitysvelvollisuuden ulottuvuutta 

hahmottava kirjoittaja on, jos ajatellaan kotimaista tutkimusta, kirjallisuuden 

satunnaisten huomautusten varassa. Sen sijaan skandinaavista tutkimusta 

aihepiiristä on runsaasti, joskin nimenomaan sosiaaliturvaprosessista tie-

toa hakeva joutuu turvautumaan lähinnä keskieurooppalaiseen aineistoon. 

Tämän aineiston käyttämistä hankaloittaa keskieurooppalaisen sosiaalitur-

vaprosessin sovintohakuisuus. Jos kyseisessä prosessissa haetaan konsen-

susta ja lopputuloksen asiallista hyväksyttävyyttä, näyttökysymykset jäävät 

siinä useimmiten taka-alalle.393 Asiahan voidaan sopia, vaikka tosiseikoista 

oltaisiin kuinka erimielisiä tahansa.

5.1.3. Todistelu hallintoprosessissa

Access to justice - näkökulman yhdistäminen todistusoikeudelliseen tarkas-

teluun ei ole niin helppoa, mitä voisi kuvitella. Vanha moitteen aihehan on, 

että todistelua on lähestytty liiaksi tuomarin ja erityisesti hänen todistushar-

392. “The self-interest of lawyers causes them to conduct a diligent, biased search for infor-
mation, whereas the independence of judges causes them to conduct a lax, unbiased search.” 
Näin Cooter-Ulen 1996 s. 365. Vaikka oikeustaloustieteilijöitä voidaan syyttää (riitapuolten) la-
kimiesten ja tuomarien jyrkästä vastakkaisasettelusta, arkipsykologia ja tuomioistuinkäytäntö 
tuntuu tukevan havaintoa.
393. Hietanen-Kunwald 2015 s. 95.
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kintansa kannalta. Asianosaisten rooli tai valmiudet esittää todistelua taas 

ovat jääneet vähälle huomiolle.394 Uusi tutkimus ei, sen enempää kuin äsket-

täinen OK 17 luvun kokonaisuudistuskaan, ole tuonut olennaista muutosta 

tähän painottumiseen. Perinteinen tuomarikeskeinen näkemys todistelusta 

leimaa erityisen selvästi hallintolainkäyttöä. Tämän osoittaa lainkäyttömuo-

don oma kielenkäyttökin. Hallintoprosessissa ei todistella tai esitetä todistei-

ta, vaan sen sijaan hankitaan “selvitystä” asiaan. Näin todistelu korvaantuu 

hallintolainkäytössä asian “selvittämisellä”, millaista tällainen selvittäminen 

de facto yksittäistapauksessa lieneekin.395 Tämä hallintolainkäytön kuva to-

distelusta on puolestaan siirtynyt jos mahdollista vielä voimistuneena lau-

takuntaprosessiin. On myös väitetty, että kirjallisessa muutoksenhakume-

nettelyssä todistelukysymykset ja ylipäätään kaikki oikeudelliset ongelmat 

pyrkivät korvautumaan kysymyksillä siitä, miten asiassa annettava tuomio 

kirjoitetaan.396 Tällöin tuomion oikea formulointi korvaa todellisen päätök-

senteon. Tällaista käytäntöä varmasti esiintyy, mutta kaikki myöntänevät sen 

perustavanlaatuisen virheellisyyden. Kuten tunnettua, tuomion perusteluil-

la tulisi pelkästään tuoda esiin se päättelyketju, jolla ratkaisuun on näytön 

arvioinnissa (toisin sanoen todistus- ja riittävyysharkinnassa) päästy. Totta 

kuitenkin on, että täyskirjallinen käsittely, asiakirjojen kierto sekä kollegiaa-

linen päätöksenteko hämärtävät etenkin todistusharkintaa. Yhdessä esiinty-

essä nämä ominaisuudet vielä vahventavat toistensa vaikutusta.

Näin ollen tämä luku jäisi hyvin lyhyeksi, jos todistelu ymmärretään pe-

rinteisessä prosessioikeudellisessa mielessä eli sellaiseksi oikeudenkäynnin 

erilliseksi osioksi, jossa todistajat ja asiantuntijat henkilökohtaisesti esiinty-

vät. Myöskään muutoksenhakulautakuntien päätöksenteossa näytön arvioin-

ti ei profiloidu. Voidaan melkoisella oikeutuksella sanoa, että siinä todistelu 

sulautuu asian käsittelyyn yleensä ja todistusharkinta on puolestaan yksi 

säie tuomioistuimen päätöksentekoa itse materiaalisessa asiassa.397 Lauta-

394. Niemi 2001 s. 310. 
395. Ilmaisulla “selvittäminen “ on selvästikin kaksi päämerkitystä. Ensiksikin selvittäminen 
viittaa aktiiviseen toimintaan, hallintotuomioistuin hankkii informaatiota. Toiseksi selvittämi-
nen on ymmärrettävissä mentaaliprosessin kuvaukseksi: tuomari selvittää asioita päässään eli 
jäsentää sitä kuvaa maailmasta, minkä kertynyt aineisto välittää. On ilmeistä, että hallintopro-
sessilaki puhuu selvittämisestä molemmissa merkityksissä, yleinen prosessilaki taas tarkoittaa 

“perusteellisesta käsittelemisestä” puhuessaan ehkä enemmän mentaaliprosessia. Toki käsitte-
lyyn kuuluu sekin, että vastapuolelle annetaan tilaisuus kommentoida asianosaisen aineistoa, 
mutta sekin on vielä miellettävissä aineiston työstämiseksi eli sen totuusarvon määrittämiseksi. 
396. Kemppinen 1992 s. 140.
397. Kirjallisuudessa selvitys ja näyttö onkin enemmittä pohdinnoitta samastettu. Ks. Viher-
vuori 2004 s. 505 (“selvitykseen sisältyvä tosiasianäyttö”).
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kuntaprosessissa ainoa varma “esiintyjä” on ratkaisuehdotuksensa kertova 

esittelijä. Hänkin pääsee, kuten edellä havaittiin, jaoston kokouksessa ää-

neen vain, kun joku lautakunnan jäsenistä on edeltäneessä asiakirjakierrossa 

vaatinut “keskustelua” ratkaistavasta asiasta. Tässä tutkimuksessa lähdetään 

kuitenkin siitä, että asianosaisrakenne ja virallisperiaate eivät muuta niitä 

sääntöjä, jotka ohjaavat lainkäyttöelimen todistusharkintaa ja näytön riit-

tävyyden arviointia. Asia erikseen on, että hallintoprosessissa voidaan, jos 

eri prosessilajien ero halutaan tuoda korostetusti esiin, puhua esimerkiksi 

“selvitysharkinnasta”.

Aatehistoriasta kiinnostunut huomaa hallintolainkäytön tutkimukses-

sa kiintoisan siirtymän. Varhaisempi tutkimus oli kiinnostunut todistelun 

konkretiasta eikä arkaillut puhua siitä prosessioikeuden termein.398 Tutki-

mus erotti seuraavat todistuskeinot: asianosaisen lausumat, viranomaisen 

omat havainnot, vierasmiestodistelu, asiantuntijatodistelu ja asiakirjan esit-

täminen (editio). Vaikka varhaista tutkimusta saatettiin moittia yleisen pro-

sessioikeuden jäljittelystä, erottelu osoitti ainakin sen, että eri todistuskeinoja 

oli ja että niiden tuoman tiedon uskottavuus - eli nykytermein todistusar-

vo - oli erilainen. Uudemmassa hallintoprosessin tutkimuksessa todistelu ja 

näytön arviointi ovat omina käsittely- tai ajatteluvaiheina kadonneet: ne ovat 

asian käsittelyä, tarkemmin sanottuna “asian selvittämistä”. Näytön arviointi 

ei jäsenny sen enempää todistusteemoittain (mitä seikkoja katsotaan näy-

tetyiksi tai ei-näytetyiksi) kuin todistusarvoittainkaan (mikä todistuskeino 

todistaa mitäkin). Jäsentynyt näytön arviointi on toisin sanoen palautunut 

hallintoprosessissa sellaiseksi intuitiiviseksi kokonaisarvioinniksi, josta ylei-

sessä prosessioikeudessa on yritetty päästä ja päästykin eroon.399 Toki myös 

jäsentymätön todistusharkinta voi, kiitos tuomarin hiljaisen tekijäntiedon ja 

luontaisen harkintakyvyn, päätyä oikeaan arvioon. Mielivallan raja on kui-

tenkin lähellä, jos tuomari ei edes itselleen pysty selittämään, miksi hän on 

398. Merikoski 1968 s. 391.
399. Rehellisyyden nimissä on myönnettävä, että pääsyyllinen huonoon asiantilaan on proses-
sioikeuden oma tutkimusperinne. Vaikka normatiivinen todistusoikeus on ollut vuosikymme-
nen ajan prosessioikeuden painoalueita, tehty tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan riita-
asioiden ja rikosasioiden henkilötodistelua. Asiakirjatodistelu on jäänyt vähälle huomiolle, ja 
täyskirjallisen menettelyn todisteluongelmia ei ole edes sivuttu. Tästä on seurannut, että si-
nänsä korkeatasoisen todistusoikeuden tutkimuksen menetelmät ja tulokset eivät ole siirrettä-
vissä nykymuotoiseen hallintoprosessiin. Rikosasioiden kirjallisessa menettelyssä näyttöön on 
otettu kirjallisuudessa ohimennen kantaa. On todettu, että (silloin uusi) kirjallinen menettely 
ei ole tarkoitettu vaikuttamaan näytön arviointiin tai siihen, mikä merkitys tunnustamisella 
on. Näin Jokela 2007 s. 162. Asiassa on saavutettava “riittävä selvitysaste”, johon kuuluu myös 
se, että asia on selvitetty riittävän laajasti. Näin Lappalainen ym. 2012 s. 1344.
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päätynyt tiettyyn tulokseen.400 Sitä paitsi hänen pitäisi kyetä lain mukaan 

tuomionsa perusteluissakin arvioimaan näyttöä ja kertomaan, mitä hän kat-

soo näytetyksi ja millä perusteella. 

Keskustelu siitä, onko tosiseikkojen hakeminen hallintolainkäytössä to-

distelua vai asian selvittämistä, on hedelmätöntä. Selvää nimittäin on, että 

tiedon tavoittamisessa pätevät samat lainalaisuudet, hahmotettiin asia kum-

malla tavalla tahansa. Todistusoikeudessa (joka on prosessioikeuden osa-

alue) tieto on tapana jakaa kolmeen luokkaan, aleettiseen tietoon, epistee-

miseen tietoon ja kognitiiviseen tietoon. Aleettinen tieto on tietoa siitä, mitä 

reaalisesti on tapahtunut menneisyydessä. Perinteisesti oikeudenkäynnissä 

on haettu juuri tätä tiedon tasoa eli niin sanottua aineellista totuutta. Sa-

malla kuitenkin myönnetään, että aineellinen totuus aina pakenee, hyvällä 

prosessilla ja onnella siitä saadaan likiarvo, huonolla prosessilla ei sitäkään. 

Episteeminen tieto puolestaan on sitä tietoa, jonka oikeudenkäynti on pys-

tynyt tuottamaan tuomarin käyttöön. Se ratkaisuaineisto, johon tuomarin 

on perustettava päätöksensä asiassa, on tyypillisesti episteemistä tietoa.401 

Tuomari ei kuitenkaan voi ottaa tätä tietoa sellaisenaan vastaan, vaan hän 

suodattaa sen oman kognitiivisen ajattelunsa kautta. Tämän kognitiivisen 

prosessin sisällön määrää tuomarin kokemus, maailmankatsomus, luontai-

nen kyvykkyys ja osaksi intuitiokin. Kognitiivinen prosessi värittää, seuloo ja 

painottaa sitä episteemistä tietoa, josta ratkaisuaineisto koostuu. Kognitiivi-

nen prosessi tuo myös päätöksentekoon sitä “näkymätöntä ratkaisuaineistoa”, 

josta uudempi tutkimus on ollut huolissaan.402 Voidaan myös sanoa, että 

aineellisen totuuden kaipuu - kirjallisuuden “episteeminen nälkä”403 - saa 

tyydytyksensä tuomarin ajatusprosessissa, eikä tuomari välttämättä edes tie-

dosta, mitä hän tekee.

Episteemisen ja kognitiivisen kerroksen korrelaatio näyttää ilmeiseltä. 

Mitä niukemmaksi episteeminen tieto jää, sitä suuremman roolin saa kog-

nitiivinen tieto, toisin sanoen näkymättömän ratkaisuaineiston piiri kasvaa. 

Korrelaatio pätee myös vastakkaiseen suuntaan: mitä pitemmälle asiaa on 

selvitetty, sitä vähemmän tuomarin tarvitsee “tuottaa” tietoa omien ajatus-

400. Tätä ei muuta se, että todistusharkintaa on rakenteellisesti verrattu “arkiajatteluun”. Ks. 
Saranpää 2010 s. 245. Arkiajattelu ei ole mielivallan synonyymi. 
401. Tällä tiedolla saavutettavaa totuutta on kutsuttu hieman vähätellen “prosessuaaliseksi” 
totuudeksi tai osuvammin funktionaaliseksi totuudeksi. Ks. Virolainen-Koulu 2012 s. 122. Toi-
saalta on sanottu, että “empiirisen tiedon tavoitteesta empiristisen todistusteorian merkityk-
sessä” ei kuitenkaan periaatteessa ole prosessioikeudessa irtaannuttu. Ks. Jokila 2010 s. 122. 
402. Lindell 2007 s. 205.
403. Kavonius 2003 s. 26.
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prosessiensa kautta. Toki on selvää, että kognitiivista tiedonmuodostusta ei 

voi välttää. Kaikki tieto suodattuu aina jonkun kognitiivisen kehyksen kaut-

ta.404 Kannattaa kuitenkin muistaa, että jossain vaiheessa empiirinen totuus 

(paremman sanan puuttuessa) kokonaan väistyy ja kognitiiviset prosessit al-

kavat korvata sen konstruoidulla totuudella. Mitä pitemmälle totuutta konst-

ruoidaan, sitä lähemmäs liu’utaan rajapintaa. Sen jälkeen totuus ei ole enää 

konstruoitukaan, vaan totuus koostuu sitä hakevan henkilön piintyneistä 

ennakkoluuloista, satunnaisista mielleyhtymistä ja perusteettomista kuvi-

telmista. 

Kukaan ei ole vuosikymmeniin vakavissaan väittänyt, että virallisperiaa-

te asian selvittämisessä poistaa kertaheitolla todisteluun ja sen arviointiin 

liittyvät ongelmat. Tällainen väitehän tarkoittaisi, että “asian selvittämisel-

lä”, tapahtui se viranomaisen tai asianosaisen toimin taikka näiden yhdis-

telmänä, saavutettaisiin tietoa todellisesta totuudesta, toisin sanoen tiedon 

aleettinen taso. Edellä on todettu, että tämä kuuluu utopian maailmaan. Te-

hokkainkin selvitys antaa vain totuuden “likiarvon” eli de facto käytettävis-

sä olevan ratkaisuaineiston (parhaan mahdollisen ratkaisuaineiston), jonka 

lainkäyttäjä vielä kognitiivisesti prosessoi mielessään. Kognitiiviset prosessin 

taas ovat analyysin, ja vielä selvemmin oikeudellisen sääntelyn ulottumat-

tomissa. Mitä tulee nimenomaan lautakuntaprosessiin, siinä vaara liukumi-

sesta intuitiiviseen näytön arviointiin ja näkymättömään ratkaisuaineistoon 

tukeutumiseen näyttää suorastaan kouriintuntuvalta. Tämä johtuu pääosin 

sosiaaliturva-asioissa seuratusta matalasta selvitysstandardista, yksittäisiä 

asioita ei yksinkertaisesti käsitellä tarpeeksi. Kun episteeminen tietotaso jää 

saavuttamatta valtaosassa asioita mutta muutoksenhakulautakunnalla on 

kuitenkin ratkaisupakko, päätöstä tekevän jaoston on otettava avukseen ko-

kemussäännöt. Kokemussäännöt taas ovat tyypillisiä kognitiivisen prosessin 

tuotteita.405 Kokemussääntöjä onkin kutsuttu osuvasti “todistusharkinnan 

laeiksi”. Tällaisten “lakien” perustehtävä on täyttää se aukko, jonka epistee-

misen tiedon vajavaisuus jättää ratkaisuaineistoon.

Jakso kannattaa päättää tuttuun esimerkkiin. Kuten edellä todettiin, elä-

404. Sama ilmaistuna luhmannilaisittain: “Tällöin oikeaa ratkaisua tai sen konstruoimisen 
ehtoja ei tiukassa mielessä tarvitse tietää. Jokainen ratkaisu reprodusoi osaltaan oikeudellisen 
ratkaisun tekemisen tapaa ja edellytyksiä.” Näin Syrjänen 2008 s. 56.
405. Kokemussäännöllä tarkoitetaan yleisessä muodossa esitettyä hypoteesia kahden tosiseikan 
välisestä suhteesta. Yhdestä seikasta (joka osoitetaan) päätellään todennäköisyys, jolla toinen 
tosiseikka vallitsee, toisin sanoen todistustosiseikka todistaa todistusteemasta. Ks. Saranpää 
2010 s. 109. Kokemussäännöllä sekä määritetään todisteen näyttöarvo että täytetään tuomio-
istuimen perusteluvelvollisuus. Ks. Hirvelä 2006 s. 249.
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minen “avioliitonomaisissa olosuhteissa” vaikuttaa moneen sosiaalietuu-

teen.406 Mitä tällaiset olosuhteet ovat, on laintulkintakysymys, mutta tämä 

puoli ohitetaan tässä yhteydessä. Tällaisista olosuhteista on myös vaikea saa-

da suoraa näyttöä. Niinpä niiden olemassaolo päätellään yhdessä asumises-

ta, tarkkaan sanoen siitä, että kaksi eri sukupuolta olevaa ja suurin piirtein 

samanikäistä henkilöä asuu yhdessä ja samassa asunnossa. Yhdessä asumi-

nenkin on primääristi tulkintakysymys, voidaan nimittäin kysyä, mikä konsti-

tuoi yhdessä asumisen, mutta myös tämä tulkintakysymys sivuutetaan tässä 

esimerkissä.407 Keskeistä on, että myöskään yhdessä asumisesta de facto ei 

käytännössä saa sellaisia suoria aistihavaintoja, jotka ratkaisivat, asutaanko 

yhdessä. Näin turvaudutaan seuraavaan eli hierarkkisesti alemmanasteiseen 

kokemussääntöön. Jos henkilöillä on sama osoite, heidän katsotaan asuvan 

yhdessä. Toisin sanoen sama osoite presumoi yhdessä asumisen, yhteinen 

asuminen taas presumoi avioliitonomaiset olosuhteet, jotka katsotaan näin 

selvitetyiksi, ellei vastanäyttöä tai hallintoprosessin jargonin mukaan lisä-

selvitystä saada. 

Juristille päättelyketjun purkaminen ei tuota vaikeuksia. Hän voi ensiksi-

kin riitauttaa saman osoitteen presumoivan vaikutuksen. Siihen riittää usein 

jo uskottava selitys; yhteinen osoite on vain postinkulkua varten. Toiseksi la-

kimies pystyy kiistämään yhdessä asumisen presumptiivisen luonteen, esi-

merkiksi henkilöt eivät yhteisestä osoitteesta huolimatta tosiasiallisesti asu 

yhdessä, koska toinen heistä opiskelee ulkomailla. Yhtä hyvin hän voi vedota 

siihen, että yhdessä asuminen johtuu asuntopulasta, henkilöt ovat sukulai-

sia ja niin edelleen. Itse asiaansa ajava maallikko taas sortuu hyödyttömään 

inttämiseen - ja avioliitonomaiset olosuhteet jäävät todennetuiksi. Tällainen 

kokemussääntöjen käyttö antaa myös alibin sellaiselle päätöksentekijälle, 

joka laiminlyö asian selvittämisen. Kokemussääntö siirtää selvitysvastuun 

etuuden hakijalle. Ja kun kansalainen ei osaa tai jaksa tuoda esiin kumoa-

vaa selvitystä, hän saa kuvainnollisesti syyttää itseään lopputuloksesta. Toki 

on muistettava, että monet ja ehkä useimmat (myös tämä) kokemussääntö 

vievät valtaosassa tapauksia materiaalisesti “oikeaan” lopputulokseen. Ko-

kemussäännöt ovat kuitenkin omiaan hukkaamaan yksittäistapauksen to-

delliset olosuhteet. Niitä aina on; kahta täysin samanlaista yksittäistapausta 

tuskin esiintyy sosiaaliturvassakaan.408

406. Ks. edellä jakso 3.1.1. ja 3.2.4. 
407. Tulkinta pirstoutuu edelleen, mikä on sama asunto tässä kontekstissa, paljonko aikaa asun-
nossa on vietettävä, että asutaan yhdessä ja niin edelleen. 
408. “- - - singulaarinen ja yksilöllinen ominaisuus tulee torjutuksi ja yhdistävä samuus tai muu 
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5.2. Näytön arviointi yleisessä 
hallintoprosessissa

5.2.1. “Objektivisoitua” näytön arviointia 

Hallintolainkäytön ja yleisen lainkäytön välillä tuntuu vallitsevan määritte-

lemätön mutta fundamentaalinen ero siinä, miten ne suhtautuvat näytön 

arviointiin. Yleisessä lainkäytössä myönnetään vähintäänkin todistushar-

kinnan subjektiivinen elementti; myös näytön riittävyyden harkinnan todel-

lista normatiivisuutta on syytä epäillä. Tuomari ei saa arvioinnilleen tukea 

lakitekstistä, vielä vähemmän todistusoikeuden tutkimuksen kehittelemistä 

teorioista. Tuomarin on pakko tukeutua “ammatilliseen arvostelukykyyn-

sä” (‘sitt professionella omdöme’).409 Tämä arvostelukyky on taas tuomari-

identiteetin ytimessä, koska arvostelukyky hankitaan pitkän kokemuksen 

myötä ja sosiaalisten valmiuksien avulla. Hallintolainkäytössä taas periaat-

teessa samanlainen näytön arviointi objektivisoidaan muuttamalla todiste-

lu selvitykseksi, toisin sanoen asiakirjoiksi. Näin todistusharkinta muuttuu 

täyskirjallisessa menettelyssä asiakirjojen tulkinnaksi samaan tapaan kuin 

teologisessa eksegetiikassa. 

Lautakuntaprosessissa tyypillisiä tulkinnan kohteita ovat sosiaaliturva-

laitoksen lausunnot, maallikkovalittajien laatimat valituskirjelmät, lääkärin-

lausunnot, verotustiedot ja niin edelleen. Todistusoikeuden tutkija sanoisi 

suoralta kädeltä, että perimmäinen subjektiivisuus ei tällaisessa ajatusope-

raatiossa katoa mihinkään. Päinvastoin lähtökohtainen subjektiivisuus kas-

vaa kerroksella.410 Tosiseikkojen siirtäminen asiakirjoihin on subjektiivis-

ta toimintaa, asiakirjojen tulkinta on sekin subjektiivinen ajatusprosessi. 

Tällainen objektivisointi on sinänsä hyväksyttävissä ainakin sosiaaliturvan 

muutoksenhaussa. Asiamääräthän ovat valtaisia ja maallikkovalittajat eivät 

yksinkertaisesti pysty tuottamaan muunlaista aineistoa. Vaarana on lähin-

nä lainkäyttäjän itsepetos. On helppo kuvitella, että asiakirja-aineistosta on 

löydettävissä todellinen aineellinen totuus eli totuuden aleettinen taso. Ja 

kun tämä totuus on saavutettu, päästään automaattisesti oikeaan ratkaisuun.

Päätöksen tehneen viranomaisen lausunnolla on tunnetusti suuri paino-

kokonaisuuteen soveltumista edistävä piirre tulee huomioiduksi ja valituksi.” Näin Kavonius 
2003 s. 26.
409. Näin Ställvik 2009 s. 222.
410. Kirjallisuudessa hallintolainkäytölle ominaisena onkin pidetty “vahvaa uskoa asiakirjoista 
saatavan selvityksen autuuteen”. Näin Pikkujämsä 1999 s. 685.
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arvo hallintotuomioistuimen päätöksenteossa. Lausuntoa ei kuitenkaan ole 

helppo sovittaa todistuskeinojen kategorioihin. Osaksi sovittamisen vaikeus 

johtuu siitä, että viranomaisen lausunnolla on monia tehtäviä. Niistä perin-

teisin on, että lausunto tuo esiin hallintopäätöksen eli tässä epäävän etuus-

päätöksen todelliset perustelut. Nykytutkimus pitää näkemystä kuitenkin nu-

rinkurisena monestakin syystä. Jo etuuspäätöksessä tulisi olla asianmukaiset, 

toisin sanoen yksilölliset ja yksityiskohtaiset perustelut. Muutoinhan kansa-

lainen pakotetaan valittamaan, jotta hän saa tietää, mihin seikkoihin hänelle 

kielteinen päätös ylipäätään tukeutuu. Vasta todellisista perusteluista tiedon 

saatuaan hän pystyy laatimaan varsinaisen valituksensa, eli ilmoittamaan, 

mitä hän vaatii ja mitkä ovat hänen perusteensa muutoksen saamiseksi. Kan-

salainen pakotetaan näin kaksinkertaiseen vaivannäköön. Access to justice 

-näkökulmasta perustelujen “täydentäminen” (tai oikeammin paljastami-

nen) vasta viranomaisen lausunnossa on ilmiselvä oikeuksiin pääsyn este. 

Myöskään prosessiekonomisesti järjestely ei ole kehuttava. Kunnollises-

sa hallintoprosessissa viranomaiselta tulisi pyytää uusi lausunto, tällä kertaa 

kansalaisen “oikeasta” eli täsmennetystä valituksesta. Kansalaiselle taas on 

varattava tilaisuus uuteen vastineeseen uudesta lausunnosta, ja kuulemis-

kierre jatkuu. Joskus lausunnon perustelufunktio yritetään pelastaa halpa-

hintaisella väitteellä, että luettuaan kunnon perustelut lausunnosta kansa-

lainen huomaa tulleensa oikein kohdelluksi - ja peruuttaa hakemuksensa 

tai valituksensa. Tosin voidaan kysyä, miksi kansalainen näkisi tällaista yli-

määräistä vaivaa. Kaikkein vähiten sosiaaliturvan kiukkuinen ja epäluuloi-

nen asiakas (jos kuva keskivertovalittajasta on oikea) kantaa huolta siitä, että 

muutoksenhakulautakunta säästyy tarkoituksettomalta asian käsittelyltä. Eri 

asia on, että jokin ulkonainen seikka - esimerkiksi uuden etuushakemuksen 

käsittelyn nopeuttaminen - voi luoda peruuttamisintressin.

Viranomainen voi käyttää lausuntoaan myös juridiseen argumentointiin, 

toisin sanoen sovellettavien säännösten ja niiden vakiintuneen tulkinnan (eli 

etuuskäytännön) referointiin. Tässä ei sinänsä ole access to justice -ajatte-

lunkaan näkökulmasta moitittavaa. Pikemminkin tällainen avoimuus antaa 

myös maallikkovalittajalle mahdollisuuden perehtyä juridiikkaan ja tarvitta-

essa riitauttaa viranomaisen näkemykset. Tosin ulkopuolisen on modernin 

tietotekniikan aikanakin lähes mahdotonta ottaa selvää, millainen vakiin-

tunut etuuskäytäntö on ollut, esimerkiksi onko siitä hänen kohdallaan poi-

kettu ilman hyväksyttävää syytä. Tällainen selittämätön poikkeaminen käy-
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tännöstä nimittäin herättää epäilyksen näkymättömään ratkaisuaineistoon 

turvautumisesta etuuskäsittelyn aikana, ehkä jopa harkintavallan väärinkäyt-

tämisestä. Prosessioikeuden perusteorian mukaan lausunnon argumentoi-

vat osat ovat asianajamista, lausunto rinnastuu tältä osin riidan osapuolen 

oikeudenkäyntikirjelmään. Muutoksenhakuelimen asiana on ottaa kantaa 

siihen, mikä merkitys tällaiselle argumentoinnille annetaan. Hallinnon ylei-

nen objektiivisuusvelvollisuus koskee tietenkin myös juridista argumentoin-

tia. Tosin käytännössä lausunnot ovat tältä osin vahvasti pro argumentteihin 

keskittyviä. Inhimillistä kylläkin harva hallintoviranomainen tuo esiin contra 

argumentteja eli sellaisia seikkoja, jotka puhuvat hänen päätöstään vastaan.  

Ei pidä unohtaa, että viranomaisen lausunnolla on monasti myös infor-

matiivinen tehtävä. Lausunnossa annetaan tietoja valittajan muista hake-

muksista, niihin annetuista päätöksistä, ratkaisua odottavista hakemuksista, 

valittajan yhteydenotoista ja niin edelleen. Tämäkin on paikallaan. Kuten 

edellä todettiin, samalla henkilöllä on tavallisesti vireillä useita etuusasioita,. 

Osa niistä odottaa etuuspäätöstään, osa taas on jo jonkin muutoksenhaku-

lautakunnan käsiteltävänä. Tällaiset “valituskierteet” - uudet hakemukset 

ja uudet valitukset lähtökohtaisesti samasta etuudesta - ovat käytännössä 

hyvin yleisiä. Ne myös aiheuttavat sitä asiaruuhkaa, josta kaikki muutok-

senhakulautakunnat kärsivät. Vaaran vyöhykkeelle siirrytään vasta, kun vi-

ranomainen ottaa lausuntoonsa suoranaisia faktatoteamuksia eli sellaisia 

havaintoja, jotka perinteisesti kuuluvat todistajankertomukseen. Nämä ha-

vainnot voivat olla välittömiä (viranomainen on itse todennut jonkun seikan) 

tai välillisiä (kolmas on tehnyt havainnon ja ilmoittanut siitä viranomaiselle). 

Hypoteettinen esimerkki faktatoteamuksesta: viranomainen ilmoittaa, että 

työkyvyttömyyteensä vetoava valittaja kuitenkin on pystynyt työntekoon yri-

tyksessään. Tältä osin viranomaisen lausunto muistuttaa kirjallisia todista-

jankertomuksia. 

Tässä vaiheessa merkitystä saa hallintoprosessin asianosaisasetelma. 

Jos lausunnon antava viranomainen tulkitaan ulkopuoliseksi, rinnastus OK 

17 luvun mukaiseen kirjalliseen todistajankertomukseen tai asiantuntija-

lausuntoon tuntuu luontevalta. Jos taas viranomaista pidetään - kuten täs-

sä tutkimuksessa tehdään - sosiaaliturvariidan osapuolena, kuva muuttuu. 

Lausunnon faktakertomukset ovat asianosaisen kuvausta hänen omasta asi-

astaan. Virkavastuun ja objektiivisuusperiaatteen olemassaolo enintään nos-

taa tällaisen riidan osapuolen “totuusnäkemyksen” lähtökohtaisesti vähäis-
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tä totuusarvoa. Vastaavasti riidan osapuolen asiantuntijalausunto on sekin 

subjektiivinen käsitys siitä, mitä kokemussääntöjä vallitsee ja mihin niiden 

soveltaminen tapaukseen johtaa. Tässä tutkimuksessa on aktualisoitunut 

seuraava esimerkki: viranomainen vetoaa kokemussääntöön, jonka mukaan 

eri sukupuolta olevien henkilöiden asuminen yhdessä tekee heistä avoparin, 

mikä vaikuttaa etuuden määrään. 

Vielä kiintoisammaksi asianosaisasetelman merkitys nousee, jos tai kun 

viranomaista edustaa erillinen edunvalvontayksikkö, esimerkkinä veroasia-

mies verotuksen liittyvissä asioissa. Veroasiamies voi esittää muun muassa 

verohallinnon kirjelmän “puolueettomana” asiantuntijalausuntona. Vero-

hallintohan on ulkopuolinen, koska riitaa käydään veroasiamiehen ja vero-

velvollisen välillä. Asiallisesti tuskin kukaan ryhtyy väittämään, etteikö vero-

hallinto antaisi kyseistä “asiantuntijalausuntoa” omassa asiassaan. Tällöin 

kyseinen lausunto esimerkiksi verolain tulkinnasta tai verotuskäytännöstä 

rinnastuu riita-asian asianosaisen oikeudenkäyntikirjelmään. Väärinkäsitys-

ten välttämiseksi todettakoon, että tässä ei suinkaan väitetä, että viranomai-

set antaisivat tarkoituksellisesti vinoutuneita lausuntoja.411 Tarkoituksena on 

pelkästään osoittaa, kuinka pulmallinen viranomaislausunto heterogeenisen 

luonteensa takia on todistusoikeuden yleisten oppien näkökulmasta. 

5.2.2. Vapaa vai kontrolloitu todistusharkinta?

Kuten edellä todettiin, lautakuntien lainkäyttöä hallitsee se vapaa todistus-

teoria, jolle suomalainen lainkäyttö muutoinkin tukeutuu. Samalla on myön-

nettävä, että muodollinen yksiasianosaissuhde ja virallisperiaate hämärtävät 

totuttuja teorian sovellutuksia. Vapaa todistusteoria koostuu, kuten tiedetään, 

kahdesta osiosta, vapaasta todistelusta ja vapaasta näytön arvioinnista. En-

simmäisellä tarkoitetaan sitä, että todistuskeinoja tai todisteiden tyyppejä 

ei laissa ole määritelty. Asianosaiset saavat lähtökohtaisesti esittää millaista 

todistelua tahansa. Todistelulle ei ole asetettu ylärajaa mutta ei myöskään vä-

himmäismäärää. Tosin rikosprosessissa ja jossain määrin myös hallintopro-

sessissa puhutaan selvityskynnyksestä, jonka saavuttamisesta yksittäisessä 

411. Ilmeisesti lausuntojen taso on kuitenkin herättänyt epäilyksiä, sillä prosessityöryhmä eh-
dottaa uuteen lakiin säännöksiä muun muassa viranomaisen velvollisuudesta antaa lausunto 
eli uuden kielenkäytön mukaan vastata (ehdotettu 48 §). Viranomaisen on vastattava asian-
osaisen esittämiin vaatimuksiin sekä esitettävä käsityksensä selvityksestä (1 mom.). Viranomai-
sen on myös toimitettava hallintotuomioistuimelle pyynnöstä tarvittavat asiakirjat (2 mom.). 
Kyseiset velvollisuudet on ennen katsottu itsestäänselvyyksiksi. Ks. oikeudenkäynti hallinto-
asioissa 2011 s. 58 ja 125. 
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asiassa viime kädessä tuomioistuin huolehtii. Selvityskynnys tarkoittaa sitä, 

että selvityksen yksittäisessä asiassa on katettava kaikki asiaan vaikuttavat 

seikat, myös negatiiviset. Vapaa näytön arviointi on tapana jakaa kahteen 

vaiheeseen: todistusharkintaan ja näytön riittävyyden harkintaan.412 Ensim-

mäinen on ei-oikeudellinen, lähinnä empiiris-psykologinen ajatusprosessi, 

joka antaa todisteille niille kuuluvan näyttöarvon. Jälkimmäinen eli näytön 

riittävyyden arviointi taas on lähtökohtaisesti normatiivinen päätelmä siitä, 

onko näyttökynnys yksittäistapauksessa saavutettu. Adjektiivi “vapaa” kuvaa 

hyvin varsinaista todistusharkintaa, mutta riittävyysharkinnasta käytettynä 

se saattaa antaa harhaanjohtavan kuvan. Todettakoon, että todistusharkin-

taa ja riittävyysharkintaa ei aina pidetä kielenkäytössä erillään. Ne nimittäin 

vaikuttavat suuresti toisiinsa. 

Väittely siitä, vallitseeko sosiaaliturva-asioissa normatiivinen selvitys-

kynnys, on tavallaan turhaa. Muutoksenhakulautakunnista kerätty aineisto 

nimittäin osoittaa, että selvityskynnys (jos se ylipäätään on olemassa) on 

äärimmäisen vaatimaton. Sosiaaliturva-asiat jäävät säännönmukaisesti rat-

kaistaviksi niin aukollisen ja huonolaatuisen aineiston turvin, että vastaa-

vaa ei esiinny yleisissä tuomioistuimissa tai edes hallintotuomioistuimissa. 

Muutoksenhakulautakunnissa selvityksen aukollisuus ei myöskään näytä 

heijastuvan aineiston saaman luotettavuuden (eli todistusvoiman) vahvuu-

teen. Normaalistihan aukollisuus laskee - tai sen ainakin pitäisi laskea - jäl-

jelle jäävän näytön todistusarvoa. Lautakunnissa tuntuu tapahtuvan juuri 

päinvastoin. Kertyneen mutta liian niukan aineiston todistusarvo nousee 

jonkinlaista arkijärjen ‘vähän mutta hyvää ‘-logiikkaa seuraten. Tämä on in-

himillistä ja anteeksiannettavaa, mutta selittelyt eivät tietenkään vielä tuo 

korjausta epäkohtaan.

Vapaassa todistusharkinnassa tuomari päättää jokaisessa asiassa erik-

seen, mikä on siinä esitetyn näytön tai hankitun selvityksen todistusarvo. 

Tätä harkintaa ei ohjata, laki - eli vielä hetken voimassa oleva OK 17:2 - edel-

lyttää pelkästään, että harkinta on “huolellista”. Tästä arkaistisesta ilmauk-

sesta on tutkimuksessa johdettu periaate, jonka mukaan harkinta ei saa olla 

mielivaltaista tai intuitiivista. Vaikka laki ei niitä tunne, kokemussäännöt oh-

jaavat, kuten edellä todettiin, pitkälle todistusharkintaa. Kokemussääntöjä ei 

ole turhaan kutsuttu “todistusharkinnan laeiksi”. Todettakoon kuitenkin, että 

laki ei määrää tuomaria käyttämään kokemussääntöjä. Vielä vähemmän laki 

412. Ks. esim. Väisänen-Korkman 2014 s. 722. Tosin on osoitettu, että käytännössä todistelun 
luotettavuus ja näytön riittävyys usein sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Ks. Hirvelä 2006 
s. 507.
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kertoo, mitä kokemussääntöjä hänen tulisi käyttää. Todistusharkintaa, joka 

ei nojaa minkäänlaisiin kognitiivisiin lainalaisuuksiin, on kuitenkin vaikea 

kuvitella. Tuomarinhan on pakko perustaa todistusharkintansa johonkin. 

Riskiksi on pikemminkin katsottu, että tuomari ei edes huomaa käyttävän-

sä kokemussääntöjä päätöksenteossaan. Tällöin hän ei jäsentyneesti mieti 

tosiasiallisesti käyttämiensä sääntöjen soveltuvuutta tapaukseen, sääntöjen 

alkuperää tai edes luotettavuutta.

Kokemussääntöjä on erilaisia. Ne ovat osaksi tieteellisiä, osaksi arkijärkeä 

(myös tuomarin omaa kokemusta), osaksi taas intuitiivista vakuuttuneisuutta 

tosiseikkojen suhteesta (jossa lähestytään mielivaltaisia assosiaatioita). Ko-

kemussäännöt ovat joutuneet aiheetta huonoon maineeseen, koska tutkimus 

on mielellään nostanut esiin sellaisia “kokemussääntöjä”, jotka lähinnä ku-

vastavat esittäjänsä ennakkoluuloja. Tällaisia ennakkoluuloja ovat muun mu-

assa sosiaalisessa mediassa vilahtavat väitteet siitä, että kaikki maahanmuut-

tajat keinottelevat sosiaaliturvalla. On kuitenkin ilmeistä, että jonkinlaiset 

kokemussäännöt ovat välttämättömiä todistusharkinnassa. Samoin on help-

po päätellä, mistä muutoksenhakulautakunnat hakevat todistusharkintaa 

ohjaavat kokemussääntönsä. Lautakuntien jäseninä on sosiaalialan ammat-

tilaisia, joiden yksi tehtävä on tuoda päätöksentekoon sosiaalitoimen koke-

mussäännöt. Erityisesti lautakuntaprosessissa sosiaalialan kokemussäännöt 

- ja samalla niihin perustuva kognitiivinen prosessi - nousevat suhteettomaan 

rooliin, koska näkyvä ratkaisuaineisto eli episteeminen tieto on yhtäältä au-

kollista, toisaalta taas luotettavuudeltaan heikohkoa. Sitäkin tärkeämpää on 

tai olisi, että lainkäyttäjät tietävät mitä tekevät, toisin sanoen he formuloivat 

kokemussääntönsä, pohtivat analyyttisesti niiden luotettavuutta ja lopuksi 

perustelevat, millä tavalla “todistustosiseikka todistaa todistusteemasta”.413 

Todistusharkintahan on hallittua ainoastaan, kun kokemussäännön sisältö, 

alkuperäistodennäköisyys ja luotettavuus saadaan varmistetuksi.414

Tuomarin näkökulmasta voidaan kysyä, mitä tietoa kokemussäännön 

käyttäminen yksittäisessä asiassa vähintäänkin edellyttää.415 On katsottu, et-

tä tuomarin on ensiksikin tunnettava kokemussäännön olemassaolo ja sisäl-

tö (mikä on muutoinkin selviö), toiseksi hänen on otettava huomioon sään-

nön yleiseen käyttökelpoisuuteen vaikuttavat tekijät, kolmanneksi tuomarin 

413. “Kun päätöksenteossa nojataan kokemussääntöihin, perusteluista tulisi ilmetä, miksi ja 
miten näin tehtiin. Pidämme kokemussääntöjen eksplikointivaatimusta erittäin keskeisenä 
nykykäytännön kritiikkinä (kursiivi poistettu).” Näin Sorvettula-Klami-Rahikainen 1988 s. 34. 
Hallintolainkäytön kohdalla kritiikki on yhtä ajankohtaista kuin esittämishetkellään.
414. Näin Klami-Gräns-Sorvettula 2000 s. 148.
415. Näin Stanikic 2014 s. 65.
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on tiedostettava, soveltuuko sääntö tarkasteltavaan yksittäistapaukseen ja 

neljänneksi hänen on tunnettava se prosessuaalinen viitekehys, jossa sään-

tö tulee sovellettavaksi. Vaikka teorianmuodostuksessa silmällä on pidet-

ty lähinnä todistajanpsykologian tuottamia kokemussääntöjä ja henkilöto-

distelua, on selvää, että samat edellytykset kokemussääntöjen käyttämiselle 

koskevat kaikkea todistusharkintaa. Tämän tutkimuksen aineiston valossa 

on kuitenkin pakko sanoa, että tästä ihanteesta ollaan sosiaaliturvan muu-

toksenhaussa varsin kaukana. 

Hallintoprosessissa todistusharkinnan kontrollointi kärsii siitä, että rii-

dan osapuolille ei varata mahdollisuutta lausua keskitetysti mielipidettään 

selvityksestä. Riita-asiassa tämä funktio toteutuu asianosaisten loppulau-

sunnoissa, jossa he arvioivat esitetyn näytön luotettavuutta. Tässä vaiheessa 

he tuovat esiin omat todistajanpsykologiset näkemyksensä ja ne kokemus-

säännöt, joiden varassa kertynyttä näyttöä tulisi arvioida.416 Täyskirjallisessa 

hallintoprosessissa asianosainen saa toki mahdollisuuden vastata vastapuo-

len kirjelmiin ja esittämiin asiakirjoihin. Samoin häntä kuullaan - joskus hy-

vinkin tunnollisesti - kaikista uusista lausunnoista ja ylipäätään kertyneestä 

uudesta aineistosta. Tällainen kirjallinen kuuleminen ei kuitenkaan toteuta 

loppulausunnon funktiota. Koko kertyneen selvityksen (tai oikeammin todis-

telun) luotettavuus ei tule yhdellä kerralla arvioitavaksi. Pikemminkin riidan 

osapuolten arviot tulevat “tipoittain” eli ajallisesti ja temaattisesti pirstaloitu-

neina. Jos hallintoprosessissa toimitetaan suullinen käsittely, asia tietenkin 

muuttuu. Suullisessa käsittelyssä asianosaiset saavat tilaisuuden loppulau-

suntoihin ja selvityksen kokonaisarviointiin. 

Loppulausuntojen objektiivisuutta ja joskus tasoakin on joskus väheksyt-

ty. Siitä huolimatta asianosaisten kokonaisarviot, ainakin jos heillä on ollut 

pätevät lakimiesavustajat, joka tapauksessa antavat jonkinlaista tukea tuo-

mioistuimen omalle todistusharkinnalle, jossain määrin myös riittävyysarvi-

oinnille. Ja kääntäen voidaan sanoa, että tällaisten loppulausuntojen puuttu-

essa tuomioistuin joutuu käynnistämään harkintansa tyhjältä pöydältä. Siinä 

taas satunnaiset mielikuvat ja vähäiset yksityiskohdat voivat saada suhteet-

toman painoarvon. Lausutusta voidaan samalla päätellä, että harkittaessa 

suullisen käsittelyn tarpeellisuutta on pidettävä mielessä myös sen tuomio-

istuimen omaa todistusharkintaa tehostava sivuvaikutus.

416. Näin Kiesiläinen – Niemi-Kiesiläinen 2000 s. 242.
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5.3. Selvittämisen ohjautuminen 

5.3.1. Mitä on selvitettävä?

Hallintotuomioistuimen selvitysvelvollisuuden periaatteellista merkitystä ei 

koskaan ole - toisin kuin sen praktista toteutumista - kiistetty. Päinvastoin 

selvitysvelvollisuutta on pidetty olennaisena osana yksityisen kansalaisen oi-

keussuojaa, kun hän käy oikeutta julkisyhteisön kanssa.417 Samalla on kuiten-

kin nostettu esiin kaksi selvitysvelvollisuuden keskeistä pulmaa. Ensiksikin 

selvitysvelvollisuus nousee harvoin oikeuskysymykseksi eli normatiiviseksi 

ongelmaksi. Hallintolainkäytössä ei ole tapana ottaa kantaa sen laajuuteen 

ja toteutumiseen yksittäistapauksessa. Näin selvitysvelvollisuuden kattama 

alue ei pääse oikeuskehityksen kautta täsmentymään. Toiseksi konkreetti-

nen selvitysvastuu eli kuka selvittää ja mitä selvittää jää oikeudellisen kont-

rollin rajapinnalle.418 Huonoon selvittämiseen ei oikeastaan kukaan pääse 

puuttumaan, selvittämisvelvollisuuden laiminlyömisestä ei toisin sanoen 

jää kiinni. Esittelijä tai valmisteleva tuomari, joka laiminlyö selvitysvelvolli-

suutensa, ei tavallisesti kohtaa edes moraalista paheksuntaa. Pikemminkin 

hänen toimintaansa pidetään tehokkaana. Asiat nimittäin eivät viivy hänen 

pöydällään, eikä niiden valmisteluun uhrata suhteettomasti tuomioistuimen 

rajallisia voimavaroja. 

Kumpikin havainto tuntuu osuvan naulan kantaan, kun katsotaan muu-

toksenhakulautakuntien toimintaa. Lautakunnat eivät ole olleet kiinnostu-

neita menettelykysymyksistä, mikä johtunee siitä, että niiltä puuttuu perintei-

sille tuomioistuimille ominainen ja pitkälti kulttuurinen “prosessitietoisuus”. 

Kiinnostuksen puuttumiseen vaikuttanee myös substanssiosaamista painot-

tava kokoonpano, joukossa ei ole pitkän linjan lainkäyttäjiä, ellei sellaisina 

pidetä päätoimisia puheenjohtajia. Muutoksenhakulautakunnissa vastuu 

selvityksestä delegoituu esittelijälle. Tästä seuraa, että selvitysvelvollisuuden 

sovellukset ovat hänen työmoraalinsa varassa. Asian ratkaiseva jaosto ei to-

siasiallisesti pysty kontrolloimaan selvityksen laatua ja kattavuutta. Vaivan-

näköä tällä alueella ohjaa myös eräänlainen lautakuntaprosessin rautainen 

käsi eli esittelijän työvelvollisuuden määrittely. Kun työvelvollisuus sidotaan 

yksinomaan asioiden lukumäärään, esittelijän on aina valmisteltava viikko-

417. Edelstam 1995 s. 20.
418. Edelstam ei kylläkään sano asiaa näin suoraan vaan tyytyy toteamaan lähtökohdan. Ky-
seessä on “ett illa kontrollerat rättsområde”. Näin Edelstam 1995 s. 18. Edellä mainitut päätelmät 
tuntuvat kuitenkin seuraavan luonnostaan tästä lähtökohdasta.
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jättömääränsä (vähintään 21 asiaa). Tällöin houkutus työekonomiaan ja sel-

vitystyörutiinien virtaviivaistamiseen on kiistaton. 

Kun selvitysvelvollisuutta ryhdytään tarkemmin tutkimaan, kysymys sel-

vittämistoiminnan (jos tätä sanaa halutaan käyttää) laajuudesta kannattaa 

jakaa kahteen osioon. Ensiksikin on ratkaistava, mitä seikkoja on selvitet-

tävä, tapahtui se joko hankkimalla tietoa oma-aloitteisesti tai sälyttämällä 

tiedon hankkiminen riidan osapuolille. Toiseksi on otettava kantaa siihen, 

mitä hallintotuomioistuin ei saa ryhtyä selvittämään sen enempää omin päin 

kuin vaatimalla tietoja osapuoliltakaan. Osakysymyksillä on luontainen jos-

kin ohut kausaliteettinsa. Mitä vähemmän ylipäätään asiaa selvitetään, sitä 

harvemmin aktualisoituu kysymys siitä, mitä ei saa ryhtyä selvittämään. Jo-

tain selvittämisen vallitsevista käytännöistä sanoo se havainto, että selvittä-

misen kiellot tai esteet ovat jääneet kotimaisessa tutkimuksessa lähes täysin 

huomiotta. Poikkeuksena ovat henkilötodisteluun liittyvät kiellot ja rajoi-

tukset. Niiden osalta tukea selvittämisen kielloille on haettu yleisen proses-

sioikeuden sääntelystä, eli OK 17 luvusta. Kun suulliset käsittelyt - ja niissä 

aktualisoituva henkilötodistelu - ovat sosiaaliturvan muutoksenhaussa ti-

lastollisia harvinaisuuksia, pohdinnoista ei ole ollut mainittavaa käytännön 

hyötyä.419 

Hallinto-oikeuden tutkimuksen avulla pystytään vaivatta hahmottamaan 

selvittämisvelvollisuuden ulkorajat. Ulkorajat määrää viime kädessä asian 

ratkaisevan tuomioistuimen käsitys siitä, mikä on oikeudellisesti merkittä-

vää.420 Tämän piirin sisällä näytön arviointi - eli hallussa olevan ratkaisuai-

neiston analyysi - ohjaa samalla epäsuorasti selvitysvelvollisuuden laajuutta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että a priori selvitettävän (eli oikeudellisesti 

merkittävän) seikan ilmeneminen käytettävissä olevasta aineistosta konk-

retisoi selvitysvelvoitteen, ellei näyttökynnys samalla aineiston perusteel-

la muutoinkin ylity.421 Asianosaisen kannalta tästä seuraa, että hänellä on 

prosessissa eräänlainen esiin tuomisen taakka.422 Jos hän haluaa tuomiois-

tuimelta konkreettisia selvittämistoimia (mitä ne sitten ovatkin), hänen on 

ilmoitettava, mikä seikka on hänen mielestään ratkaisuun vaikuttava ja sel-

vitystä vailla. Tuomioistuimen näkökulmasta taas kyseinen sääntö vie siihen, 

että sille ei muodostu velvollisuutta hakea selvitystä sellaisista seikkoja, jotka 

419. Henkilötodistelun merkitys kokonaisuutena on ollut “hallintolainkäytön laillisuuskontrol-
lissa” vähäistä. Ks. Halila 2000 s. 248. 
420. Koulu 2014 s.217. Ks. myös Koulu 2012 s. 279.
421. Ks. edellä jakso 2.3.2.
422. Ks. jakso 3.2.2. ja 3.4.
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eivät ilmene käytettävissä olevasta ratkaisuaineistosta. On myös ilmeistä, että 

selvitysvelvollisuus vaihtelee käsittelyn kuluessa. A priori merkittävän seikan 

“esiin noustessa” velvollisuus laajenee; velvollisuus katoaa, kun seikan mer-

kityksettömyys tulee todetuksi tai näyttökynnys saavutetaan. 

Avoimeksi jää kuitenkin tärkeitä kohtia. Esimerkiksi: miten pitkälle sel-

vitysvelvollisuus menee esiin tuotujen seikkojen osalta? Tuomioistuin ei ole 

poliisi, sillä ei ole samoja valtuuksia eikä tutkinnallista osaamista. Samoin 

voidaan väittää, että suhteellisuusperiaate ja yhdenvertaisuusperiaate ra-

joittavat omalta osaltaan selvittämistoimia. Tuomioistuin ei voi uhrata suh-

teettomasti aikaa ja vaivaa yksittäiseen asiaan, koska sen voimavarat ovat 

rajalliset. Yhden asian ylenmääräinen selvittäminen johtaa selvittämisen 

laiminlyönteihin muissa asioissa. Merkitystä voidaan antaa myös sille, myö-

tävaikuttaako asianosainen esiintuomansa seikan selvittämiseen. Häneltä 

voidaan vähintäänkin edellyttää, että hän antaa itsellään olevat tiedot ja li-

säksi vihjaisee, mistä muista lähteistä selvitystä on saatavissa. Asianosaisen 

passiivisuus alentaa toisin sanoen tuomioistuimen selvitysvelvollisuutta. 

Tästä kaikesta huolimatta on ilmeistä, että tuomioistuimen on käytävä lä-

pi tavanomaisimmat selvityskeinot kuten lisäselvityspyynnöt asianosaisel-

le, päätöksen tehneelle viranomaiselle (tässä sosiaaliturvalaitokselle) sekä 

muulle viranomaiselle, jos sillä on hallussaan asiaan vaikuttavaa informaa-

tiota. Periaatteellista estettä ei ole laajempaankaan selvittämiseen. Tällöin 

selvityspyyntöjä tehdään myös sellaisille ulkopuolisille tahoille (myös luon-

nollisille henkilöille), jotka ehkä tietävät jotain - esimerkiksi valittaja on hei-

dät maininnut tai heidän nimensä käyvät ilmi aineistosta.

Lopuksi on ratkaistava, kenen asiana on esittää selvitystä jostakin tosi-

seikasta. Tätä velvollisuutta voidaan kutsua selvitysvelvoitteeksi, vaikkakaan 

se ei ole varsinainen velvollisuus vaan lähinnä toimimismahdollisuus. Näis-

tä velvoitteista ei ole säännöksiä sen enempää hallintolainkäyttölaissa kuin 

lautakuntalainsäädännössäkään. Niitä voidaan kuitenkin hahmottaa vero-

tusmenettelylain (1558/1995) systematiikkaa seuraten.423 Tämä laki jakaa sel-

vittämisvelvollisuuden sekä veroviranomaiselle että verovelvolliselle. Kum-

mankin on mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava asian selvittämiseen 

(26.4 §). Selvitysvelvoite on sillä osapuolella, jolla on parhaat mahdollisuudet 

423. Ks. Myrsky-Svensk-Voutilainen 2014 s. 327. Suoraa mallintamista vaikeuttaa se, että vero-
prosessi hallintotuomioistuimissa on muodollisesti kaksiasianosaista, kun taas hallintolain-
käyttö muutoin rakentuu yhden asianosaisen konstruktiolle ja “heikolle asianosaissuhteelle”. 
Tämä eroavuus ei kuitenkaan estä teoreettista mallintamista. Selvitysvelvoitteita voi toki olla 
myös “heikolla asianosaisella” eli tässä päätöstään kuvainnollisesti puolustavalla sosiaalitur-
valaitoksella.
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selvityksen esittämiseen. Näin esimerkiksi verovelvollinen joutuu selvittä-

mään ne “asianhaarat, jotka ovat tapauskohtaisia hänen kyseisessä yksittäi-

sessä veroasiassaan.” Veronsaajalla taas on parhaat mahdollisuudet selvittää, 

miten asiat yleensä ovat vastaavassa tilanteessa, esimerkiksi mikä on tietyn 

hyödykkeen markkinahinta.424 Tosin samalla tunnustetaan realiteetit. Vero-

velvollisen nimittäin on oman etunsa takia syytä esittää mahdollisimman 

laajalti selvitystä kiistelemättä siitä, olisiko se oikeastaan veroviranomaisen 

velvollisuus. Symmetrisistä selvitysvelvoitteista seuraa, että selvitysvastuu on 

molemminpuolista, yleensä samanaikaista ja selvitysvelvoitteet näin toisi-

aan täydentäviä. Verovelvollisen selvitysvelvoite saa helposti vastatodistelun 

luonteen, koska verovelvollinen enimmäkseen pyrkii omalla selvityksellään 

heikentämään sitä selvitystä, jonka veroviranomainen esittää verovelvolli-

suuden perustavista tosiseikoista.

Lautakuntalaeissa tai etuuslaeissa ei ole vastaavanlaisia säännöksiä. Tä-

mä voi johtua siitä, että selvitysvelvollisuuden sääntelyä lainkäytössä on 

haluttu periaatteellisista syistä välttää. On muistettava, että kyseinen vero-

tusmenettelylain säännös ei teoriassa sovellu veroasian käsittelyyn hallinto-

oikeudessa. Voi olla myös niin, että sosiaaliturvan asiakkaalle ei ole haluttu 

sälyttää minkäänlaista selvitysvelvollisuutta, toisin sanoen selvitysvastuu on 

yksin sosiaaliturvalaitoksella ja/tai tuomioistuimella. Oli niin tai näin, kuilu 

teoriassa kaikenkattavan selvitysvelvollisuuden ja käytännön työekonomisen 

selvitystoiminnan välillä on niin jyrkkä, että fiktio on kestämätön. Vaikuttaa 

ilmeiseltä, että lautakuntaprosessi - ja laajemmin sosiaaliturva-asioiden oi-

keusturva - vaatisivat omat erityissäännöksensä selvitysvastuusta. Hallinto-

lainkäyttölain yleissäännös asian selvittämisestä on käytännön ratkaisujen 

kannalta hyödytön. 

Lähtökohdasta ei ole epäselvyyttä: selvitysvelvoite on asetettava sosiaa-

liturvalaitokselle. Kansalaiselta saa vaatia selvitystä vain hänen yksityisestä 

elämänpiiristä, josta ulkopuolisen ylipäätään on mahdotonta saada tietoja. 

Tosin tässäkin suhteessa sosiaalinen media muuttaa maailmaa. Joku saattaa 

paljastaa siinä hyvinkin intiimejä tietoja elämästään. Pulmaksi jää kuiten-

kin, missä määrin sosiaaliturvaa toimeenpanevat tahot saavat käyttää tällai-

sia tietolähteitä. Vaikka lupa siihen olisikin, todistusoikeuden näkökulmasta 

tällainen tieto on huonolaatuista. Tieto joudutaan irrottamaan sosiaalisesta 

kontekstistaan, yksityiskohdat saattavat olla epätarkkoja eikä tiedon kontrol-

lointi ole niin vain järjestettävissä. 

424. Näin Ryynänen 2001 s. 265.



261

5.3. Selvittämisen ohjautuminen

5.3.2. Mitä ei saa selvittää?
Sen määrittely, mitä ei saa selvittää, jää pitkälti kysymykseksi OK 17 luvun 

analogisesta soveltamisesta.425 Erityisiä selvittämisen kieltoja laki kun ei tun-

ne, eikä ehdotus laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa toisi toteutues-

saankaan tähän muutosta. Normipohjaa haettaessa päädytään näin kysy-

mään, rajoittavatko lakisääteiset todistamiskiellot ja todistamisen rajoitukset 

asian selvittämistä hallintoprosessissa yleensä vai ainoastaan henkilötodis-

telua suullisessa käsittelyssä. Jälkimmäistä voitaneen pitää selviönä. Tässä 

tutkimuksessahan on katsottu, että selvitys on käsitteellisesti todistelua tai 

ainakin paikoitellen asianajamista. Muita vaihtoehtojahan ei periaatteessa 

ole. Kaikki oikeudenkäynnin aineisto sijoittuu jompaankumpaan kategori-

aan. Hallintolainkäyttölain säätämisen aikaisessa tutkimuksessa otettiin kan-

taa OK 17 luvun eri säännösten soveltamiseen hallintoprosessissa.426 Tällöin 

enemmittä perusteluitta lähdettiin siitä, että muutamia luvun “periaatteita” 

voidaan soveltaa myös selvittämisvelvollisuutta harkittaessa. Näin sovelletta-

vaksi tulivat muun muassa säännökset notoorisista ja viran puolesta tunne-

tuista seikoista (3 §)427, tunnustuksen merkityksestä (4 §) sekä yleissäännös 

tarpeettomasta, pienemmillä kustannuksilla tai vähemmällä vaivalla saata-

vasta näytöstä (7 §). 

Tämän sovellettavien säännösten luetteloon sisältyi myös OK 17:5. Py-

kälän mukaan asianosaisen poissaololle tai vastaamasta kieltäytymiselle 

voidaan antaa todistusvaikutus asiassa. Kuten edellä todettiin, tulkinta on 

helppo riitauttaa sosiaaliturvan muutoksenhaussa. Soveltaminen nimittäin 

edellyttäisi hakijan tai valittajan primääriä myötävaikutusvelvollisuutta, jolle 

425. Prosessityöryhmä myöntää, että oikeudenkäymiskaaren eli OK 17 esteellisyyssäännök-
set todistajista eivät “ongelmitta” sovellu hallintoprosessiin. Tästä syystä työryhmä ehdottaa 
hallintolainkäytölle itsenäisiä esteellisyyssäännöksiä, jotka näin irtaantuisivat tulkinnallisesti 
napanuorastaan yleiseen lainkäyttöön eli OK 17 luvun kontekstista. Ks. oikeudenkäynti hal-
lintoasioissa 2011 s. 151.
426. Hallberg-Ignatius-Kanninen 1994 s. 328.
427. Viran puolesta tunnettavina seikkoja on pidettävä ainakin kaikkia niitä tietoja, jotka käyvät 
ilmi julkisista rekistereistä - tietenkin edellyttäen, että lainkäyttöelimellä on pääsy rekisteriin. 
Esimerkiksi veroprosessissa rekisterien tietosisällön katsotaan kuuluvan lähtökohtaisesti ve-
roviranomaisen selvitysvastuun alaan. Ks. Ryynänen 2001 s. 270. Notoorisen tietämyksen piiri 
on näin suhteellisen laaja joskin tapauskohtaisesti määräytyvä. Ks. Lindell 2007 s. 52. Lakivalio-
kunta analysoi hieman notoorisuutta OK 17 luvun uudistuksessa. Notoorinen on sen mukaan 
seikka, jonka käsillä olo on “aivan selvä kaikille oikeudenkäyntiin osallisille”. Sen sijaan lähestul-
koon kaikkien ihmisten ei tarvitse tuntea seikkaa. Ks. lakivaliokunnan lausunto 19/2014 vp. s. 8. 
On huomattava, että seikan luokittelu notooriseksi ei tietenkään vapauta tuomioistuinta sen ot-
tamisesta käsiteltäväksi. Toisin sanoen tuomioistuimen on kerrottava asianosaisille, että se pi-
tää tiettyä tosiseikkaa yleisesti tiedettynä, ja varattava heille tilaisuus lausua siitä mielipiteensä.
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taas ei löydy selkeää säännöspohjaa. Asia on eri tavalla veroprosessissa, jossa 

nimenomainen säännös - tarkkaan ottaen verotusmenettelylain 26.4 § - vel-

voittaa veroviranomaisen ja verovelvollisen osallistumaan yhteisesti asian 

selvittämiseen. Tästä seuraa veroprosessissa, että asianosaisen laiminlyö-

dessä oman selvitysvelvoitteensa selvitysvastuu ei siirry sen enempää vasta-

puolen kuin lainkäyttöelimenkään kannettavaksi. Seikan katsotaan toisin sa-

noen jääneen selvittämättä ja selvitysvelvollisuus asianmukaisesti täytetyksi. 

Käytännön lopputulos on mitä luultavammin sama myös lautakuntaproses-

sissa, vaikka säännöspohja puuttuu. Tämä merkitsee, että etuuden hakijan 

selvitettäväksi jää hänen yksityinen elämänpiirinsä. Jos hän laiminlyö tieto-

jen antamisen, sosiaaliturvalaitoksella tai muutoksenhakulautakunnalla ei, 

kuten edellä todettiin, yksinkertaisesti ole käytettävissään sellaisia keinoja, 

joilla tuohon tietoon päästäisiin käsiksi.

Prosessioikeuden tutkija hämmästelee sitä, että viitatussa luettelossa ei 

mainita todistusoikeuden keskeistä parhaan todistusaineiston periaatetta.428 

Periaate tarkoittaa, että niin sanottu todistusketju on pidettävä mahdollisim-

man lyhyenä, jotta etenkin tiedon siirtämisestä johtuvat virheet eliminoitu-

vat. Asiasta muilta kuulleen henkilön sijasta on esimerkiksi haastateltava 

sitä henkilöä, joka on itse nähnyt todistelun kohteena olevan tapahtuman. 

Totta on, että tätäkään periaatetta ei pystytä ankkuroimaan nykyiseen OK 

17 lukuun. Aukko täyttyy uudessa OK 17 luvussa (OK 17:8:n 4-k). Periaatteen 

sivuuttamiselle hallintoprosessissa oli toki vankka syy. Täyskirjallisessa me-

nettelyssä asian selvittäminen merkitsee automaattisesti tämän periaatteen 

hylkäämistä. Selvitysvelvollisuuden tuottama asiakirjamateriaali on aina kä-

sitteellisesti ‘välillistä’ eli muuta kuin parasta näyttöä. Kun periaatteesta ei 

pidetä kiinni, tuomioistuin voi näin selvittää asiaa tyytymällä sellaiseen ai-

neistoon, joka on kokemusperäisesti vähempiarvoista. Näin saadaan tehdä, 

vaikka tuomioistuimen tiedossa on parempi todistuskeino. 

Sanottua on aihetta konkretisoida. Tuomioistuin tyytyy asiassa viran-

omaisen lausuntoon otettuun faktakuvaukseen sen sijaan, että se kuuntelisi 

asian aidosti tuntevia henkilöitä. Kuunteleminen ei tarkoita pelkästään hen-

kilötodistelua suullisessa käsittelyssä. Yhtä hyvin ensikäden tietoja on saata-

vissa pyytämällä näiltä henkilöiltä kirjallinen kertomus tai esittämällä heille 

kysymyksiä (esimerkiksi puhelimitse). Väärinkäsitysten välttämiseksi todet-

takoon, että arvostelussa ei ole kyse viranomaisen objektiivisuudesta (tai sen 

428. “Parhaan todistusaineiston periaatteella sinänsä tarkoitetaan velvollisuutta valita useista 
käytettävissä olevista todistuskeinoista se, jonka voidaan kokemusperäisesti olettaa johtavan 
luotettavimpaan lopputulokseen”. Näin Saranpää 2010 s. 44. 



263

5.3. Selvittämisen ohjautuminen

puuttumisesta) vaan pelkästään todistusoikeuden lainalaisuuksista, tässä 

tapauksessa todistusketjun pituudesta. Tällaisessa toiminnassa ketjuun jää 

yksinkertaisesti liian monta lenkkiä. Niiden myötä taas virheet kertaantuvat. 

Sovellettaessa näitä selvittämisen rajoituksia on tehtävä perustava ero sen 

suhteen, kuka selvittää, maallikko-valittaja, sosiaaliturvalaitos vai lainkäyttö-

elin. Access to justice -ajattelun pohjalta ei ole hyväksyttävää, jos tuomiois-

tuin kehottaa maallikkovalittajaa hankkimaan tarpeetonta tai suhteettoman 

kallista tai työlästä selvitystä. Tällaiset selvityskehotukset nousevat oikeuksiin 

pääsyn esteeksi. Sen sijaan yhtä moitittavaa ei ole se, jos tuomioistuin itse 

syyllistyy tällaiseen - toisin sanoen hankkii asiallisesti tarpeettoman asian-

tuntijalausunnon. Toki voidaan sanoa, että asiaratkaisu aiheettomasti viiväs-

tyy tai että tuomioistuinlaitoksen rajallisia voimavaroja haaskataan. Esimerk-

ki on, korostettakoon, hypoteettinen. Suomalaisia hallintotuomioistuimia 

- joihin tässä luetaan muutoksenhakulautakunnat - ei juuri voi moittia ylen-

palttisesta asian selvittämisestä. Tässä tutkimuksessa ongelmaksi päinvas-

toin on katsottu, että asiaa ei selvitetä vaan selvittäminen kompensoidaan 

muulla tavalla. Esimerkiksi turvaudutaan mataliin näyttökynnyksiin, koette-

lemattomiin kokemussääntöihin ja ad hoc-pohjaisiin todistustaakkanormei-

hin. Silloinkin kun selvitystä vaaditaan valittajalta, ne tavat, jolla selvitys tie-

tystä seikasta hankitaan, jätetään valittajan harkintaan. Hänen on ratkaistava, 

mistä tietoa saadaan ja millä tavoin se esitetään lainkäyttöelimelle.

Jos selvityskehotus kohdistetaan asianosaiseen, hän voi protestoida sitä 

vastaan. Valittaja pystyy vetoamaan esimerkiksi siihen, että vaadittu selvi-

tys on tarpeetonta tai että sen hankkiminen kuuluu lain mukaan tuomiois-

tuimelle tai lautakunnalle. Tutkimuksen aineistoon ei kuitenkaan sisältynyt 

yhtään tapausta, jossa valittaja olisi näillä perusteluilla kieltäytynyt selvityk-

sen toimittamisesta tai edes pyytänyt lähempiä ohjeita. Normaalisti valittaja 

toimittaa jotain aineistoa, ehkä jossain määrin ennakoiden, mitä lautakunta 

haluaa tietää. Joissakin tapauksissa valittaja ilmoitti suoraan, että vaadittua 

selvitystä (tapauksessa asunnon pohjapiirrosta) ei ollut olemassa. Lisäksi 

moni valittaja moitti vielä valituksessaan kansaneläkelaitosta siitä, että se ei 

ollut etuuskäsittelyssä määritellyt, mitä selvitystä se kaipasi. 
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5.3.2. Tunnustus, myöntäminen ja kiistäminen “asian 
selvittämisessä”?
Kuten edellä todettiin, kotimaisessa tutkimuksessa on katsottu, että asian-

osaisen tunnustukset (eli vanha OK 17:4 ja uusi OK 17:5) on otettava huomi-

oon selvitysvelvollisuutta harkittaessa. Kysymys on itse asiassa laajempi. Se 

on muotoiltavissa esimerkiksi seuraavasti: missä määrin asianosaisen tah-

donilmaisut - tunnustukset, myöntämiset ja kiistämiset - vaikuttavat yhtääl-

tä selvitysvelvollisuuden laajuuteen, toisaalta siihen, mitä katsotaan asiassa 

selvitetyksi eli näyttökynnykseen. Nämä kysymykset on syytä käsitteellisesti 

pitää erillään. Voihan olla, että kansalaisen ilmoitus jonkun seikan vallitse-

misesta poistaa tarpeen selvittää seikkaa pitemmälle. Tällainen todistusvai-

kutus annettaneen herkästi kansalaisen ilmoitukselle, jos kyseinen seikka on 

asianosaiselle epäedullinen, esimerkiksi pienentää etuuden määrää tai kes-

toaikaa. Yleisen elämänkokemuksen valossa suhtautuminen on perusteltua. 

Tästä ei kuitenkaan vielä seuraa, että tunnustettu seikka olisi pakko katsoa 

myös juridisesti näytetyksi. Pikemminkin virallisperiaatteesta seuraisi, että 

muu ratkaisuaineisto voi kumota tällaisen tunnustuksen vaikutuksen, jos 

muu aineisto puhuu sitä vastaan ja tämä aineisto on luotettavaa. Näin ol-

len tuomioistuin saisi ja sen ehkä pitäisikin vastoin asianosaisen ilmoitusta 

katsoa, että jokin asianosaiselle epäedullinen asiantila ei todellisuudessa 

vallitsekaan.429 

Osaksi eettinen, osaksi juridinen kysymys kuuluu, annetaanko tunnus-

tukselle tai vastaavalle tahdonilmaisulle merkitystä vain, kun se on niin sa-

notusti informoitu, toisin sanoen hakija/valittaja on tahdonilmaisua anta-

essaan tiennyt, mitä siitä seuraa. Eettisesti tämä olisi hyvinkin perusteltua. 

Tämä merkitsisi muun muassa sitä, että niitä obiter dicta -huomautuksia, 

joita valituskirjelmät ovat täynnä, ei saisi ymmärtää valittajan nimenomai-

siksi tahdonilmaisuiksi. Maallikko ei harkitse sanottavaansa; sitä paitsi mo-

net valituskirjelmät ovat ryöppyävää tajunnanvirtaa. On epäreilua alistaa 

tällaista esitystä rigoristiseen tekstianalyysiin. Yksittäisiä kohtia ei missään 

nimessä saa irrottaa asiayhteydestään. Vastaava ongelma syntyy, kun etuu-

429. Eri asia on, että tuomioistuin voi toki aina katsoa, että asianosaisen tunnustama epäedul-
linen olosuhde ei ole laissa tarkoitettu etuuden epäävä tai sen määrää vähentävä tosiseikka. 
Tällöin kysymys on lain tulkinnasta, ei selvityksen arvioinnista. Esimerkiksi: asumistuen haki-
jan ilmoitus siitä, että hän “asuu yhdessä toisen kanssa”, ei ole sama asia kuin laissa tarkoite-
tut avioliitonomaiset olosuhteet. Samoin sen määrittely, onko kysymyksessä sama asunto, eri 
asunto vai soluasunto, on puhdas laintulkintakysymys. Etuuden hakijan kannattaa tietenkin 
pitää kiinni siitä, että kysymyksessä on eri asunto tai soluasunto - jolloin kysymystä yhdessä 
asumisesta ja sen presumoivasta vaikutuksesta ei ollenkaan herää. 
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densaaja antaa suostumuksen asiavirheen oikaisuun. Suostumus pyydetään 

lomakkeella, johon etuudensaaja merkitsee rastin joko ruutuun “suostun” tai 

ruutuun ”en suostu”, lisäksi lomakkeella on jonkun verran avotilaa selityksiä 

tai tarkennuksia varten. Joissakin tapauksissa (esimerkkinä asia VIITE) etuu-

densaaja on merkinnyt rastin ensimmäiseen eli “suostun” ruutuun mutta 

avotilaan kirjoittanut tekstin, josta käy ilmi, ettei hän anna lupaa itselleen 

epäedulliseen oikaisuun. Kun asiayhteys otetaan huomioon, on katsottava, 

että etuudensaaja ei ole lain tarkoittamalla tavalla suostunut oikaisuun. 

Tutkimuksen tapausaineistossa yhdessä tapauksessa kysymys tunnus-

tuksen merkityksestä konkretisoitui epätavallisen selvästi.430 Tapauksessa 

henkilö valitti etuuspäätöksestä, jossa hänet katsottu työkykyiseksi. Hänel-

tä oli tällä perusteella evätty haettu sosiaalietuus. Valituksessaan kansalai-

nen ilmoittaa, kuvaillessaan yleisesti elämäntilannettaan, muiden seikkojen 

ohessa myös “kykenevänsä joihinkin töihin”. Lainkäyttöelin voi katsoa, että 

tämä tunnustus (laajassa merkityksessä) on “selvittänyt” kyseisen tosiseikan. 

Näin se ei ole velvollinen tai edes oikeutettu selvittämään viran puolesta sitä, 

mihin töihin valittaja oikeasti kykenee. Asia on toisin sanoen siirtynyt oikeus-

kysymysten tasolle.431 Toinen tulkintalinja puolestaan on, että tosiseikka on 

edelleen selvittämättä ja että lainkäyttöelin ei ole vielä vapautunut lähtökoh-

taisesta selvitysvelvollisuudestaan. Valittajan oma ilmoitus on prosessioikeu-

den jargonin mukaan todistustosiseikka, joka otetaan näytön arvioinnissa 

huomioon. Kyseisessä tapauksessa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-

ta valitsi ensimmäisen tulkinnan. Valittajan katsottiin oman tunnustuksensa 

perusteella olevan työkykyinen. 

Asia erikseen on, että tapauksessa olisi tullut ennen materiaalisia johto-

päätöksiä ottaa prosessinjohdon keinoin selvää siitä, mitä asianosainen on 

tarkoittanut tällä lausumallaan. Aivan vähällä kun ei voi olettaa, että valittaja 

on samanaikaisesti yhtäältä vedonnut työkyvyttömyyteensä, toisaalta tun-

nustanut kykenevänsä työntekoon. Jos valittaja vastaa tarkoittaneensa mitä 

hän sanoi, lainkäyttöelimen selvitysvelvoite aktualisoituu uudelleen. Tällä 

kertaa kysymys on eräänlaisesta täsmentävästä prosessinjohdosta. Lautakun-

nan on ryhdyttävä selvittämään, mitä ovat nämä “jotkut työt”, joihin henkilö 

sanoo pystyvänsä. Esimerkiksi: ovatko tarkoitetut työt kotiaskareita vai palk-

katyöhön liittyviä, todellisia (eli valittaja de facto tekee niitä) vai hypoteettisia 

430. Asia 3915/13/01u (päätös 7.11.2013). 
431. Näin nähtävästi Hallberg-Ignatius-Kanninen 1994 s. 328. Tosin tämä päätelmä on epäsuo-
ra, sillä se tukeutuu tunnustuksen vaikutusta sääntelevän OK 17:4/5:n mainitsemiseen niiden 
säännösten luettelossa, joita sovelletaan “selvittämisvelvollisuutta harkittaessa”. 
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(eli valittaja uskoo niihin pystyvänsä, jos hän ryhtyisi niitä tekemään) ja niin 

edelleen. Tapauksesta käy myös ilmi, kuinka houkuttelevaa muutoksenhaus-

sa on tulkita lausuma sananmukaisesti eli “valittaja tunnustaa työkykynsä”. 

Tällaisella päätelmällä vähennetään merkittävästi sitä työpanosta, jonka lau-

takunta joutuu käyttämään tämän asian käsittelyyn. Päätelmällä säästytään 

joko kahdelta lisäselvityskierrokselta (täyskirjallinen käsittely) tai suullisen 

käsittelyn toimittamiselta (kirjallisen ja suullisen käsittelyn yhdistelmä). Läh-

töruutuun selvitysvelvollisuuden näkökulmasta olisi tavallaan palattu myös, 

jos valittaja olisi vastannut ensimmäiseen tiedusteluun, että hän tarkoitti 

vain jokapäiväisiä kotiaskareita. Tällöin lausumalla ei olisi ollut näyttöarvoa 

kumpaankaan suuntaan.432

Myös keskieurooppalaisessa sosiaaliturvaprosessissa on nostettu esiin 

kysymys asianosaisten myöntämisten ja faktatunnustusten merkityksestä. 

Pääsääntöisesti suullisessa käsittelyssä kysymys aktualisoituu huomattavasti 

useammin kuin täyskirjallisessa käsittelyssä. Jälkimmäisessä etuuden haki-

jaan ei voida samalla tavalla kohdistaa välittömiä lisä- ja vastakysymyksiä, 

joihin hakija joutuisi vastaamaan myöntävästi tai kieltävästi. Saksalaisessa 

tutkimuksessa vastaus kytketään, kuten arvata saattoi, aineelliseen totuuteen. 

Pyrkimyksestä tällaiseen totuuteen nimittäin seuraa, että asianosaisten fakta-

myönnytykset ja tunnustukset eivät sido asiaa käsittelevää sosiaalituomiois-

tuinta. Ne eivät toisin sanoen estä tuomioistuinta selvittämästä myönnettyjä 

tai tunnustettuja tosiseikkoja viran puolesta.433 Kun saksalaisessa tutkimuk-

sessa ei tehdä meikäläistä eroa lainkäyttöelimen selvitysvelvollisuuden ja sen 

laajemman selvitysoikeuden välillä, avoimeksi jää, mikä vaikutus tällaisella 

tahdonilmauksella on sosiaalituomioistuimen selvitysvelvollisuuteen. Lä-

hestymistavoissa on kuitenkin selvästi näkyvä ero saksalaisen ja kotimaisen 

tutkimuksen välillä. Suomalaisessa tutkimuksessa vastausta tahdonilmai-

sujen muodostamaan ongelmaan haetaan virallisperiaatteesta. Tästä peri-

aatteesta seuraa loogisesti, että riidan osapuolen (oli kyseessä valittaja tai 

hänen valtapuolensa sosiaaliturvalaitos) faktatunnustus ei ole ratkaiseva. 

Tästä linjauksesta saadaan kaksi päätöksentekoon heijastuvaa korollaaria. 

Lainkäyttöelin ei ensiksikään saa suoraan asettaa tällaista tosiseikkaa ratkai-

sunsa pohjaksi. Toiseksi tällainen tunnustus ei poista automaattisesti tai edes 

432. Epäsuhta asenteissa korostuu, kun joissakin tapauksissa valittajan valituskirjelmässään 
antamat tiedot puuttuvasta työkyvystään mitätöidään suoralta kädeltä perusteluin, että niistä 
ei ole pitäviä todisteita, kuten mainintaa lääkärinlausunnossa. Näin asia 3916/13/01u (päätös 
6.11.2013). 
433. Ks. Eichenhofer 2012 s. 141.
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pääsääntöisesti velvollisuutta asian jatkoselvittämiseen. Onhan mahdollis-

ta, että faktatunnustus on perätön, esimerkiksi perustuu väärinkäsitykseen. 

Jos ajatellaan pelkästään tuomioistuimen selvitysvelvollisuutta, siihen-

kään ei ole mahdollista antaa yleispätevää vastausta. Tunnustaminen toki 

on tulkittavissa yhtäältä merkiksi siitä, että asiantilaa on riittävästi selvitetty 

- ja selvitysvelvollisuus näin täytetty.434 Toisaalta taas tunnustamisilmoitus 

monasti johtaa siihen, että seikka katsotaan myös (positiivisesti) näytetyksi. 

On tosin selvää, että selvityskynnys on matalampi kuin näyttökynnys. Selvi-

tysvelvollisuus on täytetty, vaikka faktatunnustus ei olisikaan alkuperäisesti 

todennäköinen. Tunnustus ei vain saa olla ilmeisen epätodennäköinen tai 

mahdoton. Sen sijaan näyttökynnys ylittyy vasta, kun ainakin jonkinlainen 

todennäköisyys puhuu tosiseikan vallitsemisen puolesta. Kun tätä todennä-

köisyystasoa arvioidaan, huomioon on lupa ottaa myös faktatunnustuksen 

epäedullisuus tai edullisuus tunnustuksen tekijälle. Kun ihmisen on yleisen 

elämänkokemuksen mukaan vaikea tunnustaa itselleen epäedullista seikkaa, 

tällainen tunnustus on luultavammin tosi kuin itselle edullisen seikan “tun-

nustaminen”. Toki tällaiseen arkipäivän psykologiaan turvautuvan on otetta-

va huomioon, onko tunnustuksen tekijä ollenkaan tietoinen tunnustamansa 

tosiseikan oikeudellisesta merkityksessä. Edellä käytetyssä esimerkkitapauk-

sessa näin tuskin oli asianlaita: valittaja ei luultavasti tajunnut, että hänen ar-

gumenttiaan työkyvyttömyyden puolesta (joksi lausuma asiayhteydestä pää-

tellen oli tarkoitettu) käytetään argumenttina, joka puhuu työkyvyn puolesta. 

Tähän liittyvä kysymys kuuluu, mikä merkitys annetaan sille, että osapuoli 

ei kiistä vastapuolensa tosiasiaväitettä eli väitettä oikeustosiseikan vallitse-

misesta. Kuten edellä todettiin, Suomen oikeus ei periaatteessa tunne kiistä-

mistaakkaa.435 Kokeneen asianajajan neuvo on, että tähän ei ole luottamista. 

Laiminlyönti kiistää epäedullinen tosiseikka vaikuttaa aina psykologisesti, 

milloin enemmän, milloin vähemmän. Vaikenevan osapuolen katsotaan, ka-

nonisen oikeuden periaatteen mukaisesti, myöntäneen tosiseikan. Jos maal-

likko ajaa itse asiaansa, tätä vaikutusta on kuitenkin syytä varoa. Maallikko ei 

välttämättä tiedä, mikä on oikeudellisesti tärkeää, mikä ei. Hän kiistää hel-

posti vääriä eli oikeudellisesti yhdentekeviä asioita - ja sivuuttaa tärkeät (mut-

434. Tähän päästään ottamalla tueksi sama todistajanpsykologinen kokemussääntö. Tämän 
säännön mukaan ihminen ei hevin tunnusta itselleen epäedullista tosiseikkaa. Mitä haitalli-
sempi seikka asianosaisen asialle on, sitä suurempi on todennäköisyys siitä, että tosiseikka on 
oikea, toisin sanoen tunnustettu asiantila vallitsee. 
435. Ks. edellä jakso 3.2. i.f. Ks. Saranpää 2010 s. 48. “- - - eri asia on, että vaatimuksen perustei-
den kiistämättä jättämisen katsotaan voivan omata todistusvaikutusta niiden olemassaolon 
puolesta”.
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ta väärät) tosiseikkaväitteet yhdentekevinä. Sitä paitsi kannattaa muistaa, että 

täyskirjallisessa käsittelyssä väitteet hajoavat ajallisesti ja yhteydeltään. Niitä 

esitetään pitkin matkaa eli eri asiakirjoissa ja eri menettelyvaiheissa. Maal-

likko ei välttämättä huomaa kiistää kauan sitten esitettyä väitettä, joka hä-

nellä hukkuu asiakirjoihin mutta jonka merkityksen asiakirjasarjaa kerralla 

lukeva tuomioistuin huomaa. Yhtenä suullisen käsittelyn etuna pidetäänkin, 

että väitteet tulevat siinä simultaanisesti, välittömästi ja vastavuoroisesti, toi-

sin sanoen asianosainen huomaa kiistää väärinä pitämänsä tosiasiaväitteet. 

Tosin samalla saatetaan sanoa, että suullisessa käsittelyssä on helpompi va-

lehdella vaikenemalla kuin kiistää totuudenvastaisesti esitetty väite. Tästä 

lähdettäessä suullisessa käsittelyssä syntyisi jonkinlainen epäaito kiistämis-

taakka. Yksityisessä eli sopimuspohjaisessa lautakuntajärjestelmässä kiis-

tämistaakka on todellisuutta; sitä sovelletaan myös valittajan vahingoksi.436 

Vaikka tällaista soveltamista voidaan pitää epäreiluna maallikoiden ajaes-

sa itse asiaansa, soveltamisen juridinen perusta ei tuota pulmia. Yksityinen 

lautakunta voi ottaa sääntöihinsä myös määräyksen kiistämistaakasta, jos 

se sitä haluaa.437

Myös lakisääteisessä lautakuntaprosessissa voitaisiin ottaa käyttöön so-

siaaliturvalaitokseen (tässä kansaneläkelaitokseen) kohdistettu kiistämis-

taakka. Näin kansaneläkelaitoksen tulisi kiistää hakijan ja myöhemmän va-

littajan tosiseikkaväitteet uhalla, että viimeksi mainitun katsotaan muutoin 

näyttäneen (‘selvittäneen’) seikan. Epäsymmetrinen kiistämistaakka tasaisi 

hieman sitä taloudellista ja tiedollista epäsuhtaa, joka vallitsee sosiaalitur-

van asiakkaan ja järjestelmää toimeenpanevan tahon välillä. Kiistämistaakka 

nimittäin heikentäisi sosiaaliturvalaitoksen - inhimillisesti ymmärrettävää - 

taipumusta ajaa omaa asiaansa eli puolustaa päätöstään. Väärä kiistäminen 

nimittäin voi johtaa, toisin kuin väärä vaikeneminen, kurinpidollisiin seu-

raamuksiin. Kiistäminen osoittaisi myös valittajalle, että hänen on tarpeen 

esittää tosiseikasta selvitystä tai vaatia, että lautakunta hankkii sitä.438 

436. Näin Wuolijoki 2011 s. 151. Esimerkkinä hänellä on tapaus, jossa valittajan ilmoittamaa 
hänelle aiheutuneen vahingon määrää pidettiin oikeana (merkityksessä näytettynä), kun vas-
tapuolena esiintynyt pankki ei asian käsittelyssä ollut kiistänyt asiakkaansa ilmoitusta.
437. Arveluttavaksi asetelma muuttuu vasta, kun valituksen tehnyt kansalainen ei tiedä, että 
lautakunnassa sovelletaan kiistämistaakkaa myös häneen nähden. Sen sijaan vastapuoleen eli 
elinkeinonharjoittajaan tai vastaavaan ammatilliseen toimijaan kohdistettu kiistämistaakka on 
access to justice -näkökulmasta täysin perusteltu.
438. Kaikki kognitiiviset prosessit ovat tietysti yksilökohtaisia. Tästä syystä niiden kulku jää 
arvailtavaksi. Järkeenkäyvältä kuitenkin tuntuu olettaa, että yksityishenkilö helposti katsoo 
kokevansa vääryyttä, kun hän on esittänyt tietyn tosiseikkaväitteen, sosiaaliturvalaitos ei ole 
reagoinut siihen mitenkään, mutta muutoksenhakulautakunta katsoo tosiseikan jääneen sel-
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Vaikka lakisääteisesti toteutettuun kiistämistaakkaan ei mentäisikään, 

tuomioistuimen tulisi joka tapauksessa tiedustella sosiaaliturvalaitokselta 

sen kantaa kiistämättä jätettyyn tosiseikkaan. Jos sosiaaliturvalaitos herää 

kiistämään seikan, tuomioistuin ilmoittaa valittajalle, että tämän on esitet-

tävä seikasta näyttöä. Mikäli kyseinen seikka kuuluu muutoksenhakulau-

takunnan selvitysvelvollisuuden piiriin, valittajaa voidaan tietenkin pyytää 

ilmoittamaan, mistä lähteestä näyttöä kyseisestä seikasta olisi valittajan tietä-

män mukaan saatavissa. Viimeksi on katsottava, antaako tämän tutkimuksen 

tapausaineisto oikeutuksen kiistämistaakkaa koskeviin päätelmiin. Vastaus 

on kieltävä: aineisto ei viittaa siihen, että kiistämistaakkaa sovellettaisiin sen 

enempää valittajaan kuin kansaneläkelaitokseenkaan. Varoitus tässä suh-

teessa on kuitenkin paikallaan. Tapausaineisto on tältä osin äärimmäisen 

puutteellista, sillä lautakunnat eivät juuri perustele näyttöratkaisujaan eli 

sitä, millä perusteella ne ovat katsoneet jonkin seikan selvitetyksi tai kään-

täen jääneen selvittämättä.

5.4. Henkilötodistelu 
muutoksenhakulautakunnassa

5.4.1. Kirjalliset todistajankertomukset ja 
lautakuntaprosessin erityissääntely

Henkilötodistelulla tarkoitetaan pääsääntöisesti sivullisen henkilön kuule-

mista käsiteltävän asian tosiseikoista. Tämä kuuleminen on henkilökohtaista 

siinä merkityksessä, että se tapahtuu samassa paikassa ja ajassa, missä rat-

kaiseva lainkäyttöelin toimii, normaalisti istuntohuoneessa. Henkilöä voi-

daan kuulla juhlallisen valan tai vastaavan vakuutuksen jälkeen tai ilman 

sitä, eli “vapaamuotoisesti”. Tosin tämä adverbi ei ole aivan kohdallaan, sillä 

ratkaiseva on todistajan status. Kuuleminen seuraa aina samoja säännöksiä, 

eli enimmäkseen OK 17 lukua. Tietotekniikan kehitys on kuitenkin osuvan 

sloganin mukaan vapauttanut henkilötodistelun paikan ja osaksi myös ajan 

kahleista. Henkilötodistelu voi olla etäkuulemista, jolloin tuomioistuimella 

ja todistajalla on joko kaksisuuntainen näköyhteys (videokuuleminen) tai 

vastaava kuuloyhteys (puhelinkuuleminen). Vaikka mielipiteet etäkuulemi-

sen luotettavuudesta jakaantuvat turhankin jyrkästi, on syytä muistaa, että 

vittämättä. Kiistämisen laiminlyönti antaa varsinkin maallikolle vaikutelman, että hänen ilmoit-
tamansa asiantila on hyväksytty - eikä hänen tarvitse sitä enempää todistella. 
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empiiristä näyttöä kumpaankaan suuntaan ei ole.439 Samoin tuomarin kyky 

erottaa valehteleva todistaja totta puhuvasta omien havaintojensa perusteel-

la on muutoinkin leimattu myytiksi, yllättävää kylläkin nimenomaan hallin-

tolainkäytön kohdalla.440 Henkilön kuulustelu voidaan myös tallentaa, jolloin 

todistajan kertomusta ja esiintymistä voidaan katsoa myöhemmin, tarvittaes-

sa useita kertoja. Tosin ajallisesti hajautuvassa etäkuulemisessa menetetään 

mahdollisuus esittää henkilölle reaaliaikaisesti tarkentavia kysymyksiä. Aina 

ei käytävässä keskustelussa kuitenkaan tehdä eroa sen välillä, kuullaanko to-

distajaa simultaanisesti vai tallenteen kautta.441

Etäkuuleminen ei ole sellainen innovaatio, millaiseksi se mielletään, itse 

asiassa se on hyvin vanha keksintö. Todistelu on voitu vuosisatoja vapautua 

paikasta ja ajasta siten, että todistaja on pukenut havaintonsa kirjalliseen 

muotoon. Tätä asiakirjaa on myöhemmin käytetty todisteena, jonkinlaisena 

henkilökohtaisen kuulustelun vastineena. Suomessa lainsäätäjä on, kuten 

edellä todettiin, kuitenkin vuonna 1947 uudistetussa OK 17 luvussa omak-

sunut kielteisen kannan tällaisten kertomusten luotettavuuteen. Niiden 

käyttämistä on pyritty rajoittamaan, mikä on johtanut käytännössä niiden 

kieltämiseen (vanha OK 17:11, uusi OK 17:24).442 Jos etätodistelua ajatellaan 

yksittäisen säännöksen tulkintaa laajemmin, kannattaa muistaa, että kirjal-

lisia todistajankertomuksia on useampaa tyyppiä. Todistaja voi ensiksikin 

laatia kertomuksen havainnostaan itse ja allekirjoittaa sen samoin omin päin. 

Tällaista kertomusta voidaan kutsua nykyiseen tapaan yksityisluontoiseksi 

todistajankertomukseksi. Toiseksi joku ulkopuolinen voi kirjata kertomuk-

sen ja vahvistaa samalla sen, että kertomuksen antaja on allekirjoittanut laa-

ditun kertomuksen.443 Jos ulkopuolinen henkilö on julkinen notaari, syntyy 

common law -oikeudesta tuttu affidavit -asiakirja. Meikäläinen esitutkinta-

aineisto sisältää puolestaan poliisin vastaanottamia ja allekirjoituksen osalta 

vahvistamia kirjallisia todistajankertomuksia. On luultavaa joskaan ei var-

maa, että ulkopuolinen kirjaaminen ja vahvistaminen nostaa jossain määrin 

439. Riikka Koulu 2010 s. 116.
440. Bayles 1990 s. 48 (‘adminisrative law judges and others’). 
441. Bayles 1990 s. 48 (‘in any case, video tapes would provide an alternative to live witnesses’). 
Tämä seuraa hänen yleisestä näkemyksestään, jonka mukaan mahdollisuus vastakuulusteluun 
on vain yksi keino riitauttaa todistelun luotettavuus ja/tai esittää omaa todistelua. 
442. Uusi OK 17 luku laajentaa kirjallisten todistajankertomuksen käyttämistä etenkin asioissa, 
joissa sovinto on sallittu. Sääntely on pyritty yhdenmukaistamaan välimiesmenettelyyn sovel-
letun kanssa. Ks. todistelu yleisissä tuomioistuimissa 2012 s. 115
443. Voidaan sanoa, että suomalainen lainsäätäjä pelkäsi etenkin sitä, että todistaja panisi ni-
mensä jommankumman asianosaisen lakimiesavustajan laatimaan kertomukseen - sitä kun-
nolla lukematta ja seurauksista tietämättä. Ks. Tirkkonen 1949 s. 64.
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kertomuksen luotettavuutta. 

Laajempi tulkinnallinen ongelmansa on, mitä laissa ylipäätään tarkoi-

tetaan yksityisluonteisella, kirjallisella todistajankertomuksella (vanha OK 

17:11.1:n 1-k, uusi OK 17:24.1). Lakia kirjoitettaessa merkityssisältö oli yksise-

litteinen; tällainen todistajankertomus oli asiakirjalle siirretty kertomus. Tek-

ninen kehitys on kuitenkin herättänyt kysymyksen siitä, tarkoittaako kielto 

myös sähköisten tallenteiden (ääni- tai kuvatallenteiden) vastaavaa esittä-

mistä oikeudenkäynnissä. Vanha ongelma sen sijaan on, milloin asiakirja on 

laadittu “vireille pannun tai alkavan oikeudenkäynnin varalle”. Vain tällaisen 

kertomuksen käyttäminen todisteena on kielletty. Kummassakin suhteessa 

tuomioistuimelle jää tosiasiallisesti liikkumavaraa, oli laissa nimenomainen 

kielto tai ei.

Ohimennen todettakoon, että henkilötodistelun yhteydessä on tapana 

käsitellä myös asianosaisen - tai laajemmin muun osallisen - kuulemista to-

distelutarkoituksessa. Tähän kuulemiseen ei periaatteessa sovelleta samoja 

sääntöjä kuin todistajanstatuksen omaavan henkilön kohdalla, vaan asian-

osaisen kuulustelusta on omat säännöksensä (nykyinen OK 17:63-65).444 Eri 

asia on, että kuuleminen seuraa samoja psykologisia lainalaisuuksia, joten 

erityissäännökset viittaavat monasti siihen, mitä todistajasta on säädetty (ny-

kyinen OK 17:65).445 Lisäksi monet muutkin OK 17 luvun säännökset ohjaavat 

hyvin kuulemista todistelutarkoituksessa. Tuntuu näin luontevalta, että myös 

kieltoa käyttää kirjallista kertomusta sovelletaan asianosaisen kuulemiseen 

todistelutarkoituksessa. Oikeusvertailevasti kannattaa huomata, että koko-

naisuutena Suomen oikeus sääntelee hyvin ohuelti henkilötodistelua. Uusi 

OK 17 luku ei tuonut tähän olennaista muutosta. Tulkintaa vaikeuttaa vielä 

sekin, että luvun sovellukset eivät myöskään jätä jälkiä oikeuskäytäntöön. 

Näin ennakkopäätökset eivät pääse ohjaamaan esimerkiksi kirjallista todis-

tajankertomusten käyttämistä. 

Hallintolainkäyttö on omaksunut yleistä prosessilakia suopeamman 

asenteen kirjallisiin todistajankertomuksiin. Tämä ei perustu niinkään sää-

döksiin vaan liberaaliin käytäntöön. Säännöspohja on hyvin aukollinen, sillä 

hallintolainkäyttölaki ei esimerkiksi viittaa nykyiseen OK 17:11:ään eli uuteen 

OK 17:24:ään. Laki kuitenkin antaa määräyksiä siltä varalta, että hallintopro-

sessissa esitetään kirjallinen todistajankertomus (39.1 §).446 Pykälän mukaan 

444. Ks. Lappalainen 2001 s. 271.
445. OK 17 luvun uudistuksessa spesifit viittaukset OK 17 lukuun poistettiin. Ks. todistelu ylei-
sessä tuomioistuimessa 2012 s. 31 ja 127.
446. Hallintolainkäyttölaissa on myös erityissäännös asianosaisen kuulemisesta totuusvakuu-
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jos “asiassa” eli hallintotuomioistuimen käsittelemässä valituksessa vedotaan 

yksityisluonteiseen kirjalliseen todistajankertomukseen, todistajaa (toisin 

sanoen kertomuksen antajaa) on kuultava henkilökohtaisesti. Näin ei kui-

tenkaan tarvitse tehdä, jos kuuleminen on tarpeetonta tai siihen on erityi-

nen este. Vaikka pykälä näennäisesti säätää vain menettelystä todistelussa, 

se määrittää epäsuorasti tällaisen kertomuksen todistusarvoa. Jatkotoimet 

hallintoprosessissa nimittäin riippuvat siitä, mikä merkitys kertomukselle 

annetaan. Kannattaa huomata, että pykälä ei - toisin kuin vastineensa oikeu-

denkäymiskaaressa - sen enempää kiellä kuin sallikaan kirjallisten todista-

jankertomusten esittämistä hallintotuomioistuimessa.447 Näin ollen hallin-

totuomioistuin ei voi estää tällaisen kertomuksen esittämistä; se on myös 

aina osa ratkaisuaineistoa riippumatta siitä, mikä merkitys sille annetaan. 

Kertomuksen sisältyminen ratkaisuaineistoon ei myöskään riipu siitä, kuul-

laanko kertomuksen antanutta henkilöä henkilökohtaisesti. Tässä suhteessa 

hallintoprosessi eroaa perustavasti siviiliprosessista, jossa kielletty todista-

jankertomus pystytään näyttönä kokonaan torjumaan. Sitä ei toisin sanoen 

oteta vastaan.

Trendi on myös yleisessä prosessioikeudessa kääntymästä. Kun 1990 -lu-

vun uudistuksia leimasi lähes pakkomielteen kaltainen usko todistelun välit-

tömyyteen, viime vuosina on alettu epäillä välittömyydestä saatavaa lisäar-

voa. Äärimmilleen viety välittömyys ei tunnu takaavan aineellisen totuuden 

tavoittamista sen paremmin kuin sen välilliset vaihtoehdotkaan. Oikeuspo-

liittisessa punninnassa huomioon on otettava myös tiukan välittömyyden 

kustannukset, eli kumuloituva henkinen ja taloudellinen rasitus. Kustannuk-

set väistämättä kasvavat, eivätkä kaikki ihmiset halua ottaa osaa suulliseen 

käsittelyyn, jonka he kokevat henkisesti raskaaksi. Itse asiassa suullisen kä-

sittelyn pakollisuus voi johtaa paradoksaalisesti siihen, että ihmiset luopuvat 

tuksen nojalla sellaisista seikoista, joilla on erityistä merkitystä ratkaistaessa asia (39.2 §). Sään-
nös on kopio yleisen prosessilain vastaavasta säännöksestä (vielä voimassaoleva OK 17:61.2). Se 
on jäänyt molemmissa prosessilajeissa hyvin vähälle käytölle, ja se katoaa kummastakin laista 
OK 17 luvun uudistuksen yhteydessä. Tämä säännös jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Asia 
erikseen on, missä määrin syyt säännöksen kumoamiseen pätevät hallintoprosessissa. Siinä 
ei esimerkiksi voi syntyä tilannetta, jossa molemmat asianosaiset kokevat tarpeelliseksi vaatia 
kuulemistaan totuusvakuutuksen nojalla. Ks. todistelu yleisissä tuomioistuimissa 2012 s. 47 ja 
207. Totta kuitenkin on, että ristiriita asianosaisen moraalituntemusten, rangaistusuhan ja ha-
lun voittaa asiansa välillä on sama riippumatta asianosaisasetelmista.
447. Tämä ei ole estänyt esimerkiksi hallintolainkäyttölakia uudistavaa prosessityöryhmää läh-
temästä siitä, että kielto turvautua kirjallisiin kertomuksiin on periaatteessa voimassa myös hal-
lintoprosessissa. Prosessityöryhmän mietinnössä nimittäin huomautetaan, että “kieltoa” ei kui-
tenkaan noudatettu hallintolainkäytössä tiukasti. Ks. oikeudenkäynti hallintoasioissa 2011 s. 135.
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hakemasta oikeuksiaan. Hallintolainkäytön maltillinen linjaus, mitä tulee 

kirjallisiin todistajankertomuksiin, on näin osoittautunut oikeaksi. Vanhen-

tuneeksi leimattu hallintoprosessi on tässä suhteessa ollut kerrankin oikeus-

kehityksen kärjessä. 

Keskustelu henkilökohtaisen ja välillisen kuulemisen (josta kirjallisten 

kertomusten hyödyntäminen on esimerkki) abstraktista paremmuudesta 

jatkunee loputtomiin. Eri asia on, että tässä ehdotetun punnintamallin so-

veltaminen tarjoaa kohtuullisen toimivan kompromissin. Jos asiaa ajatel-

laan sosiaaliturvan osapuolen ja hänen lakimiehensä kannalta, verrattomasti 

tärkeämpää on tietää, kummalla tavalla tuomioistuin tulee menettelemään, 

toisin sanoen kuuleeko se asianosaisia ja todistajia henkilökohtaisesti vai 

asiakirjaselvityksen välityksellä. Tämä valinta vaikuttaa valituskirjelmän laa-

timiseen ja asiakirjaselvityksen keräämiseen sekä yleisemminkin siihen, mi-

ten asiaa ajetaan.448 Asianajamisen kannalta pahin vaihtoehto on, että siinä 

joudutaan varautumaan molempiin vaihtoehtoihin, eli täyskirjalliseen käsit-

telyyn tai suullisen käsittelyn ja kirjallisen menettelyn yhdistelmään.

Lopuksi on mietittävä, mikä vaikutus suullisella käsittelyllä ja tässä kon-

tekstissa etenkin todistajien henkilökohtaisella kuulustelulla on koettuun oi-

keudenmukaisuuteen. Vaikutusta on pidetty vähäisenä etenkin, kun kysymys 

on etuuden saamisen edellytyksistä.449 Esimerkiksi lääketieteellinen selvitys 

on helpommin saatavissa (ihmisoikeustuomioistuimen sanoin “is more rea-

dily ascertainable”) kirjallisessa muodossa. Sama koskee myös kaikenlaisia 

tilastollisia ja kvantitatiivisia selvityksiä. Lisäksi monet valittajat eivät halua 

esitellä arkaluonteisia yksityisiä asioitaan muille ihmisille “kasvotusten”. Ja 

lopuksi: läheskään kaikki ihmiset eivät pysty kunnolla esittämään asiaansa 

sen enempää suullisesti kuin kirjallisestikaan. Nämä perustelut eivät täysin 

vakuuta. Teesiin lääketieteellisten seikkojen erityisestä sopivuudesta asia-

kirjatodisteluun ei tässä tutkimuksessa uskota. Pikemminkin tällaisten seik-

kojen kohdalla on avattava tilaisuus tarkentaviin kysymyksiin ja vastatodis-

teluun. Samoin on pakko sanoa, että ihmisen kyvyttömyys esittää asiaansa 

suullisesti ei tietenkään merkitse, että hän kykenisi siihen sen paremmin 

kirjallisessa muodossa. Luultavasti nämä kyvyt korreloivat vahvasti. 

Jos tätä hieman kyseenalaista logiikkaa sovelletaan käytäntöön, se joh-

taa yllättävän selkeisiin sovelluksiin. Kun kysymys on etuuden saamisesta, 

448. Yksityisessä lautakuntajärjestelmässä ei ole arasteltu tämän yhteyden tunnustamista. “Se, 
että lautakunta ei voi ottaa vastaan suullista todistelua, voi olla monissa jutuissa ratkaisevaa.” 
Ks. Wuolijoki 2011 s. 159. 
449. Bayles 1990 s. 47.
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suullinen käsittely on lähtökohtaisesti tarpeeton. Sen sijaan etuuden lakkaa-

misessa ja erityisesti sen takaisinperinnässä suullinen käsittely on perustel-

tavissa, ellei muuten niin sen mahdollistamiseksi, että etuuden menettävä 

kansalainen voi vedota lieventäviin asianhaaroihin - ja saada näin armoa. 

Kummassakin tapauksessa suullinen käsittely on tarpeen nimenomaan valit-

tajan kuulemiseksi. Näin päädytään, hieman odottamatta, ensiksikin siihen, 

että valittajan kokemuksilla oikeudenmukaisuudesta ei ole yhteyttä todis-

tajien henkilökohtaiseen kuulemiseen. Sen sijaan yhteys on kylläkin siihen, 

kuullaanko häntä itseään henkilökohtaisesti.450 Toinen päätelmä on samoin 

ilmiselvä: todistajien henkilökohtaiseen kuulemiseen on syytä vain, kun se 

antaa konkreettista lisäarvoa, esimerkiksi tuo uutta informaatiota tai testaa 

todistajan luotettavuutta.

Jonkinlainen tutkimustulos on näin saatu. Sen enempää todistusarvon 

määrittely kuin koettu oikeudenmukaisuuskaan ei tunnu vaativan kerto-

muksen antaneen henkilön henkilökohtaista kuulustelemista. Tästä syystä 

ainakin sosiaaliturvan muutoksenhaussa pääsäännöksi on asetettava, että 

kirjallisia tai vastaavia todistajankertomuksia käytetään. Valittajia rohkais-

taan tällaisen selvityksen esittämiseen, ja kertomuksille annetaan normaa-

listi täysi todistustusarvo. Jos näin ei tehdä - eli kertomukseen ei luoteta - 

muutoksenhakulautakunnan on järjestettävä suullinen käsittely henkilön 

kuulustelemiseksi. Erilliskysymyksen muodostaa se, mikä merkitys annetaan 

valittajan vastapuolen eli sosiaaliturvalaitoksen vaatimukselle, jonka mu-

kaan valittajan esittämän todistajankertomuksen antajaa on kuulusteltava 

henkilökohtaisesti. Periaatteessa tällaista vaatimusta ei saisi evätä. Henkilö-

kohtainen kuuleminenhan on vakiintunut keino todistajan uskottavuuden 

testaamiseksi. Sosiaaliturvan muutoksenhaussa voidaan perustella myös 

vastakkaista tulkintaa, toisin sanoen tällainen vaatimus ei johda automaatti-

sesti henkilökohtaiseen kuulustelemiseen. Kaikki jää näin riippumaan kuu-

lemisvaatimuksen perusteluista. Jos sosiaaliturvalaitos pystyy niillä riitaut-

tamaan todistajankertomuksen luotettavuuden, tuomioistuin voi luokitella 

kertomuksen epäilyttäväksi - ja päättää järjestää suullisen käsittelyn. Tois-

taiseksi tämä erilliskysymys on ja pysyy akateemisena. Sosiaaliturvalaitokset 

eivät vaadi kenenkään henkilökohtaista kuulemista; pikemminkin ne vas-

450. Tapausaineistossa ei ollut yhtään vaatimusta nimenomaan suullisen käsittelyn toimitta-
misesta. Tämä ei sinänsä ole ihme, sillä maallikkovalittaja tuskin tuntee tätä lakitermiä. Muuta-
masta valituksesta sai vaikutelman, että jonkinlaista henkilökohtaista kuulemista siinä kuiten-
kin toivottiin. Yhdessäkään tapauksessa valittaja ei vaatinut nimetyn henkilön kuulustelemista. 
Tapaukset ovat kuitenkin liian harvalukuisia oikeuttaakseen tilastollisiin päätelmiin. Jotain ne 
kuitenkin toki kertovat.
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tustavat kynsin hampain valittajan vaatimuksia asian suullisesta käsittelystä. 

5.4.2. Milloin todistajankertomuksen antaneen 
henkilön kuuleminen on “tarpeetonta” tai siihen on 

“erityinen este”?

Tässä vaiheessa on syytä palata lainopilliseen tarkasteluun. Salliiko nykyinen 

sääntely edellä viitatun tulkinnan vai tarvitaanko lain muuttamista? Kuten 

edellä todettiin, lain nimenomaisen määräyksen mukaan yksityisluontoi-

sen kirjallisen todistajankertomuksen antajaa on kuultava henkilökohtaises-

ti, ellei kuuleminen ole tarpeetonta tai siihen ole erityistä estettä (hallinto-

lainkäyttölain 39 §). Sanamuoto jakaa ongelman kahteen erilliskysymykseen. 

Ensiksikin: milloin henkilökohtainen kuuleminen sitten on tarpeetonta? Toi-

seksi taas on ratkaistava, milloin erityinen syy estää sinänsä tarpeelliseksi ha-

vaitun henkilökohtaisen kuulemisen. Kuuleminen on tietenkin aina tarpee-

tonta, kun todistajankertomuksen sisältö on asiaan vaikuttamatonta, toisin 

sanoen kertomus todistaa oikeudellisesti merkityksettömästä todistustee-

masta.451 Myös vastakohtaispäätelmä näyttää kiistattomalta. Henkilöä ei tar-

vitse kuulustella sen selvittämiseksi, tietääkö hän kertomansa lisäksi jotain 

muuta asiaan vaikuttavaa. Aivan kiistaton tämä päätelmä ei kenties ole. Voi-

han olla, että kertomuksesta käy ilmi, että henkilö tietäisi muutakin asiaan 

vaikuttavaa, jos häneltä osattaisiin sitä kysyä. Muun tietämisen selvittämi-

nen ei kuitenkaan vaadi suullista käsittelyä asiassa. Henkilöltähän voidaan 

kysyä kirjeitse tai puhelimella, mistä kaikista seikoista hänellä on ensikäden 

tai kuulopuheena saatua tietoa. 

Myös toinen soveltamistilanne on yksiselitteinen. Jos kirjallista kertomus-

ta pidetään luotettavana eli sille annetaan täysi todistusarvo, suullinen käsit-

tely on tietenkin tarpeeton. Asia erikseen on, vaatiiko kontradiktorinen pe-

riaate, että vastapuolelle on varattava tilaisuus tehdä havaintoja todistajasta 

tai esittää tälle tarkentavia kysymyksiä, mikä sekin vaatisi suullista käsittelyä. 

Sosiaaliturvan muutoksenhaussa voidaan kuitenkin katsoa, ettei tämä ole 

tarpeen, koska todistelua koskevien sääntöjen on kaikessa suosittava etuu-

den hakijaa eli valittajaa. Kolmas soveltamistilanne on kaikkein hankalin. 

Siinä todistajankertomusta pidetään epäluotettavana, eikä henkilökohtai-

sen kuulustelemisen katsota muuttavan tätä arviota. Tällaista tulkintaa ei 

saa hyväksyä, jos lähtökohdaksi otetaan välittömyysperiaate. Periaatehan 

451. Ks. myös oikeudenkäynti hallintoasioissa 2011 s. 135.
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oikein tai väärin olettaa, että todistajan luotettavuus tai epäluotettavuus pys-

tytään ratkaisemaan vasta havainnoimalla todistajan käyttäytymistä häntä 

kuulusteltaessa. Vaikka tätä periaatetta ei sovelletakaan sellaisenaan hallin-

tolainkäytössä eikä sosiaaliturvan muutoksenhaussa, kokonaan sen taustalla 

vaikuttavaa kokemussääntöä ei saa unohtaa. Mahdollisuus katsoa kirjallinen 

todistajankertomus suoralta kädeltä arvottomaksi antaa liiaksi tilaa subjek-

tiivisille ennakkoluuloille. Kertomusta voidaan pitää epäluotettavana pelkäs-

tään siksi, että se on hakijan läheisen tai toisen sosiaaliturvan asiakkaan an-

tama. Kielteiseen vastaukseen vie myös koettu oikeudenmukaisuus. Valittaja 

ei koe menettelyä reiluksi, jos hänen todistajansa kertomukselta evätään a 

priori kaikkinainen luotettavuus eikä tilaisuutta todistajan henkilökohtaiseen 

kuulustelemiseen lainkaan tarjota.452

On myönnettävä, että omaksutuilla tulkinnoilla on varjopuolensa. Hal-

lintotuomioistuimelle nimittäin syntyy rajatapauksissa kiusaus tulkita kirjal-

linen kertomus joko asiaan vaikuttamattomaksi tai täysin luotettavaksi. Näin 

se pääsee työlään ja aikaa vievän suullisen käsittelyn järjestämisestä. Ellei 

tätä seuraamusta otettaisi huomioon, arviossa kertomuksen luotettavuudes-

ta ehkä päädyttäisiin eri tulokseen. Kovin huolestuttavalta tämä vastaväite 

eivät vaikuta. Epäilyttävän kertomuksen katsominen luotettavaksi suosii ha-

kijavalittajaa, ja valittajaa suosivat tulkinnat on asetettu tässä tutkimukses-

sa muutoinkin tavoitteeksi. Riski asiaan de facto vaikuttavan kertomuksen 

katsomisesta asiaan vaikuttamattomaksi toki kaikesta huolimatta jää, mut-

ta sille ei mahda mitään. Tuomioistuimen vallassahan on joka tapauksessa 

päättää, mikä osa kertyneestä oikeudenkäyntiaineistosta on oikeudellisesti 

merkittävää, mikä ei. Toki tuomioistuimelta voidaan tässä suhteessa vaatia 

pidättyvyyttä ja varovaisuutta. Mitään seikkaa ei saa leimata liian varhain 

- esimerkiksi käsittelyn vasta käynnistyessä - oikeudellisesti merkityksettö-

mäksi, toisin sanoen tuomioistuimen on oltava varma päätelmästään. 

Vaikka pykälä ei tee eroa erityyppisten kirjallisten todistajankertomusten 

välillä, ero saa merkitystä suullisen käsittelyn tarpeellisuutta harkittaessa. 

Mitä suurempi alkuperäistodennäköisyys kertomuksella on, sitä useammin 

se on niin luotettava, ettei henkilön kuulusteleminen ole tarpeen. Yleisen 

elämänkokemuksen mukaan ulkopuolisen kertomus (esim. naapurin) on 

luotettavampi kuin valittajalle läheisen henkilön (esim. asuinkumppanin). 

Arvioon vaikuttaa myös, missä määrin kertomuksen antaja kuvaa havainto-

452. Tämä näyttäisi olevan samalla prosessityöryhmän näkemys. Se nimittäin toteaa, että suul-
linen käsittely henkilökohtaiseksi kuulemiseksi on aina toimitettava, jos syntyy epäilyksiä ker-
tomuksen luotettavuudesta. Ks. oikeudenkäynti hallintoasioissa 2011 s. 135.
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jaan yksityiskohtaisesti, esimerkiksi antaa päivämääriä ja havaintokertoja. Ja 

kääntäen: mitä pyöreämpi ja kantaaottavampi kertomus on, sitä vähäisem-

mäksi sen uskottavuus jää. Luotettavuutta lisää se, että kertomus vahvistaa 

sen laatineen henkilön jo aikaisemmin antamia tietoja. Jos sähköinen kerto-

mus (tallenne tai yhteys) hyväksytään tällaiseksi kertomukseksi, sen alkupe-

räinen luotettavuus on yleensä korkeampi kuin kirjalliseen muotoon puetun 

kertomuksen ja niin edelleen. 

Henkilökohtaiseen kuulustelemiseen ei lain mukaan myöskään ryhdytä, 

jos siihen on erityinen este. Poikkeussäännön piiriin kuuluvat ne itsestään 

selvät tilanteet, joissa todistajan henkilökohtaiselle kuulemiselle on tosiasi-

allinen este kuten henkilön kuolema, vakava sairaus tai tavoittamattomuus. 

Sen sijaan tulkinnan ongelmia syntyy siitä, voidaanko erityiseksi esteeksi lu-

kea vaikkapa asian ratkaisemisen viipyminen, kuulustelemisesta aiheutuvat 

kustannukset tai tuomioistuimen kasvava työmäärä. Adjektiivi “erityinen” 

tuntuu kuitenkin jo luontaisesti rajaavan kaksi viimeistä soveltamistilannetta 

ulkopuolelle. Suullinen käsittely aina viivyttää asian ratkaisemista sekä lisää 

työmäärää ja kustannuksia. Myös oikeuksiin pääsy ja koettu oikeudenmu-

kaisuus puoltavat samaa tulkintaa. Kummankin kannalta on kestämätöntä, 

jos tuomioistuin pitää todistajankertomusta epäluotettavana mutta kieltäy-

tyy omaan työmääräänsä tai aiheutuviin kustannuksiin vedoten kuulemasta 

henkilöä henkilökohtaisesti. Asian viipyminen on sinänsä oikeuksiin pää-

syn kannalta pätevä argumentti: sosiaaliturva-asiathan tulisi periaatteessa 

ratkaista nopeasti. Nykyiset käsittelyajat ovat kuitenkin jo niin pitkiä, että 

suullisen käsittelyn tuoma ylimääräinen viive lienee yhdentekevä. Sitä paitsi 

suullinen käsittely on kytkettävissä asian normaalikäsittelyyn niin, ettei ko-

konaiskäsittelyaika juuri pidenny. 

Lautakuntaprosessissa - kuten laajemminkin hallintoprosessissa - käyte-

tään eräänlaisia virallistettuja todistajankertomuksia. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että asiassa lausunnon antava tai muuta selvitystä siihen toimittava viran-

omainen kirjaa niihin asianosaisen tai sivullisen kertomaa. Tällaiset “virallis-

luonteiset” todistajankertomukset ovat kahdestakin syystä paljon suurempi 

ongelma kuin yksityisluonteiset kertomukset. Ensiksikin tällaista kertomusta 

on vaikea tunnistaa. Se hukkuu “selvitykseen” etenkin, jos se hajoaa yksit-

täisiin huomautuksiin täydentävien perustelujen tai oikeudellisen argumen-

taation sekaan. Toiseksi laissa ei anneta mitään määräyksiä näiden kerto-

musten varalta. Koska kysymys ei ole “yksityisluonteisesta” kertomuksesta, 

tällainen todistelu ei ole kiellettyä. Kun kysymys ei myöskään ole rikosasian 

esitutkinta-aineistosta, sitä koskevat OK 17 luvun tarkat säännökset eivät ne-
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kään tule sovellettaviksi.453 Todistusharkinnassa syntyy näin erityinen vaaran 

lähde. Tällaisille kertomusfragmenteille annetaan niiden alkuperän takia sel-

lainen todistusarvo, jota ne eivät tosiasiallisesti ansaitsisi. Vaikka lausunnot 

tai uuden kielenkäytön mukaan vastineet kirjoitetaan virkavastuulla, niiden 

luotettavuutta heikentävät monet virhelähteet. Asiaa ei muuta se, että vi-

ranomainen yrittää olla mahdollisimman objektiivinen; tarkoituksellisesta 

vääristelystä kukaan ei suomalaisia viranomaisia epäilekään. Todistusketju 

vain yksinkertaisesti tulee, kuten edellä havaittiin, liian pitkäksi. Läheskään 

aina kysymys ei nimittäin ole virkamiehen (tai toisen virkamiehen) omista 

havainnoista vaan siitä, mitä he ovat kuulleet tai saaneet tietää. Tällöin epä-

varmaa on, mitä virkamiehille on de facto kerrottu, mitä kertoja on oikeas-

taan tarkoittanut, miten virkamies on ymmärtänyt hänelle kerrotun ja kuinka 

tarkasti informaatio on kirjattu ylös lausuntoon.454 Tällainen lausuntotodis-

telu (termi tässä) on näin äärimmäisen välillistä; parhaan todistuskeinon 

periaatteen toteutumisesta ei tässä yhteydessä voi edes puhua. Lausuntoja 

voidaankin tässä suhteessa moittia siitä, että ne näennäisesti “objektivisoivat” 

epävarmaa informaatiota. 

Toimintatutkimuksessa joudutaan kysymään, miten tähän epäkohtaan 

saadaan korjaus. Suoraviivainen keino on poistaa lausunnoista tai muista 

virallisasiakirjoista tällainen faktuaalinen aines ja esittää se erikseen. Täl-

löin faktatiedon todistuksellinen rooli paljastuu, ja informaatio alistetaan 

samanlaiseen luotettavuustestiin eli todistusharkintaan kuin muukin todis-

telu. Samalla herää periaatteellinen kysymys: onko faktatietoa asiakirjoissaan 

esittävää virkamiestä kuulusteltava henkilökohtaisesti todistajana, jos hänen 

kertomuksensa luotettavuutta epäillään. Tähän liittyvä sekundäärikysymys 

on, annetaanko valittajalle kuvatuissa tapauksissa mahdollisuus lisä- ja vas-

takysymyksiin tai vastanäyttöön, jos valittaja tällaista mahdollisuutta vaatii. 

Käytännössä tällaiseen vaatimukseen suostuminen johtaa suulliseen käsit-

telyyn ja virkamiehen kuulemiseen todistajana. Normitukea myönteiselle 

vastaukselle ei löydy. Kuten edellä todettiin, hallintolainkäyttölain 39 § kos-

kee vain “yksityisluontoisia” kertomuksia. Kontradiktoorinen periaate ja tee-

si koetusta oikeudenmukaisuudesta kuitenkin periaatteessa edellyttäisivät, 

että valittaja saa pyytämänsä mahdollisuuden. Tämä merkitsee, että asiassa 

453. Tosin nämä säännökset eivät muutoinkaan ulota vaikutustaan hallintoprosessiin. 
454. Kannattaa muistaa esimerkiksi se, että alkuperäinen kertoja tai tiedon antaja ei pääse tar-
kistamaan, onko hänen sanomansa ymmärretty ja kirjattu viranomaisen antamaan lausuntoon 
oikein. Oma kysymyksensä vielä on, mitkä virhelähteet rasittavat alkuperäisen informaatioläh-
teen tiedonsaantia, onko hän tehnyt itse havaintoja, missä ja miten ne on tehty ja niin edelleen. 
Pahimmassa tapauksessa lausuntoon otetaan moninkertaista kuulopuhetta. 
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toimitetaan suullinen käsittely, ja virkamies (esimerkiksi sosiaalityöntekijä) 

kutsutaan todistajana kuultavaksi. Tässä puolletulla tulkinnalla on samal-

la suotuisa sivuvaikutus. Viranomaisten antamien lausuntojen taso nousee. 

Epävarmaa faktatietoa lausuntoonsa kirjaava virkamies ei enää voi nykyiseen 

tapaan suojautua asiakirjaverhon taakse. Hänen on otettava huomioon, että 

hän joutuu selittelemään tuomioistuimelle, mitä hän tietää ja mistä hänen 

esittämänsä tieto on peräisin. 

Toinen erilliskysymys on tavallaan jatkoa ensimmäiselle: miten menetel-

lään, jos yksityisluonteinen todistajankertomus ja viranomaisen lausunnon 

faktakuvaus ovat ristiriidassa. Konsensus syntynee vain siitä, mitä ei saa teh-

dä. Hallintotuomioistuin ei saa pelkästään lausunnon statuksen takia luoki-

tella yksityisluonteista kertomusta epäluotettavaksi - ja henkilön kuulemista 

henkilökohtaisesti tarpeettomaksi. Erimielisyyttä syntynee sen sijaan siitä, 

onko normaalirutiini se, että molemmat henkilöt (virkamies ja todistaja) kut-

sutaan suulliseen käsittelyyn henkilökohtaisesti kuultavaksi. Kilpaileva tul-

kinta nimittäin on, että vain kertomuksen antanut henkilö kutsutaan kuul-

tavaksi. Hyväksyttävää lienee sekin, että kirjallisen todistajankertomuksen 

todistusarvon katsotaan mitätöivän viranomaisen lausunnon todistusarvon. 

5.4.3. Miten henkilöä kuulustellaan? 

Aikanaan uskottiin, että todistajan kertomus saa täyden todistusarvon vain, 

kun se on annettu valan tai vastaavan vakuutuksen perusteella. Vala (tai vas-

taava vakuutus) yhtäältä painottaa todistajalle totuudessa pysymisen tärke-

yttä, toisaalta taas aktivoi todistamiseen kytkeytyvän rangaistuksen uhan. Jos 

todistajankuulustelu ymmärretään rituaaliksi, jolla toisinnetaan yhteisön 

yleisiä eettisiä arvoja, valan symboolinen merkitys korostuu entisestään.455 

Valan (tai vakuutuksen) antaminen on sellaisenaan juhlallinen akti, joka tuo 

esiin todistamisrituaalin yhteisöllisen merkityksen. Usko valan nojalla anne-

tun henkilökohtaisen todistajankertomuksen suurempaan todistusarvoon 

tulee kylläkin periaatteessa testatuksi vasta todistusharkinnassa. Usko ei saisi 

vaikuttaa vielä todisteluun eli siihen, ketä henkilöitä kuulustellaan joko hen-

kilökohtaisesti, sähköisesti tai kirjallisen todistajankertomuksen välityksellä. 

Eri asia on, että tällainen usko on äärimuodossaan johtanut tarjotun todis-

telun torjumiseen. Kun kerran vain valan nojalla annettu välitön kertomus 

nautti alkuperäisestä luotettavuudesta, henkilöä ei tarvinnut eikä saanutkaan 

455. Taivaloja 2012 s. 22.
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kuulla, ellei laki sallinut valan tai vakuutuksen ottamista häneltä. 

Näin hallintomenettelyssä ja sosiaaliturvaa ajatellen etuuskäsittelyssä 

saatiin vakuuttava tekosyy siihen, että asiasta tietävään sivulliseen ei tar-

vinnut ottaa yhteyttä. Todellinen syy saattoi tosin löytyä aiheutuvasta yli-

määräinen vaivasta tai näennäisesti selvän asian muuttumisesta riitaiseksi. 

Päätelmän kestämättömyys lienee ilmeinen. Koskaan ei voitane etukäteen 

varmasti sanoa, että sivulliselta saatavan tiedon todistusarvo on nolla. Sa-

moin sen ennakointi, mitä henkilö johon ei de facto oteta yhteyttä, tietää 

asioista - esimerkiksi etuuden hakijan työkyvystä - on silkkaa arvailua. Jos 

tavoitteeksi asetetaan etuushakemuksen mahdollisimman hyvä käsittely so-

siaaliturvalaitoksessa, myös saatavissa oleva henkilötodistelu kartoitettaisiin 

ja koottaisiin tässä vaiheessa. Näin seuraavan valitusasteen työ helpottuisi 

merkittävästi. Asia erikseen on, että osaoptimointia suosivassa toimintakult-

tuurissa muiden toimijoiden intressit eivät yleensä saa mainittavaa huomiota. 

Alun perin sosiaalialan muutoksenhakulautakunnat eivät voineet kuu-

lustella todistajaa tai asiantuntijaa valan tai vastaavan vakuutuksen nojalla. 

Tämä johtui siitä, että hallintolainkäyttölain soveltamisalaa sääntelevä pykä-

lä rajasi muutoksenhakulautakunnat soveltamisalansa ulkopuolelle (2 §).456 

Tämä lakisystemaattinen ratkaisu jätti todistajien henkilökohtaisen kuulus-

telemisen sen varaan, mitä lautakuntakohtainen erityislaki sääti. Tarkkaan 

ottaen kuulusteleminen riippui siitä, sisälsikö asianomainen lautakuntala-

ki457 nimenomaisen viittauksen hallintolainkäyttölain 39 §:ään. Tämä pykälä 

nimittäin sääti ja säätää edelleenkin todistajan kuulustelemisesta valan tai 

vakuutuksen nojalla. Kun sektorikohtaiset lautakuntalait yleensä eivät sisäl-

täneet tällaista viittausta, todistajia voitiin kuulla muutoksenhakulautakun-

nissa vain “vapaasti” eli ilman valaa tai vakuutusta.458 Uusien lautakunta-

lakien myötä epäkohta on korjaantunut. Muun muassa laki sosiaaliturvan 

muutoksenhakulautakunnasta viittaa nimenomaan hallintolainkäyttölain 39 

§:ään (14.2 §). Samalla momentissa todetaan, että tätä pykälää “sovelletaan 

sen estämättä, mitä mainitun lain (eli hallintolainkäyttölain, huomautus täs-

sä) 2 §:n 1 momentissa säädetään”. 

Vaikka epäkohta korjaantui, lakitekninen toteutus ei ansaitse kehuja. 

Säännös todistajan kuulustelemisesta on eräänlainen poikkeuksen poikke-

456. Ks. edellä jakso 4.1.
457. Eli lainsäädäntöjargonin mukaan “toimielintä koskeva erityissääntely”. 
458. Ks. Viitanen 2003 s. 523. Jos henkilön kuulemista valan nojalla pidettiin jostain syystä 
tarpeellisena valitusasiassa, kuuleminen siirtyi virka-apuasiana hallinto-oikeuden hoidetta-
vaksi. Virka-apuinen kuuleminen taas on kuuluisaa sekä hitaudestaan että heikosta luotetta-
vuudestaan.
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us, joka palauttaa pääsäännön uudestaan voimaan. Maallikko saa lukea lain-

kohdat moneen kertaan ymmärtääkseen niiden ajatuksen; helppoa se ei ole 

lakimiehellekään. Toki voidaan sanoa, että maallikon ei tarvitsekaan tietää, 

kuulustellaanko hänen nimeämäänsä henkilöä valan tai vakuutuksen no-

jalla vai sitä ilman. Hänelle riittää hyvin, että käsittelystä huolehtivan jaos-

ton puheenjohtaja tietää asian. Myös maallikko-todistaja luultavasti mieltää 

muutoksenhakulautakunnan tuomioistuimeksi. Hän pitää selvänä, että hän 

joutuu antamaan valan tai vastaavan vakuutuksen. Lieventävistä asianhaa-

roista huolimatta on pakko sanoa, että lakitekstin viimeistely - luettavuudesta 

puhumattakaan - on enintään välttävää tasoa.

Kysymys siitä, parantaako vala tai vastaava vakuutus todistelun laatua, 

odottaa vielä vastaustaan. Empiiristä selvitystä puoleen tai toiseen ei ole, eikä 

sitä hevin saadakaan. Jos asiaa ajatellaan asianosaisen ja oikeuksiin pääsyn 

kannalta, vastauksella ei ehkä ole väliäkään. Asianosainen luultavasti ko-

kee saavansa oikeutta - eli katsoo käsittelyn reiluksi - kunhan hänen nimeä-

määnsä henkilöä ylipäätään kuullaan tuomioistuimessa. Äärimmäisen har-

va maallikko osannee halkoa hiuksia henkilön vapaan kuulemisen ja valan 

(tai vastaavan vakuutuksen) nojalla tapahtuvan kuulustelun välillä. Jos taas 

ajatellaan todistajan pysymistä totuudessa, ratkaiseva vaikutus lienee sillä, 

miten todistaminen tapahtuu. Merkittävä ero muodostunee keskustelutyyp-

pisen ja ohjatun kuulemisen välille. Ensimmäinen saa herkästi jutustelun 

piirteitä. Siinä taas kuulusteltava henkilö saattaa myötäillä muita läsnäolijoita 

eikä harkitse kunnolla, mitä hän itse sanoo. Ohjatussa - esimerkiksi OK 17 lu-

vun pääkuulustelu/vastakuulustelu -järjestelyä seuraavassa - kuulustelussa 

tämä vaara vältetään. Siitä, onko lopputulos parempi, ei kuitenkaan ole var-

muutta. Liian jäykkä ja juhlallinen kuulustelu voi esimerkiksi hermostuttaa 

esiintymään tottumattoman todistajan, hän ei toisin sanoen saa sanotuksi 

tietämäänsä. Muutoksenhakulautakuntien miljöö on kuitenkin niin arkipäi-

väinen, että liiallisen juhlavuuden vaaraa siellä toimitetussa henkilökohtai-

sessa kuulustelussa tuskin on.

5.5. Selvityksen arviointi (selvitysharkinta) 
lautakuntaprosessissa

Selvää on, että kiistely kielenkäytöstä ei korvaa tutkimusta eli ongelmien ana-

lysointia ja vastausten hakemista. Selvityksestä, toimitti sen kuka tahansa, 
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on ensiksikin nostettava esiin oikeudellisesti merkittävät seikat. Sillä, kutsu-

taanko niitä todistusteemoiksi, todistusaiheiksi tai seikoiksi, on yhdenteke-

vää. Toiseksi on otettava kantaa siihen, todistaako kertynyt ratkaisuaineisto 

tällaisen teeman. Virallisperiaatteesta seuraa, että näitä todistusteemoja ja 

niitä todisteita, joilla teema yritetään näyttää toteen, ei tarvitse määritellä 

heti alussa.459 Prosessin sisäistä prekluusiota kun ei tunneta. Asia erikseen 

on, että käsittelyn kuluessa ne tulisi jotenkin prosessinjohdolla osoittaa, jotta 

asianosaiset pystyvät kommentoimaan jo saatua selvitystä ja tuomaan kä-

sittelyyn omaa vastaselvitystään. Kuulemisperiaate toimii näin virallispe-

riaatteen vastaperiaatteena. On selvää, että jos kansalainen saa tiedokseen 

satoja sivuja erilaisia asiakirjoja, hänen on mahdotonta lausua kaikesta, mi-

tä niissä lukee. Hän joutuu arvailemaan, mitä teemoja lainkäyttöelin pitää 

oikeudellisesti merkittävinä ja tulee perustamaan niihin ratkaisunsa, jos ne 

todetaan näytetyiksi. 

Virallisperiaate ei anna erivapauksia selvityksen todistusarvojen määrit-

telystä ja sen arvioimisesta, tulevatko teemat (eli viime kädessä niiden takana 

olevat tosiseikat) ratkaisuaineistolla näytetyksi vai ei. Jos joku seikka ei ole 

tullut näytetyksi, ratkaisua ei saa perustaa tällaiseen seikkaan. Tästä havai-

taan, että hallintoprosessin “selvitysharkinta” (termiä ei kirjallisuudessa kyl-

läkään käytetä) vastaa rakenteeltaan ja funktioltaan täysin prosessioikeuden 

perinteistä todistusharkintaa. Tästä seuraa, että myös hallintolainkäytössä 

näyttöratkaisut - joita saa toki kutsua “selvitysratkaisuiksi” - on kunnolla pe-

rusteltava. Kunnollinen perustelu taas vaatii harkinnan jäsentämistä. Muuten 

näyttöratkaisut jäävät erittelemättömiksi kokonaisarvioiksi, joiden todellisia 

perusteita ulkopuolinen saa vain arvailla. Avoimeksi jätetty kokonaisarvio 

herättää aiheellisesti epäilyksiä intuitiivisesta päätöksenteosta ellei jopa mie-

livallasta. Sitä koettua oikeudenmukaisuutta, jota nykytutkimus pitää niin 

tärkeänä, ei myöskään synny. Vakuuttavuutta eivät nykymaailmassa enää 

luo auktoriteettitoteamukset, joiden mukaan jotain “on katsottava selvite-

tyksi” tai että jotain “ei ole selvitetty”. Jos vakuuttavuuteen pyritään, samalla 

on kerrottava, millä perusteella tähän tulokseen on tultu. Yleisestä lainkäy-

töstä tuttu pro et contra -argumentointi tuntuu sopivan erinomaisesti myös 

selvityksen arviointiin sosiaaliturvan muutoksenhaussa. Yhdentekevää on, 

tuliko tuo selvitys oma-aloitteisesti viranomaiselta, kansalaiselta itseltään 

459. Hallintolainkäytössä vältetään näin muun muassa siviiliprosessia rasittava ongelma, mikä 
katsotaan oikeustosiseikaksi, mikä taas vain todistustosiseikaksi. Ks. esimerkiksi Lappalainen 
1995 s. 57. Rajanveto on kuitenkin hyvin tärkeä, koska asianosaisen on vedottava oikeustosi-
seikkoihin mutta ei todistustosiseikkoihin. 
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tai hankkiko lainkäyttöelin sen viran puolesta. 

Todistusharkinnan perustelemisesta on - muutoin kuin todistusharkin-

nan sisällöstä - päästy tutkimuksessa jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen. 

Keskeisin sääntö on perustelemisen rehellisyys.460 Näyttöharkinnan osuutta 

ei saa peittää verbaaliakrobatiaan. Se todellinen ajatusprosessi (eli päättely-

ketju), jonka kautta on päästy johonkin tulokseen, on tuotava läpinäkyvästi 

esiin. Tästä seuraa muun muassa, että jos kokemussääntöjä on käytetty, sään-

töjen sisältö on ilmoitettava ja säännön perusta kerrottava. Myös intuitiivisen 

harkinnan osuus todistusharkintaan on avoimesti paljastettava. Esimerkiksi: 

jos tuomari tukeutuu subjektiiviseen vakuuttuneisuuteensa (todistaja x ei ole 

uskottava), perusta vakuuttuneisuudelle on sekin ilmoitettava.

Teoreettisiin primäärikysymyksiin lienee luettava, mitä todistusteoriaa 

sovelletaan lautakuntaprosessissa, jota leimaa yksipuolisuus, heikosti toteu-

tuva virallisperiaate ja ratkaisuaineiston kaikinpuolinen vähäisyys. Kaikki 

viittaa, kuten edellä todettiin, siihen, että keskimääräisessä valitusasiassa 

ratkaisuaineisto jää niukaksi ja aukolliseksi. Todistusteemametodi tuntuu 

luontaiselta voittajalta. Metodissa arvioidaan, millä todennäköisyydellä to-

distusaineisto puhuu todistusteeman (eli tosiseikkaväitteen) puolesta. Sen 

negaatiosääntö ei tässä haittaa, ja alkuperäistodennäköisyyden suuri mer-

kitys on helppo kytkeä sosiaaliturvan erityispiirteisiin. Sosiaaliturvassa al-

kuperäistodennäköisyys olisi tietenkin sitä, että hakija on oikeutettu hake-

maansa etuuteen tai jos kysymys on etuuden lakkaamisesta oikeutettu sen 

säilyttämiseen. Totta on, että todistusteoriat antavat vähän tukea käytännön 

todistusharkintaan. Älyllisinä kehitelminä niitä tietenkin on pakko ihailla.

Tunnettua on, että näyttökynnys joustaa. Tämä pitää varmasti paikkan-

sa myös sosiaaliturvan muutoksenhaussa. Avoimeksi jää, joustaako kynnys 

tapauskohtaisesti vai asiatyypeittäin. Kummassakin tilanteessa joudutaan 

vastaamaan periaatteessa samoihin erilliskysymyksiin: missä rajoissa näyt-

tykynnys vaihtelee, mitkä tekijät saavat aikaan vaihtelun, kuka päättää näyt-

tökynnyksen sijoittumisesta yksittäisessä asiassa (tuomioistuin tekee aina 

päätöksen yksittäisessä asiassa, ei asiaryhmässä) ja miten päätöksentekoa 

kontrolloidaan? Sosiaaliturvassa vaihtelu jää (normaalin) todennäköisyyden 

ja matalan todennäköisyyden välille. Tosin samalla on tunnustettava, että 

kaikki näyttökynnyksen sanalliset kuvaukset ovat lähtökohtaisesti hedelmät-

460. Huovila 2004 s. 791.
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tömiä. Eri ihmiset tarkoittavat näillä käsitteillä eri asioita. Joka tapauksessa 

vaikuttaa ilmeiseltä, että sosiaaliturvassa näyttökynnystä ei saa asettaa korke-

alle, esimerkiksi rikosasioissa käytetylle “ei varteenotettavaa epäilyä” -tasolle.

Jotain pystytään sanomaan myös niistä tekijöistä, jotka tuovat vaihtelua 

näytön arviointiin. Näitä tekijöitä ovat alkuperäistodennäköisyys, asianosai-

sen mahdollisuudet esittää näyttöä ja riskinkantokyky eli kyky kantaa väärän 

näyttöratkaisun seuraamukset sekä jossain määrin myös aineellisen lainsää-

dännön tavoitteet. Näyttökynnys nousee, jos alkuperäistodennäköisyys pu-

huu todennäköisyyttä vastaan, ja laskee, jos alkuperäistodennäköisyys sitä 

tukee. Jos asianosaisen mahdollisuudet esittää näyttöä ovat hyvät (selvitys on 

valmiiksi hänen hallussaan), näyttökynnys nousee, vastaavasti se taas laskee, 

mitä hankalammaksi tai kalliimmaksi näytön esittäminen tulee. Myös väärän 

päätöksen kantokyky siirtelee näyttökynnystä.461

Tämän tutkimuksen yleisessä osassa päädyttiinkin siihen, että väärän 

myönteisen etuuspäätöksen (tai takaisinperinnän torjuvan päätöksen) haitat 

ovat merkittävästi vähäisemmät kuin väärän kielteisen etuuspäätöksen (tai 

takaisinperintään oikeuttavan päätöksen). Muutosta hakevan kansalaisen 

kannalta voidaan sanoa, että näyttökynnys kummassakin suhteessa laskee 

siitä, mikä se on “normaalissa” hallintoprosessissa. Siitä, onko näyttökynnys 

numeerisesti ilmaistuna vielä 50 prosenttia vai vähemmän, voidaan väitellä. 

Sosiaalipolitiikan näkökulmasta vähimmäisetuuksien kohdalla vieläkin ma-

talampi näyttökynnys - esimerkiksi 30 prosenttia - olisi täysin hyväksyttävissä. 

Etuuden saamiseen riittäisi, että etuuden saamisen edellytykset luultavasti 

vallitsevat, toisin sanoen vastakohtaa ei ole pystytty osoittamaan eikä sulke-

maan pois. Sama logiikka vie siihen, että näyttökynnys on korkea, jos asias-

sa kysymys on siitä, että etuuden saaja menettää sosiaalietuutensa. Näyttö-

kynnys nousee vielä tästä normaalitasostaan, jos maksettua sosiaalietuutta 

peritään takaisin. Näin takaisinperintää vaativan sosiaaliturvalaitoksen on 

osoitettava, että etuuden saamisen edellytykset ovat todennäköisesti tai ehkä 

jopa hyvin todennäköisesti puuttuneet.

Aina ei edes alennettua - eli hakija/valittajaa suosivaa - näyttökynnystä 

saavuteta. Tällöin joudutaan turvautumaan todistustaakkaa jakaviin sään-

töihin. Niistä ei ole laintasoista sääntelyä eikä edes kannanottoja sisäisissä 

461. Nämä päätelmät ovat nousseet esiin mietittäessä lapsen huostaanottoa insestiepäilyjen 
perusteella. Väärän päätöksen merkitys otetaan huomioon, samalla painotetaan aineellisen 
lainsäädännön tavoitteita eli lapsen etua. Näin tullaan siihen, että väärän huostaanottopää-
töksen haitat ovat vähäisemmät ja laskevat hallintoprosessissa sovellettavaa näyttökynnystä. 
Näin Klami 1993 s. 153.
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ohjeissa, ehkä siksi, että todistustaakan jakautumista on pidetty sanomat-

takin selvänä. Etuuden hakijalla on todistustaakka etuuden lakisääteisistä 

edellytyksistä. Ellei niitä kyetä selvittämään, hänen hakemuksensa tai va-

lituksensa hylätään. Sosiaaliturvalaitoksella taas on todistustaakka niistä 

tosiseikoista, jotka estävät etuuden myöntämisen tai alentavat sen määrää. 

Esimerkiksi: asumistuessa hakijalla (tai valittajalla) on todistustaakka, mitä 

tulee hänen tuloihinsa tai asumismenoihinsa. Kansaneläkelaitoksella taas on 

todistustaakka siitä, että esimerkiksi avioliitonomaiset olosuhteet vallitsevat 

ja pienentävät asumistuen määrää.462 Ohimennen todettakoon, että suurin 

piirtein samaan on päädytty myös veroprosessissa, vaikka verotusmenette-

lylaissakaan ei ole säännöksiä todistustaakasta.463 Samalla varotellaan liian 

hätäisestä todistustaakkaan turvautumisesta. Niihin saadaan siirtyä vasta, 

kun osapuolet ovat - osuvan sanonnan mukaan - “tyhjentäneet selvitysarse-

naalinsa”. Tämä pitää paikkansa myös sosiaaliturvassa. Samoin sosiaalitur-

van muutoksenhaussa voidaan yhtyä sääntöön, jonka mukaan valittajalta ei 

periaatteessa saisi edellyttää negatiivisten seikkojen näyttämistä. Tällainen 

todistustaakan jako on suhteellisuusperiaatteen vastainen.464

5.6. Välituloksia: asian selvittäminen on 
todistelua ja todistusharkintaa

Lautakuntaprosessia leimaa, jopa vielä voimakkaammin kuin yleistä hallin-

toprosessia, käsitys asian “selvittämisen” ja asian “ratkaisemisen” jyrkästä 

erosta. Aluksi lainkäyttöelin selvittää aineellisen totuuden eli oikeudellisesti 

merkittävät tosiseikat. Tämän jälkeen se soveltaa näihin tosiseikkoihin abst-

raktia normistoa. Huomaamatta yleensä jää, että ratkaisuvaiheella ja selvi-

tysvaiheella (jos näitä termejä käytetään kuvaamaan tapahtumakulkua) on 

luontainen vuorovaikutuksensa. Ennakkokäsitys siitä, minkä oikeussäännön 

soveltamisalaan tosiseikat (‘tapaus’) kuuluu, määrää selvityksen kohteen, 

toisin sanoen sen, mitä ryhdytään selvittämään. Mitä vahvemmin asian sel-

vittäminen rakentuu virallisperiaatteen ja lainkäyttöelimen selvitysvelvol-

lisuuden varaan, sitä suuremmaksi nousee riski siitä, että selvittäminen ei 

kohdennu oikein. 

462. Toisena tyyppitapauksena voidaan ottaa esiin etuuden takaisinperintä. Tällöin sosiaalitur-
valaitoksella on todistustaakka siitä, että takaisinperinnän aineelliset edellytykset vallitsevat. 
Etuuden saanut puolestaan kantaa todistustaakan siitä, että joku seikka - luottamuksensuoja, 
ajan kuluminen, kohtuus tai vastaava - estää takaisinperinnän. 
463. Ryynänen 2001 s. 270.
464. Ryynänen 2001 s. 269.
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Nykymuotoisessa lautakuntaprosessissa asianosaisen on vaikea ellei 

mahdotonta päästä vaikuttamaan asian selvittämiseen. Hänelle ei käytän-

nössä synny tilaisuutta omaan todisteluun; hän ei myöskään voi ohjata lau-

takunnan toimia asian selvittämiseksi. Toivomuksia valittaja toki voi esittää. 

Hän voi esimerkiksi pyytää tosiseikan x selvittämistä. Samoin valittajalla on 

mahdollisuus vaatia suullista käsittelyä, jossa hän pääsee sekä esittelemään 

asiaansa että esittämään todistelua. Kumpikaan keino ei lupaa menestystä. 

Kuten edellä todettiin, muutoksenhakulautakunnat eivät käytännössä järjes-

tä suullisia käsittelyä. Kovinkaan todennäköistä ei myöskään ole, että ylikuor-

mitettu esittelijäkunta ryhtyisi asiassa ainakaan suuritöiseen “ylimääräiseen” 

selvittämiseen. Asianosaisen vaatimat lisäselvitykset on helppo leimata tar-

peettomiksi tai asiaan vaikuttamattomiksi. Tällöin ainoaksi keinoksi jää, jos 

ajatellaan asianosaisen toimintamahdollisuuksia, kaikkien todisteiden liit-

täminen jo valituskirjelmään. Tämä taktiikka taas pakottaa valittajan erään-

laiseen hakuammuntaan: ovatko ne todistusteemat, joihin todisteet liittyvät, 

ylipäätään merkityksellisiä ratkaisulle? Asianosaista jää myös rasittamaan 

epätietoisuus siitä, minkä todistusarvon lautakunta aikanaan antaa hänen 

todisteilleen.

Edellä todettiin, että hallintolainkäytön ja yleisen lainkäytön välillä tun-

tuu vallitsevan määrittelemätön mutta fundamentaalinen ero suhtautumi-

sessa todistusharkintaan. Yleisessä lainkäytössä myönnetään soraäänittä to-

distusharkinnan subjektiivinen elementti. Tuomari ei saa tukea lakitekstistä, 

vielä vähemmän todistusoikeuden tutkimuksen kehittelemistä teorioista. 

Hänen on “ammatillisen arvostelukykynsä” varassa. Tämä arvostelukyky on 

taas tuomari-identiteetin ytimessä, se hankitaan pitkän kokemuksen myötä 

ja sosiaalisten valmiuksien avulla. Hallintolainkäytössä taas on havaittavis-

sa taipumus objektivisoida todistusharkinta kielellisin keinoin. Todistelu on 

selvittämistä ja todisteet asiakirjoja. Tämän seurauksena todistusharkinta 

muuttuu asiakirjojen tulkinnaksi samaan tapaan kuin teologisessa eksegetii-

kassa. Lautakuntaprosessissa vain tulkitaan sosiaaliturvalaitoksen lausuntoja, 

valituskirjelmiä, lääkärinlausuntoja ja niin edelleen.

Yleisesti myönnetään, että päätöksen tehneen viranomaisen lausunnol-

la on suuri painoarvo hallintotuomioistuimen päätöksenteossa. Tällaista 

lausuntoa ei kuitenkaan ole helppo sovittaa todistuskeinojen kategorioihin. 

Osaksi tämä johtuu siitä, että viranomaisen lausunnolla on monia tehtäviä. 

Niistä perinteisin on, että lausunto tuo esiin hallintopäätöksen todelliset pe-
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rustelut. Nykytutkimus pitää näkemystä kuitenkin ansaitusti nurinkurisena 

monestakin syystä. Jo etuuspäätöksessä tulisi olla asianmukaiset, toisin sa-

noen yksilölliset ja yksityiskohtaiset perustelut. Muutoinhan kansalainen 

pakotetaan valittamaan, jotta hän saa tietää, mihin hänelle kielteinen päätös 

ylipäätään tukeutuu. Access to justice -näkökulmasta perustelujen “täyden-

täminen” (tai oikeammin paljastaminen) vasta viranomaisen lausunnossa 

on ilmiselvä oikeuksiin pääsyn este.

Viranomainen voi käyttää lausuntoaan myös juridiseen argumentointiin, 

toisin sanoen sovellettavien säännösten ja niiden vakiintuneen tulkinnan (eli 

etuuskäytännön) referointiin. Tässä ei sinänsä ole access to justice -ajatte-

lunkaan näkökulmasta moitittavaa. Pikemminkin tällainen avoimuus antaa 

myös maallikkovalittajalle mahdollisuuden perehtyä juridiikkaan ja tarvitta-

essa riitauttaa viranomaisen näkemykset. Prosessioikeuden perusteoriassa 

lausunnon argumentoivat osat ovat asianajamista, lausunto toisin sanoen 

rinnastuu asianosaisen oikeudenkäyntikirjelmään. Muutoksenhakuelimen 

asiana on ottaa kantaa siihen, mikä merkitys tällaiselle argumentoinnille an-

netaan. Hallinnon yleinen objektiivisuusvelvollisuus koskee tietenkin myös 

viranomaisen juridista argumentointia. Tosin käytännössä lausunnot ovat 

tältä osin vahvasti pro argumentteihin keskittyviä; harvoin viranomainen 

tuo esiin seikkoja, jotka puhuvat hänen päätöstään vastaan. 

Lausunnolla on monasti myös informatiivinen tehtävä. Siinä annetaan 

tietoja valittajan muista hakemuksista, niihin annetuista päätöksistä, ratkai-

sua odottavista hakemuksista, valittajan yhteydenotoista ja niin edelleen. Tä-

mäkin on aiheellista, koska samalla henkilöllä on tavallisesti vireillä useita 

etuusasioita. Osa niistä odottaa päätöstä etuuskäsittelyssä, osa taas on muu-

toksenhakulautakunnan käsiteltävänä. Tällaiset “valituskierteet” - uudet ha-

kemukset ja uudet valitukset lähtökohtaisesti samasta etuudesta - ovat käy-

tännössä hyvin yleisiä. Ne myös aiheuttavat osaksi sitä asiaruuhkaa, josta 

muutoksenhakulautakunnat kärsivät. Vaaran vyöhykkeelle siirrytään vasta, 

kun viranomainen ottaa lausuntoonsa suoranaisia faktatoteamuksia eli sel-

laisia havaintoja, jotka perinteisesti kuuluvat todistajankertomukseen. Nämä 

havainnot voivat olla välittömiä (viranomainen on itse todennut jonkun sei-

kan) tai välillisiä (kolmas on tehnyt havainnon ja ilmoittanut siitä viranomai-

selle). Hypoteettinen esimerkki faktatoteamuksesta: viranomainen ilmoittaa, 

että työkyvyttömyyteensä vetoava valittaja kuitenkin on pystynyt töihin. Täl-

tä osin viranomaisen lausunto muistuttaa kirjallisia todistajankertomuksia. 
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Lautakuntien lainkäyttöä hallitsee se vapaa todistusteoria, jolle suomalai-

nen lainkäyttö muutoinkin tukeutuu. Vapaa todistusteoria koostuu kahdesta 

osiosta, vapaasta todistelusta ja vapaasta todistusharkinnasta. Ensimmäi-

sellä tarkoitetaan sitä, että sallittuja todistuskeinoja tai luvallisia todisteiden 

tyyppejä ei ole laissa määritelty. Asianosaiset saavat lähtökohtaisesti esit-

tää millaista todistelua tahansa. Todistelulle ei ole asetettu ylärajaa mutta ei 

myöskään vähimmäismäärää. Tosin rikosprosessissa ja jossain määrin myös 

hallintoprosessissa puhutaan selvityskynnyksestä, jonka saavuttamisesta yk-

sittäisessä asiassa viime kädessä tuomioistuin huolehtii. Selvityskynnys tar-

koittaa, että selvityksen on katettava kaikki asiaan vaikuttavat seikat, myös 

negatiiviset. Samalla on myönnettävä, että muodollinen yksiasianosaissuh-

de ja virallisperiaate hämärtävät - jonkun mielestä ehkä vääristävät - teorian 

sovellutuksia.

Vapaalla todistusharkinnalla tarkoitetaan sitä, että tuomari päättää jo-

kaisessa asiassa erikseen, mikä on siinä esitetyn näytön tai hankitun selvi-

tyksen todistusarvo. Tätä harkintaa ei paljoakaan ohjata. Kirjoitettu laki - eli 

vielä hetken voimassaoleva OK 17:2 - edellyttää pelkästään, että harkinta on 

“huolellista”. Tästä arkaistisesta ilmauksesta on johdettu periaatteet, joiden 

mukaan harkinta ei saa olla mielivaltaista tai intuitiivista. Vaikka laki ei niitä 

tunne, kokemussäännöt ohjaavat varsin pitkälle todistusharkintaa. Uusi OK 

17:1.2 on hieman täsmällisempi: tuomioistuimen on “perusteellisesti ja tasa-

puolisesti” arvioitava todisteiden ja muiden seikkojen näyttöarvo vapaalla 

todistusharkinnalla. Vapaa todistusharkinta ei toisin sanoen ole yleiskieli-

sessä merkityksessä vapaata vaan itse asiassa varsin pitkälle ohjattua. Koke-

mussääntöjä on aiheellisesti kutsuttu “todistusharkinnan laeiksi”. Todetta-

koon kuitenkin, että laki ei määrää tuomaria käyttämään kokemussääntöjä; 

vielä vähemmän se kertoo, mitä kokemussääntöjä hänen tulisi käyttää. To-

distusharkintaa, joka ei nojaa minkäänlaisiin kognitiivisiin lainalaisuuksiin, 

on kuitenkin vaikea kuvitella. Tuomari perustaa aina harkintansa johonkin. 

Vaaraksi on pikemminkin katsottu, että tuomari ei edes huomaa käyttävänsä 

kokemussääntöjä päätöksenteossaan. Tällöin hän ei jäsentyneesti mieti sään-

töjensä soveltuvuutta tapaukseen, niiden alkuperää tai edes luotettavuutta.

Kokemussäännöt ovat osaksi tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuvia, 

osaksi arkijärkeä (johon myös myös tuomarin omaa kokemus voitaneen lu-

kea), osaksi taas intuitiivista vakuuttuneisuutta tosiseikkojen suhteesta (jossa 

lähestytään mielivaltaisia assosiaatioita). Kokemussäännöt ovat joutuneet 
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aiheetta huonoon maineeseen, koska tutkimus on mielellään nostanut esiin 

sellaisia “kokemussääntöjä” (tarkoituksella lainausmerkeissä), jotka lähinnä 

kuvastavat esittäjänsä ennakkoluuloja. Tällaisia ennakkoluuloja ovat muun 

muassa sosiaalisessa mediassa vilahtavat väitteet siitä, että kaikki maahan-

muuttajat keinottelevat sosiaaliturvalla. On kuitenkin ilmeistä, että jonkin-

laiset kokemussäännöt ovat välttämättömiä todistusharkinnassa. Samoin on 

helppo päätellä, mistä muutoksenhakulautakunnat hakevat todistusharkin-

taa ohjaavat kokemussääntönsä. Lautakuntien jäseninä on sosiaalialan am-

mattilaisia, joiden yksi tehtävä on tuoda päätöksentekoon myös sosiaalitoi-

men kokemussäännöt. Erityisesti lautakuntaprosessissa näiden sosiaalialan 

kokemussääntöjen - ja samalla niihin perustuvan kognitiivisen prosessin 

- rooli nousee jonkun mielestä suhteettomaksi, koska näkyvä ratkaisuaineis-

to eli episteeminen tieto on yhtäältä aukollista, toisaalta taas luotettavuu-

deltaan heikohkoa. Sitäkin tärkeämpää on tai olisi, että lainkäyttäjät tietävät 

mitä tekevät, formuloivat kokemussääntönsä, pohtivat niiden luotettavuutta 

ja perustelevat, millä tavalla “todistustosiseikka todistaa todistusteemasta”. 

Tämän tutkimuksen aineiston valossa on pakko sanoa, että tästä ihanteesta 

ollaan hyvin kaukana. 

Kannattaa huomata, että virallisperiaate ei anna erivapauksia selvityksen 

todistusarvojen määrittelystä ja sen arvioimisesta, tulevatko teemat selvitys-

aineistolla näytetyksi vai ei. Jos joku seikka ei tule näytetyksi, ratkaisua ei saa 

perustaa tällaiseen seikkaan. Tästä havaitaan, että hallintoprosessin “selvi-

tysharkinta” (termiä ei kirjallisuudessa kylläkään käytetä) vastaa jokseenkin 

täysin prosessioikeuden perinteistä todistusharkintaa. Usein perusteena de 

facto on - tätä on syytä pelätä hektisessä lautakuntalainkäytössä - se subjek-

tiivinen vakuuttuneisuus, jonka asiakirjojen hätäinen lukeminen kokouspäi-

vän aamuna tuottaa.465 Vielä lähempänä mielikuvien maailmaa ollaan, jos 

asiaan perehtyminen typistyy esittelijän muistion silmäilyyn. Vakuuttavuutta 

jälkiteollisessa yhteiskunnassa eivät myöskään anna enää auktoriteettitotea-

mukset. Aikakausi, jolloin tämä riitti niin asianosaisille kuin suurelle yleisöl-

lekin, on auttamatta jäänyt historiaan. Yleisestä lainkäytöstä tuttu pro et cont-

ra -argumentointi on syytä siirtää selvityksen arviointiin myös sosiaaliturvan 

muutoksenhaussa, saatiin selvitys mistä lähteestä tahansa. 

465. Tässä ei väitetä, että lautakuntien jäsenet minimoivat kuvatulla tavalla työtään. Väite jom-
paankumpaan suuntaan vaatisi empiiristä selvitystä esimerkiksi käytetystä työajasta/asia. Sen 
sijaan yllä halutaan sanoa, että valtava asiamäärä, kiire tuottaa päätöksiä nopeasti ja tuoma-
rintehtävän osa-aikaisuus ovat vaarallinen yhdistelmä. Kuten edellä todettiin, ruuhkatalkoot 

- eli pyrkimykset purkaa ruuhkia ja lyhentää käsittelyaikoja - vaativat suunnittelua ja seurantaa. 
Muutoin saatetaan päätyä siihen, että ruuhka puretaan käsittelyn laatua laskemalla.
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Joitakin konkreettisiakin tuloksia saatiin. Ratkaisuaineiston kattavuutta 

pystytään vähällä vaivalla parantamaan. Kirjallisia todistajankertomuksia 

tai niiden sähköisiä vastineita tulisi käyttää nykyistä laajemmin. Suullisten 

käsittelyjen pysyessä harvinaisina tällaiset kertomukset ovat ainoa keino 

tuoda esiin valittajan käsitys todellisuudesta. Kertomuksille pitää myös an-

taa täysi todistusarvo, ellei ole spesifistä syytä epäillä niiden luotettavuutta. 

Myöskään yhteydenottoja suullisten käsittelyjen ulkopuolella ei ole kielletty. 

Kertomuksen antajaan voidaan ottaa yhteyttä; häneltä voidaan kysyä, mihin 

hänen tietonsa perustuvat, mitä muuta hän tietää ja niin edelleen. Sen sijaan 

viranomaisasiakirjojen faktakuvauksiin on suhtauduttava nykyistä varovai-

semmin. Myös ne ovat henkilötodistelua. Vaikkakaan viranomaisia ei ole 

Suomen kaltaisessa maassa syytä epäilty tietoisesta vääristelystä, todistusket-

juun jää liiaksi linkkejä. Virkamies voi ymmärtää asian väärin, kirjoittaa sen 

väärin asiakirjoihinsa sekä välittää näin objektiivisen väärän todellisuusku-

van muutoksenhakulautakunnalle. Erityisesti on varottava tilanteita, joissa 

objektiiviseksi koettu viranomaiskuvaus syrjäyttää välittömästi todistajan-

kertomuksen “totuuden”.

Oma kysymyksensä on näytön riittävyyden arviointi eli niin sanottu riittä-

vyysharkinta. Keskustelu näyttökynnyksen normatiivisesta tasosta ei yleensä 

auta käytännön näytön arvioinnissa. Erot todennäköisyyden asteissa ovat 

hiuksenhienoja, numeroiksi puettuina näennäistieteellisiäkin, koska pro-

senttiosuuksien täyttymistä on mahdotonta praktisesti varmistaa. Sosiaali-

turva muodostaa kuitenkin tässä suhteessa poikkeuksen. Sosiaaliturvan eri-

tyispiirteet laskevan näyttökynnystä etuuden hakijalle edullisissa seikoissa 

siitä, mikä se olisi “normaalissa” hallintoprosessissa. Lasku on niin suuri, että 

sen on pakko - tai olisi pakko - jo näkyä käytännön ratkaisutoiminnassakin. 

Jostakin hakijan on saatava vähimmäistoimeentulonsa; mistä järjestelmäs-

tä se kustannetaan, on poliittinen kysymys, eikä vastuu sen ratkaisemisesta 

kuuluu kansalaiselle. Näin päädytään seuraavaan. Etuuden saamiseen riittää, 

että etuuden saamisen edellytykset ovat matalalla todennäköisyydellä ole-

massa, toisin sanoen vastakohtaa ei ole pystytty osoittamaan eikä sulkemaan 

pois. Sama logiikka vie siihen, että näyttökynnys on korkea, jos kysymys on 

siitä, että etuuden saaja menettää sosiaalietuutensa.

Madalletuinkaan näyttökynnyksin ei koskaan päästä siihen, että kaikki 

oikeudellisesti merkittävät tosiseikat tulisivat jokaisessa sosiaaliturva-asi-

assa selvitetyiksi. Viime kädessä myös sosiaaliturvassa ratkaisu on tehtävä 
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todistustaakkasäännösten tuella. Todistustaakkaa ohjaavien yleisten peri-

aatteiden nojalla päädyttäisiin siihen, että etuuden hakijalla on todistustaak-

ka etuuden saamisen edellytyksistä, sosiaaliturvalaitoksella taas etuuden 

epäävistä tai sen määrää pienentävistä vastatosiseikoista. Sosiaalipoliittiset 

tavoitteet ja riskinjako tuovat kuitenkin lievennyksen hakijan todistustaak-

kaan. Hänellä on todistustaakka vain sellaisista tosiseikoista, joista ainoas-

taan hänellä on käytännössä mahdollisuus esittää näyttöä. Tämä ei ole niin 

radikaali poikkeama yleisistä periaatteista, miltä se ehkä ensi silmäyksellä 

vaikuttaa. Uudessa todistusoikeuden tutkimuksessa nimittäin on kiinnitetty 

aikaisempaa enemmän huomiota siihen, kenellä on parhaat mahdollisuudet 

esittää tietystä tosiseikasta näyttöä. Tosin myös perinteisesti näytön esittä-

misen mahdollisuudet ovat vaikuttaneet siihen, kenelle riidan osapuolista 

asetetaan todistustaakka. Viime aikoina mahdollisuudet on otettu huomioon 

myös määriteltäessä näyttökynnystä ja todistusarvoja.

Mitä tulee sosiaaliturvan käytäntöön, normaali hakija ei saa hänelle 

edullisista todistelun säännöistä läheskään odotettua hyötyä. Tämä ei joh-

du niinkään esittämisvaikeuksista. Etuutta hakeneen on teoriassa helppo 

esittää näyttöä omista elinolosuhteistaan, sillä hän tuntee ne luontaisesti. 

Hän voi turvautua esimerkiksi kirjallisiin todistajankertomuksiin. Pulma on 

lähinnä siinä, että lakimiesavun ja tehokkaan prosessinjohdon puuttues-

sa asianosainen ei läheskään aina tiedä, mistä seikoista hänen ylipäätään 

kannattaisi esittää selvitystä. Se, osuuko asianosainen oma-aloitteisessa ja 

liian aikaisessa todistelussa juuri niihin seikkoihin, joita lautakunta pitää 

myöhemmin ratkaisevana, riippuu sattumasta. Kela-veteraanien kaltaisten 

ammattivalittajien menestys selittyykin sillä, että he tietävät sen. Tässäkin 

on jälleen muistettava, että tämä ryhmä on marginaalinen. Todistelua lau-

takuntaprosessissa ei saa rakentaa sen varaan, mitä he osaavat. Järjestelmä 

on rakennettava tyyppivalittajalle, joka ajaa ensimmäistä kertaa elämässään 

asiaansa muutoksenhakulautakunnassa. Tällainen valittaja ei pysty kerää-

mään tietoa eri lähteistä asianajamisensa tueksi eikä kykene tehokkaaseen 

todisteluun asiassaan. 
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“Judges adopt a number of strategies for dealing with unrepresented litigants. 

It is clear that judges are at something of a further disadvantage with unrep-

resented litigants, not only may the paperwork be poor and their presenta-

tion of evidence in court be poor, but judge has to try and surmise what the 

litigant’s case is so that it is articulated properly. The judge acts like a neutral 

advocate, seeking to display the litigants case without having the adversarial 

advocate’s advantage of being able to take full instructions.”

Richard Moorhead and Mark Sefton (2005) 

“För den enskilda människan kan rätten - och domstolen som dess konkreta 

gestaltning - vara ett uttryck för makt i någon form (vare sig den riktas mot 

enskilde eller används som verktyg av den enskilde mot överheten), och tro-

ligen lurar man ingen genom att beröva domstolen dess symboliska attribut, 

men det är ändå något bedrägligt över en del av försöken att få myndigheter 

och domstolar att framstå som ‘snällare’ och ofarligare än de i verkligheten är.”

Olof Ställvik (2009)
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6.1. Mitä lautakunta tutkii, saa tutkia ja 
voi tutkia?

Niin sanotut tuomio-opit eli oikeudellisen ratkaisun rakennetta ja oikeusvai-

kutuksia koskevat säännöt ovat perinteisesti olleet prosessioikeuden tutki-

muksen keskiössä. Tämän tutkimuksen viitekehys, oikeuksiin pääsy ja koet-

tu oikeudenmukaisuus, kuitenkin tuo muutoksen painoarvoon. Päätöksen 

muotoilulla ei hevin palauteta tunnetta koetusta oikeudenmukaisuudesta, 

jos asianosainen on sen lautakuntaprosessin kuluessa menettänyt. Toki ai-

neellisesti oikea lopputulos sen jossain määrin tekee, vaikkakin asianosai-

selle voi jäädä vaikutelma epäreilusta käsittelystä, jossa hän kuitenkin pääsi 

lopulta voitolle. Oikea lopputuloskaan ei näin kokonaan korjaa sitä vahinkoa, 

jonka epäoikeudenmukaisiksi koetut menettelytavat aiheuttavat. Tuomio-

opit eivät ole tärkeitä myöskään access to justice -näkökulmassa. Lähestymis-

tapa on keskittynyt raivaamaan tieltä niitä oikeudellisia ja tosiasiallisia esteitä, 

jotka estävät oikeudenkäynnin tämän vaiheen saavuttamisen. Access to jus-

tice -tutkimus ei olekaan - omista lähtökohdistaan perustellusti - välittänyt 

siitä, miten oikeudellinen ratkaisu muotoillaan, esimerkiksi mikä ratkaisun 

rakenne on, kuinka tarkasti ratkaisua perustellaan ja mitä oikeusvaikutuksia 

ratkaisuun liitetään. Kannattaa huomata, että jälkimmäinen erilliskysymys 

hajoaa kahteen osaan: mitkä ovat päätöksen oikeusvaikutukset kyseisessä 

yksittäisessä asiassa ja ulottaako päätös vaikutuksensa jossain suhteessa nii-

den ulkopuolelle.466 Nämä osakysymykset heräävät erityisesti sosiaaliturvan 

muutoksenhaussa. Muutoksenhaku kun tuottaa suuren määrän oikeudellisia 

ratkaisuja varsin samantyyppisissä asioissa. 

Lakisääteisissä lautakunnissa laki määrää lautakuntien tutkimisvallan. 

Sen sijaan yksityiset lautakunnat saavat järjestää sopimusvapauden nojalla 

tämänkin asian, miten parhaaksi katsovat.467 Yksi virallisperiaatteen myön-

teisistä seurauksista asianosaisen näkökulmasta on sen muutoksenhaku-

elimelle antama laaja tutkimisoikeus. Tuomioistuin (tai tässä muutoksen-

hakulautakunta) voi tutkia etuuspäätöksen oikeellisuutta myös sellaisilla 

466. Tähän tutkimushankkeeseen sisältyy erillistutkimus siitä, missä määrin muutoksenhaku-
lautakuntien päätöksiin voidaan liittää ohjailuvaikutus, toisin sanoen ne ohjaavat yhtäältä lain 
soveltamista etuuskäsittelyssä, toisaalta taas vastaavantyyppisten asioiden käsittelyä lautakun-
nassa. Tehokkaalla ohjailuvaikutuksella päästään yksilöllisestä kollektiiviseen oikeussuojaan, 
mikä ainakin teoriassa vähentää lautakuntaan tulevien asioiden määrää. Ks. Koulu 2014 s. 338.
467. Wuolijoki 2011 s. 150. Tosin access to justice -näkökulma vaatii tässä suhteessa suurta lä-
pinäkyvyyttä. Niiden, jotka tuovat kiistansa lautakuntaan, tulisi tietää, mitä lautakunta tutkii, 
mitä ei ja miltä osin heillä on oikeus määrätä tutkinnan laajuudesta. 



294

6. Lautakunnan päätös

perusteilla, joihin valittaja ei ole osannut tai huomannut vedota. Tosin jälleen 

kerran teoria ja todellisuus eroavat. On hyvin epätodennäköistä, että äärim-

mäisen kiireinen muutoksenhakulautakunta tutkisi sellaisia perusteita, joita 

valittaja ei tuo esiin. Tutkimuksen aineistossa ei ollut yhtään tapausta, joka 

olisi viitannut tällaiseen laajennettuun tutkintaan. Tapana on ajatella, että 

virallisperiaatteen avaama laajennettu tutkinta koituu asianosaisen eduksi. 

Maallikkolähtöisessä järjestelmässä näin tavallisesti onkin. Virallisperiaate 

suojaa valittajaa, jota ei näin rangaista siitä, että hän ei osaa vedota oikeisiin 

oikeustosiseikkoihin, toisin sanoen ajaa asiaansa kunnolla. 

Täysin mahdollista kuitenkin on, että yksittäistapauksessa valittaja haluaa 

rajoittaa tutkinnan ilmoittamiinsa perusteisiin. Esimerkiksi: valittaja valittaa 

eläkepäätöksestä, jossa hänen hakemuksensa kansaneläkelain mukaisesta 

työkyvyttömyyseläkkeestä on hylätty, koska häntä on pidetty työkykyisenä. 

Henkilö valittaa muutoksenhakulautakuntaan vedoten selkävaivaansa. Hän 

ilmoittaa samalla, että hän ei halua mielenterveytensä esiin ottamista, vaik-

ka kyseinen sairaus olisi asiakirjojen valossa ilmeinen eläkeperuste. Tällöin 

joudutaan kysymään, rajoittaako valittajan asettama kielto muutoksenha-

kulautakunnan tutkimisvaltaa. Kysymys ei ole tuttu muista yhteyksistä. Voi-

daan sanoa, että koko ongelma aktualisoituu vain sosiaaliturvan kaltaisessa 

erityisympäristössä. Normaalissa hallintolainkäyttöasiassa valittajalla ei ole 

vastaavaa tarvetta suojella näin tiukasti yksityisyyttään.468 

Vastaus riippuu lähestymistavasta. Legalistinen tulkinta lähtee siitä, että 

kyseinen kielto ei virallisperiaatteen seurauksena voi sitoa tuomioistuinta. 

Asianosaisella ei kerta kaikkiaan ole tässä suhteessa määräämisvaltaa. Oi-

keuksiin pääsyn näkökulma taas kunnioittaisi asianosaisen tahtoa. Hän saa 

ratkaista, millaista oikeussuojaa hän haluaa. Ellei hänen tahtoaan kunnioi-

teta, hän luultavasti peruuttaa valituksena. Jos hänet pakotetaan tällaiseen 

käyttäytymiseen, se on moraalisesti väärin. Ihminen ei pääse oikeuksiinsa. 

Haitallisia seurannaisvaikutuksia ovat yksilötasolla katkeroituminen ja ylei-

sötasolla luottamuksen menetys koko järjestelmään. Oikeus laajaan eli kiel-

468. Ohimennen todettakoon, että täyskirjallista menettelyä on joskus puolusteltu sen neut-
raalisuudella. Asianosainen voi, kuten edellä todettiin, siinä tuoda esiin sellaisia arkaluontei-
sia yksityisasioita, joista hän arkailisi kertoa suullisessa käsittelyssä tai ylipäätään suullisesti 
kenellekään. Ks. Bayles 1990 s. 48. Haluttomuus kertoa aroista asioista nähdään nimenomaan 
valittajan ongelmaksi; todistajalla ei luonnollisesti ole tällaisia estoja. Havainto tuo mukanaan 
jännitteen. Todistajankertomuksen luotettavuus paranisi suullisessa käsittelyssä, asianosaisen 
yksityisyyden suoja taas puhuu suullista käsittelyä vastaan. Ristiriita lienee pakko ratkaista yksi-
tyisyyden hyväksi. Muutoin lopputulos luultavasti on, että henkilö peruuttaa valituksena - mikä 
on access to justice -tavoitteen kannalta huonoin mahdollinen lopputulos.
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losta piittaamattomaan tutkintaan saa epäsuoraa tukea oikeudellisesta pater-

nalismista469. Siinähän tuomioistuin auttaa avutonta kansalaista pääsemään 

oikeuksiinsa, vaikka hän ei osaa tai halua toimia rationaalisesti (‘tuomiois-

tuin tietää parhaiten’). Argumentti vakuuttaisi kylläkin hieman paremmin, 

jos hyvänsuova paternalismi ilmenisi johdonmukaisena pyrkimyksenä aut-

taa kansalaista hänen asiassaan. Kun lautakuntakäytäntö kuitenkin takertuu 

säälittä asianosaisen erehdyksiin määräajoissa ja varomattomiin lausumiin 

valituskirjelmissä, uskottavuus katoaa tällaiselta argumentaatiolta. Pikem-

minkin alkaa vaikuttaa siltä, että perusteen tutkiminen vastoin asianosaisen 

tahtoa ilmentää ylimielistä virkavaltaisuutta. Totta on, että oikeus laajen-

nettuun tutkintaan on, kuten edellä jo huomattiin, muutoksenhakulauta-

kunnille vieras pulma. Ylityöllistetyt muutoksenhakulautakunnat eivät tutki 

“ylimääräisiä” perusteita; niillä on täysi työ tutkia kunnolla edes ne valitus-

perusteet, joihin valittaja nimenomaan vetoaa. Pitkällä tähtäimellä kysymys 

asianosaisen määräämisvallan rajoista on toki ratkaistava. 

Tiukasti sovellettunakaan virallisperiaate ei automaattisesti syrjäytä vaa-

timistaakkaa. Vaatimistaakalla tarkoitetaan, että tuomioistuin ei voi tuomi-

ossaan mennä asianosaisten vaatimusten ulkopuolelle, toisin sanoen antaa 

asianosaiselle sellaista oikeussuojaa, jota tämä ei ole halunnut. Yleisessä 

lainkäytössä tuomioistuin ei saa poiketa asianosaisen vaatimuksista sen 

enempää kvalitatiivisesti (eli antaa erilaista oikeussuojaa) kuin kvantitatii-

visestikaan (eli antaa enemmän oikeussuojaa kuin valittaja on sanonut vaa-

tivansa). 470 Sama sääntö on hieman pehmennettynä voimassa myös hallin-

tolainkäytössä, joskaan sen säädöspohja ei ole yhtä vahva. Vaatimustaakka 

nimittäin joudutaan johtamaan hallintolainkäyttölain pykälästä, jonka mu-

kaan hallintotuomioistuimen on annettava ratkaisu “asiassa esitettyihin vaa-

timuksiin” (51.1 §). Tällä perusteella on katsottu, että hallintotuomioistuin ei 

voi päättää asiaa oma-aloitteisesti tai muuten laajemmalti kuin valituksen 

perusteissa on edellytetty. 

Kirjallisuudessa kuitenkin suositellaan, että vaatimistaakasta johtuvia 

rajoituksia sovelletaan hallintoprosessissa joustavasti ja tilannekohtaises-

469. Paternalismin vaarallisuus on tunnettu kauan. “Unter dem Deckmantel des wohlmei-
nenden Paternalismus droht eine diktatorische Bevormundung des einzelnen, eine Erosion 
privater Freiräume”. Näin Eidenmüller 1995 s. 390. Paternalismin vaarat konkretisoituvat myös 
virallisperiaatteessa: tuomioistuinhan ottaa siinä asiakseen sanoa, miten kansalaisen tulisi ajaa 
asiaansa päästäkseen oikeuksiinsa.
470. Tätä prosessioikeudellista periaatetta seurataan myös yksityisissä lautakunnissa, joskaan 
ei “yhtä ortodoksisesti kuin tuomioistuimissa”. Näin Wuolijoki 2011 s. 150.
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ti.471 Modernin näkemyksen mukaan on kuitenkin parempi, että prosessin-

johdolla selvitetään aina ensin, millaista oikeussuojaa asianosainen haluaa. 

Vaikka joustavuus on paikallaan silloin, kun asianosainen ei osaa sanoa, mitä 

hän itse asiassa vaatii, laajemman tai muunlaisen oikeussuojan antaminen 

vastoin asianosaisen nimenomaista kieltoa ei tietenkään ole hyväksyttävää. 

Myös koko joustavan ja tilannekohtaisen vaatimistaakan idea on kiistettä-

vissä. Tällainen tulkinta nimittäin johtaa prosessioikeudessa paheksuttuun 

“leijuvaan” toimivaltaan. Siinä päätösvallan rajoja ei pystytä etukäteen mää-

rittelemään. Samalla asianosainen ei koskaan tiedä etukäteen, mitä tuomio-

istuin tutkii, mitä ei.472 Sitä paitsi on turha kehitellä sääntöjä siihen, miten 

asianosaisen vaatimuksia tulkitaan tai mitä poikkeuksia pääsääntöön on tar-

peen tehdä. Asianosaiseltahan voidaan aina kysyä, mitä hän tarkoittaa tai 

haluaako hän tehdä uuden, laajemman vaatimuksen, johon hänellä näyt-

täisi oleva oikeus.473 

Sosiaaliturvassa vaatimistaakka on saanut väistyä myös pääsääntönä. So-

siaalietuus voidaan antaa joko määrällisesti suurempana tai pitemmältä ajal-

ta, mitä asianosainen on vaatinut.474 Tämäkin lienee seurausta alitajuisesta 

paternalismista; kansalainen ei tunne oikeuksiaan eikä osaa esittää asianmu-

kaisia vaatimuksia - mikä kiistatta pitää ainakin osaksi paikkansa sosiaalitur-

vassa. Tukea voidaan myös hakea valittajan oletetusta tahdosta. Normaalisti 

kansalainen haluaa hänelle lain mukaan kuuluvan etuuden täysimääräises-

ti. Tässäkään oletettuun tahtoon ei saisi luottaa, vaan asianosaiselta pitäisi 

kysyä, haluaako hän esittää laajemman vaatimuksen, koska hänellä näyt-

täisi lain mukaan olevan oikeus suurempaan tai pitempiaikaiseen etuuteen. 

Mahdollista nimittäin on, että “puuttuva” etuus on tullut kompensoiduksi 

toisen etuusjärjestelmän kautta - jolloin laajennettu etuus johtaisi kaksin-

471. Mäenpää 2007 s. 498.
472. Koulu 2012 s. 161. Vaikka leijuvaa toimivaltaa liitetään useimmiten heikosti määriteltyyn 
alueelliseen tai asialliseen toimivaltaan, se on tietenkin samanlainen ongelma myös “sisäisen” 
toimivallan kohdalla.
473. On myönnettävä, että maallikkovalittaja ei yleensä osaa esittää uutta vaatimusta, ellei hä-
nelle kerrota, että tällainen vaatimus on tarpeen ja että sen esittäminen johtaa tulokseen. Näin 
pitkälle vietyä materiaalista prosessinjohtoa voidaan kylläkin moittia puolueelliseksi. Tässä 
moitteessa on hieman perää, joskin virallisperiaate antaa sille selkänojan. Joka tapauksessa 
tällainen maaniteltu uusi vaatimus vaarantaa vastapuolen oikeusturvaa merkittävästi vähem-
män kuin suora vaatimistaakasta poikkeaminen. Vastapuolta nimittäin on kuultava uudesta 
vaatimuksesta; sen sijaan asianosainen ei välttämättä saa tilaisuutta lausua mielipidettään 
siitä, että vakiintunutta vaatimistaakkatulkintaa ei tapauksessa noudateta. Vastapuolen kuu-
leminen ajatellusta sovelluksesta vaatii sofiskoitua informatiivista prosessinjohtoa sekä kak-
siasianosaissuhdetta. 
474. Wennergren 1995 s. 236,
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kertaiseen kompensaatioon ja se vuorostaan takaisinperintään. Ohimennen 

todettakoon, että lisäetuudet ovat erityisasemassa myös oikeusvoiman osalta. 

Sosiaaliturvalaitos ja sosiaalialan lainkäyttöelimet voivat aikaisemman lain-

voimaisen päätöksen estämättä myöntää edun aikaisempaa suurempana 

(sairausvakuutuslaki 17:4.5). Edeltävää lainvoimaista päätöstä ei siis tarvitse 

poistaa, mitä pääsääntö edellyttäisi.

Yleisistä prosessioikeuden periaatteista seuraa, että vaatimistaakasta on 

pidettävä tiukasti kiinni, kun valittajana on sosiaaliturvalaitos tai kysymys on 

sosiaalietuuksien takaisinperinnästä. Ammatillinen toimija ei kaipaa - tai ei 

ainakaan saisi kaivata - tällaisia helpotuksia asianajoonsa. Sen on osattava 

esittää oikeat vaatimukset. Tiukkaa vaatimistaakkaa edellyttää myös kansa-

laisen oikeusturva. Kun maallikon on vaikea puolustautua edes nimenomai-

sia vaatimuksia vastaan, vielä vaikeampaa on puolustautua “ymmärtäväistä” 

tuomioistuinta vastaan, kun se tutkii vaatimuksia, joita ei edes ole esitetty. 

Myös prosessinjohtoon ja opastukseen on suhtauduttava pidättyväisemmin, 

kun siitä hyötyy sosiaaliturvalaitos. Tuomioistuimen tuki kun kasvattaa sitä 

lähtökohtaista eriarvoisuutta, joka vallitsee osapuolten välillä. Sosiaaliturva-

laitoksen asema on kohtuuttoman vahva, kun sen puolella on taloudellinen 

ja tiedollinen ylivoima sekä “myötämielinen” lainkäyttöelin. Näilläkään linja-

uksilla ei ole vielä käytännön sovelluksia. Tutkimuksen aineisto ei osoita, että 

muutoksenhakulautakunnat erityisemmin suosisivat sosiaaliturvalaitoksia. 

Ne eivät suosi ketään. Asia erikseen on, että lautakuntien lainkäyttöhenki-

löstön ennakkoasenteet saattavat jossain määrin toimia valittajaa vastaan.

Kuten edellä todettiin, lautakuntaprosessin vahvuuksiin kuuluu prekluu-

sion puuttuminen. Valittaja saa vapaasti lisätä tai muuttaa vaatimuksiaan ai-

na siihen saakka, kunnes lautakunta on antanut päätöksensä. Sama koskee 

myös valituksen perusteita. Käytäntö on kuitenkin toinen: kumpaakaan ei 

juuri tapahdu. Tutkimuksen tapausaineisto tuo esiin valittajien näennäisen 

passiivisuuden syyn. Prosessinjohto ja opastus totaalisesti puuttuvat. Ilman 

tällaista tukea valittajilla on vaikeuksia muotoilla vaatimuksensa; yleensä va-

littaja vaatii “kansaneläkelaitoksen päätöksen kumoamista”. Aineistoon ei si-

sältynyt montaakaan tapausta, jossa valittaja olisi esittänyt uusia vaatimuksia 

tai perusteita. Lautakunnalle tarjottu lisäselvityskin (silloin kun sitä harvoin 

tarjottiin) liittyi poikkeuksetta alkuperäisiin vaatimuksiin ja perusteisiin tai 

pikemminkin valittaja sen sellaiseksi tarkoitti. Tosiasiallisesti lisäselvitys oli 

usein oikeudellisesti merkityksettömien yksityiskohtien esiintuomista ja/tai 
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alkuperäisten vaatimusten tai perustelujen kertaamista.

Joissakin etuuslaeissa (esimerkkinä sairausvakuutuslain 17:4.6) on mää-

räys siitä, että muutoksenhakulautakunta voi jättää kirjallisen tai suullisen 

selvityksen huomioon ottamatta, jos selvitys saapuu lautakuntaan vasta asian 

ratkaisupäivänä tai sen jälkeen. Kuten edellä todettiin, säännös on tulkinnal-

lisesti vaikea. Tässä yhteydessä se herättää kysymyksen siitä, koskeeko mai-

nittu prekluusioseuraamus myös valittajan uusia vaatimuksia. Prekluusio-

säännöksiä on perinteisesti tulkittu ahtaasti eli käytännössä sananmukaisesti. 

Tällaiset vaatimukset eivät käsitteellisesti ole “selvitystä”. Kieltävä vastaus on 

näin perusteltu, toisin sanoen samana päivänä saapunut uusi vaatimus on 

tutkittava. Sen sijaan vaikeammin ratkaistavissa on, johtaako myöhästynyt 

uusi vaatimus kerran ratkaistun valitusasian uudelleenkäsittelyyn. Vastaus 

kytkeytyy näin siihen, missä laajuudessa uudelleenkäsittely ylipäätään on 

mahdollinen. Yleensä uudelleenkäsittely on - esimerkkinä sairausvakuu-

tuslain 17:4.2 - sidottu yhtäältä aikaisemman päätöksen lainvoimaisuuteen, 

toisaalta siihen, että päätös joko on perustunut puutteelliseen tai virheelli-

seen selvitykseen taikka päätös on sisällöltään ilmeisen lainvastainen. Uusi 

vaatimus ei ilman muuta täytä näitä uudelleenkäsittelyn ehtoja. Toki näin 

voi käydäkin, mutta se jää riippumaan tilanteesta. Uudelleenkäsittelyvallan 

osalta eroon ei päästä “leijuvasta” toimivallasta, ellei lakia muuteta.

6.2. Päätöksenteon pohja: näkyvä ja 
näkymätön ratkaisuaineisto 

6.2.1. Virallisaineisto ja egodokumentit

Sosiaaliturvan muutoksenhaussa kertyvä aineisto koostuu kahdesta ker-

roksesta, virallisaineistosta ja valittajan tuottamasta aineistosta. Valittajan 

tuottama aineisto sisältyy valituskirjelmään, mahdolliseen vastineeseen ja 

joskus valittajan käsittelyn aikana jättämiin asiakirjoihin. Jos unohdetaan 

lääkärinlausunnot, valittajan tuottama aineisto on pääosin vapaamuotoisia 

kertomuksia hänen elämästään, sosiaaliturvassa tavallisesti taloudellisesta 

ja sosiaalisesta ahdingostaan, Historiatieteissä tällaista aineistoa on tapa-

na kutsua egodokumenteiksi. Egodokumentit ovat tietenkin äärimmäisen 

subjektiivisia, puolustelevia ja toimintaa selitteleviä, usein myös aukollisia. 

Valittaja jättää pois noloina tai kompromettoivina pitämiään seikkoja. Vä-



299

6.2. Päätöksenteon pohja: näkyvä ja näkymätön ratkaisuaineisto

lillä nämä poisjätetyt seikat ovat oikeudellisesti merkityksellisiä, välillä taas 

yhdentekeviä. Historian tutkijat sanovat, että myös egodokumentteja oppii 

lukemaan oikein, toisin sanoen tekemään suhteellisen varmoja päätelmiä 

niiden sisällöstä. Vaikka egodokumentit ovat tärkeitä lähteitä arjen historiaa 

tutkiville historioitsijoille, oikeudellisena ratkaisuaineistona ne ovat pulmal-

lisia. Niitä lukevan henkilön ennakkokäsitys nimittäin muovaa niitä tulkin-

toja, joita tällaisesta aineistosta tehdään. Tämän tutkimuksen aineistossa 

egodokumenttien laajuus vaihteli rajusti. Joskus tällaisena tietona voitiin pi-

tää paria lausetta valituskirjelmässä, joskus taas valittaja kertoi elämästään 

useilla kymmenillä sivuilla. 

Ihannetapauksessa ratkaisu sosiaaliturva-asiassa perustetaan virallis-

aineiston ja egodokumenttien yhdistelmään.475 Tällöin lautakunnan käytet-

tävissä ovat: etuuspäätös yksilöllisine perusteluineen, sosiaaliturvalaitoksen 

valituksesta antama yksityiskohtainen lausunto, valittajan toimittama vastine 

lausuntoon vastaperusteluineen ja lisäselvityksineen, esittelijän/notaarin 

hankkimat lisäselvitykset asian käsittelyvaiheessa, esittelijän seikkaperäinen 

muistio tapauksen herättämistä oikeus- ja asiakysymyksistä sekä kunnolla 

perusteltu ratkaisuehdotus. Todellisuus jää jälleen kerran kauas ihanteesta. 

Kuten edellä todettiin, valittaja ei yleensä pysty laatimaan tehokasta valitus-

kirjelmää asian ajamiseksi. Muutamat yksittäistapaukset, lähinnä niin sano-

tut kelaveteraanit ja heidän valituksensa, eivät muuta kokonaiskuvaa. Etuus-

päätökset taas, osaksi jo massaluonteisuudestaan johtuen, eivät tavallisesti 

sisällä yksilöllisiä perusteluja. Kansaneläkelaitoksen vastineet valituksiin - eli 

vanhan kielenkäytön mukaan lausunnot - ovat pääsääntöisesti minimalisti-

sia, useimmiten ne sisälsivät jostain tekstipohjasta otetun fraasiperustelun. 

Joku ehkä sanoisi, että aktiivisen vastapuolen puuttuminen periaatteessa 

parantaa valituksen menestymismahdollisuuksia. Käytännössä näin ei kui-

tenkaan käy, sillä valittaja joutuu operoimaan tyhjiössä, hän ei tiedä, mihin 

seikkoihin kielteinen päätös todellisuudessa tukeutui. Asianosainen ei näin 

pysty kohdistamaan “oikein” vasta-argumenttejaan eikä todisteluaan. Oma 

kysymyksensä on, missä määrin lautakunnan käytettävissä oleva ratkaisu-

aineisto tämän seurauksena vääristyy. Epäävä etuuspäätös ei ilmoita perus-

telujaan, vastinemahdollisuus ei auta valittajaa eikä hän muutoinkaan osaa, 

heikon asiantuntemuksensa takia, keskittyä olennaisiin kysymyksiin. Pahim-

475. Hallintolainkäytössä ratkaisuaineisto nähdään synonyymiksi sille asiakirja-aineistolle, jo-
ka tapauksessa ja kertynyt ja joka otetaan päätöksenteossa huomioon “perusselvityksenä”. Ks. 
Vihervuori 2004 s. 504. Tällaisessa esineellistävässä kielenkäytössä ei ole mitään vikaa, jos se 
ymmärretään kuvauksena käytännön ratkaisutoiminnasta eikä normatiivisena ilmauksena.
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millaan sen enempää valittaja kuin lautakuntakaan eivät tiedä, mistä oikeas-

taan on riitaa. Jos sosiaaliturvalaitoksen asianajoa tarkastellaan kyynisesti ja 

kaikki oikeussuojastandardit unohtaen, sen tehokkuus on myönnettävä. Yh-

täältä sosiaaliturvalaitos pystyy hoitamaan valituksensa - on muistettava, että 

niitä on kansaneläkelaitoksen kaltaisella suurlaitoksella yhtä aikaa vireillä 

tuhansia - minimaalisella panoksella. Toiseksi tämä asianajaminen on, vas-

toin odotuksia, hämmästyttävän tehokasta. Valittajalle kun ei tarjota mitään, 

mihin hän osuvan slangi-ilmauksen mukaan “pääsisi kiinni”. Voi olla, että 

passiivisuus on toimivampaa ja tehokkaampaa kuin aktiivinen asianajo, jos 

ajatellaan käyttäytymisen vaikutusta lopputulokseen. Passiivisuusstrategia 

tietenkin toimii vain, kun lainkäyttöelin ei odota osalliselta myötävaikutusta 

eikä passiivisuutta näin sanktioida. Kiistämistaakan sovellukset ja valittajaa 

suosivat näyttösäännöt nimittäin tekisivät tällaisen strategian tuhoisaksi.476

Kun sosiaaliturvan lausunto ei normaalisti anna tietoja sen enempää 

etuuspäätöksen perusteista kuin hakijan elämänolosuhteistakaan, käytän-

nön päätöksenteossa ratkaisevaksi nousee esittelijän jaostokäsittelyn pohjak-

si laatima muistio. Ne kuitenkin pettävät - jälleen joitakin yksittäistapauksia 

lukuun ottamatta - odotukset. Tämän tutkimuksen aineisto antaa huonon 

kuvan esittelijän muistioista, joihin tässä luetaan nimenomaan esittelijän 

lausunto. Nämä muistion osat ovat toisinaan hyvin lyhyitä, muutaman virk-

keen mittaisia; keskivertomuistio on puolisen sivua. Sisällöltään muistiot 

ovat hyvin pintapuolisia, usein jopa siinä määrin, että sisällön yhteys käsi-

teltävään asiaan ei ole ilmeinen. Mikä vielä huolestuttavampaa, esittelijän 

muistio ei tunnu ollenkaan korreloivan asian laajuuteen ja vaikeusasteeseen. 

Esimerkiksi asiassa 5140/13/05u (päätös 22.11.2013) oli listattuna kertyneet, 

enimmäkseen hakijan ja valittajan toimittamat asiakirjat: lista oli lähes kol-

me sivua pitkä. Näitä asiakirjoja ei sanallakaan kommentoitu tai edes mai-

nittu muistiossa. Muistiollakin oli tältä osin pituutta vain puoli sivua, ja se 

toisti sellaisenaan etuuspäätöksen perustelut.477 Valmistelun taso herättää 

476. Väärinkäsitysten välttämiseksi todettakoon, että sosiaaliturvalaitoksen ei tietenkään pidä 
kynsin hampain puolustaakaan tekemäänsä päätöstä. Tällaiselta laitokselta voidaan kuitenkin 
edellyttää jonkinlaista panosta asian selvittämiseksi ja valittajan tukemiseksi tämän hakiessa 
oikeuksiaan. Sosiaaliturvalaitoksen myötävaikutusta ohjaa tai pitäisi ohjata tiedon siitä, että 
väärä epäävä etuuspäätös on monin verroin pahempi kuin väärä myönteinen etuuspäätös. Täl-
laista seurausharkintaa voidaan, kuten edellä on moneen kertaan toistettu, pitää sosiaaliturvan 
muutoksenhaun erityispiirteenä.
477. Toki esittelijää voidaan puolustaa sillä, että tämä aineisto ei vaikuttanut lopputulokseen. 
Puolustelu ontuu pahemman kerran. Jos aineisto oli asiaan vaikuttamatonta, se olisi tullut to-
deta. Lisäksi on äärimmäisen vaikea uskoa, että mikään laajassa aineistossa ei ollut oikeudelli-
sesti merkittävää. Sinänsä asian valmisteluun oli uhrattu työtä. Muistion osa “Esitiedot” sisälsi 
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myös kysymyksen siitä, ehtivätkö ja viitsivätkö jaoston jäsenetkään perehtyä 

kunnolla tällaisen laajan asian asiakirjoihin, kun päätöksenteko on hektistä 

ja viikkokokouksiin sitoutuvaa. 

Praktisessa tyyppitapauksessa ratkaisuaineisto jää mainituista syistä 

paljon karummaksi kuin ihannetapauksessa. Osassa tapauksista se koos-

tuu seuraavista asiakirjoista: vakioperusteltu etuuspäätös, muutaman sa-

nan “valituskirjelmä”, sosiaaliturvalaitoksen fraasimainen lausunto, esitteli-

jän minimimittainen muistio ja rutiinipäätökseksi kirjoitettu ratkaisuehdotus. 

Ratkaisuaineiston ohuus ei kuitenkaan tunnu olevan muutoksenhakulau-

takuntien erityispiirre. Myös yleisessä hallintolainkäytössä on havaittu, että 

toimeentulotukiasioissa478 tuomioistuimen perustelut ja esittelijän muistiot 

jäävät keskimääräistä lyhyimmiksi. Kun kysymys on korkeimmasta hallinto-

oikeudesta, asia saadaan jotenkin selitetyksi sillä, että nämä asiat ovat “vain” 

valituslupa-asioita.479 Kriittistä lukijaa tällainen näennäisperuste ei kylläkään 

vakuuta, eikä se missään nimessä selitä ratkaisuaineiston ohuutta hallinto-

oikeuksissa. 

6.2.2. Jyrkänteen reunalla: näkymättömän 
ratkaisuaineiston osuus päätöksenteossa

Oli syy näkyvän ratkaisuaineiston ohuuteen mikä tahansa, sen seuraus on 

selvä: kun ratkaisua ei pystytä rationaalisesti perustamaan kertyneeseen pe-

russelvitykseen eli näkyvään ratkaisuaineistoon, sen paikan päätöksenteossa 

valtaa niin sanottu näkymätön ratkaisuaineisto. Prosessioikeuden tutkimuk-

sessa ollaan yksimielisiä siitä, että tällaisen aineiston vaikutus on pidettävä 

ehdottomassa minimissään. Tätä on tavallisesti perusteltu kontradiktoori-

sella periaatteella. Periaate ei voi toimia - eli asianosainen ei pysty kommen-

toimaan päätökseen vaikuttavia seikkoja - koska oikeudenkäynnin osapuolet 

eivät tiedä, mistä seikoista näkymätön aineisto koostuu, millä perusteella sen 

osateemat (paremman termin puuttuessa) on katsottu selvitetyiksi ja mitkä 

ovat teemojen keskinäiset painoarvot. Prosessioikeudessa näkymättömän 

ratkaisuaineiston tyyppitapaus on tuomarin yksityinen tieto eli sellainen in-

formaatio, jonka tuomari oikeudenkäynnin ulkopuolella - eli “yksityisesti” - 

nelisivuisen kuvauksen asian aikaisemmista vaiheista. 
478. Muutoksenhaku kunnallisessa sosiaaliturvassa - johon toimeentulotuki toistaiseksi kuu-
luu - seuraa historiallisista syistä yleisen hallintolainkäytön väylää. Muutoksenhaku kulkee siis 
hallinto-oikeus–> korkein hallinto-oikeus -linjaa. Sosiaaliturvan “dualistisesta” lainkäytöstä 
ks. Koulu 2014 s. 44.
479. Oikeusturvan todellisuus 2009 s. 123.
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on saanut joltakin taholta.480 Tietolähde voi olla toinen asianosainen mutta 

yhtähyvin täysin ulkopuolinen taho. 

Paljon puhuvasti yksityisen tiedon ongelmallisuus on huomattu siinä 

tutkimuksessa, jonka kohteena on yksityinen lautakuntajärjestelmä. Erityi-

seksi vaaraksi on kylläkin nähty sellainen suullinen informaatio, jonka asi-

an esittelijä suullisesti saa elinkeinonharjoittajalta. Tämä aineisto välittyy 

esittelymuistion ja ratkaisuehdotuksen kautta lautakunnalle, eikä kuluttaja 

tai vastaavassa asemassa oleva henkilö pääse tällaista informaatiota lain-

kaan kommentoimaan.481 Havainto on tarkkanäköinen, joskaan ongelma ei 

ole ratkaistavissa kieltämällä esittelijöiden ja asianosaisten välinen suulli-

nen kommunikaatio, mitä siihen ehdotetaan. Tässä tutkimuksessa tällaista 

kommunikaatiota päinvastoin halutaan edistää. Ongelman ydin ei sitä paitsi 

ole yhteydenpidon suullinen muoto vaan sen salaisuus (merkityksessä yksi-

puolisuus). Jos suullinen yhteydenpito on samanaikaista riidan molempien 

osapuolten kanssa, siihen ei liity kuvattua ongelmallisuutta. Kannattaa myös 

huomata, että yksityisen tiedon ei tarvitse liittyä nimenomaan tiettyyn yksit-

täistapaukseen, esimerkiksi nimetyn henkilön valitukseen.482 Yhtä vaarallista 

kuulemisperiaatteen kannalta on yleinen informaatio, koski se sitten tiettyä 

asiaryhmää tai jotain sosiaalialan sektoria. 

Yleisen informaation vaara piilee siinä, että asianosainen ei tiedä, mil-

laista tämä informaatio on ja miten se vaikuttaa hänen asemaansa - eikä 

saa näin tilaisuutta kommentointiin, kiistämiseen ja omaan informaatioon. 

Tässä vaiheessa paljastuu näkymättömän ratkaisuaineiston ja asiantunte-

muksen jännitteinen suhde. Se sosiaalialan tai työelämän tuntemus, jota 

muutoksenhakulautakuntien jäseniltä lakisääteisesti vaaditaan, sisältää pal-

jon tällaista ratkaisuaineistoa. Missä määrin tämä aineisto on luokiteltavis-

sa kielletyksi yksityiseksi tiedoksi, riippuu määritelmästä. Asiantuntijajäsen 

480. Tästä niin sanotusta yksityisten tietojen kiellosta ks. Saranpää 2010 s. 43. Yksityisen tiedon 
ja notoorisen tiedon raja on kuitenkin häilyvä. Kannattaa myös pitää mielessä, että niin sanottu 
hiljainen tekijäntietokin voi olla samanaikaisesti sellaista yksityistä tietoa ja näkymätöntä rat-
kaisuaineistoa, jonka kohdalla kuulemisperiaate toteutuu vaillinaisesti tai ei ollenkaan. 
481. Wuolijoki 2011 s. 147. Asia erikseen on, että yksityisten tietojen kielto koskee periaatteessa 
vain tuomaria. Kun esittelijän tehtävänä on vain asian valmistelu, saatetaan sanoa, että hän jää 
kiellon ulkopuolelle. Tämä juristerinen vasta-argumentti ei kuitenkaan vakuuta niissä tilanteis-
sa, joissa esittelymuistio tai esittelyssä sanottu välittää esittelijän yksityisen tiedon tuomarille 
ja tämä perustaa siihen ratkaisunsa.
482. Päinvastoin on sanottu, että taustatahojen kiinnostus “ei johdu niinkään mielenkiinnos-
ta yksittäisten riita-asioiden ratkaisemista kohtaan, vaan siitä seuraavasta mahdollisuudesta 
päästä luomaan näitä riitoja koskevaa ratkaisukäytäntöä”. Ratkaisukäytäntöön vaikuttaminen 
taas on “nykyaikaisen edunvalvonnan muoto”. Näin kuluttajariitalautakunnan osalta Viitanen 
2003 s. 373.
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tai intressiedustaja saa - se olisikin asiamäärien takia mahdotonta - harvoin 

toiselta osapuolelta eli sosiaaliturvalaitokselta sellaista tietoa, joka välittö-

mästi vaikuttaa yksittäiseen asiaan.483 Sen sijaan muutoksenhakulautakun-

tien jäsenet varmasti vastaanottavat runsaasti yleisempää informaatiota. He 

esimerkiksi tietävät aikaisemman lautakunnan ratkaisukäytännön kyseisessä 

asiaryhmässä, kun taas yksityisellä kansalaisella ei ole siihen pääsyä. Samoin 

heidän täytyy olla tietoisia sosiaaliturvalaitoksen linjauksista, käytänteistä 

sekä politiikasta etuuksien myöntämisessä. Lautakuntien lainkäyttöhenki-

lökunta saa myös vaikutteita lautakunnassa vallitsevasta kulttuurista, joka 

ei suosi valittajaa tai oikeuksiin pääsyä. Ja vihdoin lautakuntien jäsenet ovat 

joko omaksuneet tai kehittäneet sellaisia kokemussääntöjä, joita he sovelta-

vat yksittäisiin tapauksiin.

Voidaan väittää, että näkymätön ratkaisuaineisto on lainkäytön yleinen 

ongelma. Tämä onkin totta. Nimenomaan virallisperiaatteen katsotaan kas-

vattavan näkymättömän ratkaisuaineiston määrää.484 Toki virallisperiaatet-

takin voidaan soveltaa niin, että näkymätön ratkaisuaineisto ei paisu suhteet-

tomaksi. Tämä edellyttää tehokasta informatiivista prosessinjohtoa, suullista 

yhteydenpitoa ja ylipäätään yhteistoimintaa. Selvää kuitenkin on, että nyky-

muotoinen äärimmilleen pelkistetty ja epäkommunikatiivinen lautakunta-

prosessi luo erinomaisen kasvualustan näkymättömälle ratkaisuaineistolle. 

Lisäksi jotkut rakenteelliset tekijät tuntuvat suosivan näkymättömän ratkaisu-

aineiston käyttämistä yksittäisissä ratkaisuissa. Riitojen medikalisoituminen 

tuo päätöksentekoon piilevää lääketieteellistä informaatiota, intressiedus-

tus välittää lautakuntiin intressiryhmien politiikkatavoitteita, voimavarojen 

niukkuus käsiteltävää asiaa kohden rajoittaa näkyvän ratkaisuaineiston ko-

koamista ja vallitseva lautakuntakulttuuri vie päätöksiltä niiden kontrolloivan 

funktion. Kun muutoksenhakulautakuntien päätösten perustelut jäävät käy-

tännössä niukoiksi ja standardisoiduiksi, näkymättömän ratkaisuaineiston 

vaikutus lopputulokseen jää helposti huomaamatta jopa päätöksen tehneeltä 

483. Toki teoriassa yhtä suuren vaaran muodostaa valittajalta saatu näkymätön ratkaisuaineisto. 
Käytännössä tämä vaara on olematon. Valittajalla ei ole yksinkertaisesti käytössään sellaisia 
kanavia, joiden kautta hän voisi saattaa omaa asiaansa koskevaa yksityistä tietoa jaoston jäse-
nen tietoon. Yleiseen informaatioon hänellä ei ole pääsyä, eikä hän sitä välittäisi, vaikka pääsy 
olisikin. Kuten edellä todettiin, tällaisella informaatiolla ei välttämättä ole suoraa vaikutusta 
siihen, minkä lopputuloksen hänen asiansa saa.
484. Näin Lindell 2007 s. 39. “ - - - officialprincipen tillämpas på ett sådant sätt att domstolen 
inte ens upplyser parterna om vilka rättsfakta den kan komma att lägga till grund för avgöran-
det, att bevisfakta som rätten drar in genom slutledningar aldrig kommuniceras med parterna 
och att inte heller normpreciserande fakta eller rättstillämpningsfakta kommuniceras med 
parterna så att de får tillfälle att kommentera dem.”
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jaostolta. Jaoston jäsenet toisin sanoen vilpittömästi uskovat tehneensä pää-

töksensä pelkästään siinä kertyneen asiakirja-aineiston perusteella. He ehkä 

jopa loukkaantuvat vastakkaisista väitteistä. 

Access to justice -näkökulmassa korostuu näkymättömän ratkaisuaineis-

ton tuoma riski. Kansalainen saa vaikutelman, että mikään hänen sanoman-

sa tai esittämänsä ei vaikuta lopputulokseen hänen asiassaan. Ratkaisupe-

rusteet löytyvät jostain muualta. Positiivista osallistumiskokemusta ei synny 

eikä voikaan syntyä. Näin lautakuntaprosessi menettää viimeisenkin legiti-

moivan vaikutuksensa, koska valittaja kokee menettelyn fundamentaalisesti 

epäoikeudenmukaiseksi. Mikään selittely, jossa vedotaan virallisperiaatteen 

noudattamiseen, ei auta. Jos tai kun näkymätön ratkaisuaineisto alkaa halli-

ta päätöksentekoa, kansalaisten epäluulo on täysin oikeutettua. Tämän tut-

kimuksen tapausaineiston valossa nykymuotoinen lautakuntalainkäyttö ei 

ole enää kaukana tästä jyrkänteestä. Pikemminkin se lähenee juttumäärien 

kasvaessa ja resurssien pienetessä. Ainoa mahdollinen korjaus on kasvattaa 

näkyvän ratkaisuaineiston osuutta päätöksenteossa. 

Vaikka vallitsevan asiantilan arvostelu on helppoa, vaikeampaa on keksiä 

parannus epäkohtaan. Ensiaskel on tietenkin itseymmärrys: muutoksenha-

kulautakuntien (ja poliittisten päättäjienkin) on tajuttava, kuinka pelotta-

van ohueksi näkyvä ratkaisuaineisto jää ja kuinka suuren roolin näkymätön 

aineisto valtaa. Lautakuntajärjestelmän piintyneimmänkin kannattajan on 

myönnettävä, että tässä suhteessa lautakuntien päätöksentekoon kohdistuva 

arvostelu on ollut oikeutettua. Sen enempää ratkaisuaineisto kuin käytettä-

vissä oleva aikakaan (asiaa kohden laskettuna) ei tunnu mahdollistavan har-

kittua, yksilöllistä lainkäyttöä. On ilmeistä, että koko aineiston kertymisketju 

on saatava toimimaan. Kansalaisen on saatava kunnollista ohjausta, jotta 

hän pystyy laatimaan oikein kohdistuvan valituksen. Väliä ei tunnu olevan 

niinkään sillä, saako kansalainen ohjausta sosiaalialan ammattilaiselta vai 

lakimieheltä. Valtaosalla valittajista näyttää olevan vaikeuksia ylipäätään esit-

tää asiaansa kirjallisesti. 

Sosiaaliturvalaitoksen lausunnon tasoa on seuraavaksi nostettava. Kun 

kysymys on kansaneläkelaitoksesta, riittää, että sen alayksiköt seuraavat omia 

ohjeitaan. Lausuntojen on oltava yksilöllisiä ja yksityiskohtaisia. Sellaisina 

ne tarjoavat tarttumapintaa myös valittajan vastineelle, joka nykyisiin on 

tuomittu jäämään muodollisuudeksi. Lasinsileä lausunto kun ei normaa-

listi sisällä mitään, mistä valittaja antaisi vastineen tai hänen kannattaisi se 
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antaa. Fraaseihin ja kiistattomien tosiseikkojen selostukseen ei kannata vas-

tata. Esittelijän tehtävänä on heti asian käsittelyn aluksi varmistaa, että so-

siaaliturvalaitoksen lausunto on yksityiskohtainen ja yksilöllinen. Epäkelvot 

lausunnot palautetaan sosiaaliturvalaitokselle täydennettäväksi. Kun tämä 

perusaineisto on koossa, esittelijä voi vaatia kummaltakin osapuolelta yk-

silöityjä lisätietoja ja/tai kannanottoja nimettyihin kysymyksiin. Sen sijaan 

maallikkovalittajalle on turha antaa yleistä tilaisuutta vastineeseen tai lau-

suntoon; tällainen tilaisuus on näennäistodiste siitä, että kuulemisperiaatetta 

pidetään arvossa. Tapausaineisto antaa vaikutelman, että monasti esittelijän 

kuitenkin kannattaisi ennen asian käsittelyä jaostossa selvittää asianosaisten 

kanssa, mistä oikeastaan riidellään ja onko riita edelleen aktuaali. Valittaji-

en suhteellinen kärsivällisyys pitkien käsittelyaikojen edessä kun voi selittyä 

sillä, että valittaja on saanut asiansa järjestetyksi toisen etuusjärjestelmän 

kautta. Tämä “asiaa selvittävä” yhteydenotto voisi olla sähköinen eli puhe-

linneuvottelu tai videokonferenssi.485 Lähes kaikilla sosiaaliturvan asiakkail-

la lienee käytössään jonkinlainen puhelinyhteys vaikkakaan ei ehkä muita 

sähköisiä fasiliteetteja. 

Itsestään selvää on, että tuomioistuimen - eli tässä tapauksessa lauta-

kunnan jaoston - on tutustuttava kertyneeseen aineistoon. Milloin riittää 

yleiskuva, milloin taas tarvitaan aineiston täydellistä hallintaa, on esittelijä-

järjestelmässä pitkälti työnjakokysymys. Perinteisesti on ajateltu, että esitte-

lijän on hallittava juttunsa täydellisesti, mitä tulee tosiseikkoihin, ja riittävästi 

oikeudellisen arvion kannalta. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnas-

sa jaoston jäsenet periaatteessa tutustuvat kaikkeen aineistoon asiakirjojen 

kierron avulla; asiamäärät ja tuomaritehtävän osa-aikaisuus huomioon ot-

taen perehtyminen jäänee pintapuoliseksi. Verotusmenettelylain yleissään-

nös tutkimisesta voisi olla paikallaan myös sosiaaliturvan muutoksenhaussa. 

Säännöksen mukaan viranomaisen on tutkittava saamansa tiedot ja selvi-

tykset tavalla, joka “asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen 

kohtelu ja verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen on perusteltua” (26.6 §). 

Tutkiminen sisältää perehtymisen aineistoon, sen analysoimisen - ennen 

kaikkea luotettavuuden ja kattavuuden arvioimisen - sekä epäilyttävien tai 

ristiriitaisten tietojen tarkistamisen, jos se on mahdollista.

Totaalista parannusta on nähtävästi mahdotonta saada aikaan. Näkymät-

tömän ratkaisuaineiston suuri osuus on lautakuntajärjestelmän perivaiva. 

485. Tämä “valmistelun” etäyhteys on tietenkin eri asia kuin jaostokäsittelyyn liitetty video-
konferenssi tai vastaava, joka toimii perinteisen suullisen käsittelyn korvikkeena. Ks. edellä 
jakso 5.4.2.
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Siitä kärsivät niin julkiset kuin yksityisetkin lautakunnat. Väliä ei ole sillä-

kään, perustuuko lautakuntien toiminta lakiin vai sopimukseen. Osaksi tä-

mä johtuu siitä, että lautakunnat on lähtökohtaisesti kehitetty eräänlaisik-

si oikeuskehityksen vetureiksi; ne luovat uutta tietoa toiminta-alueillaan.486 

Niissä toimivat ammattilaiset muodostavat tyypillisen asiantuntijayhteisön, 

jossa vaihdetaan mielipiteitä, argumentoidaan ja sovitaan suuntaviivoista. 

On tavallaan väistämätöntä, että ulkopuoliset - esimerkiksi asiaansa ajava 

kansalainen - eivät saa ääntään kuuluviin tässä yhteisössä. Oikeuskehityksen 

edistämistä kukaan ei tietenkään vastusta. Pulma on vain siinä, että lauta-

kuntien tuottama uusi tietämys on järjestään yksityistä tietoa ainakin laajas-

sa merkityksessä ja että huomattava osa siitä siirtyy huomaamatta ratkaisu-

aineistoon yksittäisessä asiassa. Vetoaminen virallisperiaatteen antamaan 

“suojaan” on tässä itsensä pettämistä. Virallisperiaate ei nimenomaan tässä 

suhteessa anna minkäänlaista suojaa, koska periaate tarvitsee toimiakseen 

juuri tällaista yksityistä tekijäntietoa.

Toki voidaan väittää, että kaikki ja myös perinteiset tuomioistuimet kär-

sivät samasta vaivasta. Vaiva on vain hyväksyttävä tuomitsemisparadigmalle 

rakentuvan konfliktinhallinnan hintana. Tällöin kuitenkin unohtuu se, että 

perinteisten tuomioistuin kosketuspinta niin yhteiskuntaan kuin koko laki-

miesprofessioon on paljon kiinteämpi. Valtamedia ottaa herkästi tuomiois-

tuinten tekemiset ja tekemättä jättämiset uutisaiheikseen, tuomarit ja asioita 

tuomioistuimissa de facto hoitavat asianajajat ovat jatkuvassa vuorovaiku-

tuksessa, tuomioistuinten käytännöt ovat esillä oikeustieteen tutkimuksessa 

sekä opetuksessa ja niin edelleen. Muutoksenhakulautakunnissa parannusta 

kannattaisi hakea ei -juridisista keinoista. Listan etunenässä ovat avoimuus 

ja läpinäkyvyys, kunnollinen tiedottaminen, valittajien parempi ohjeistus se-

kä yksilöllinen informatiivinen prosessinjohto, jolla korvataan muodollinen 

“kuuleminen”. Näissä kaikissa suhteissa nykyinen lautakuntaprosessi kaipaa 

kehittämistä. Ohimennen todettakoon, että samat keinot auttavat myös mui-

hin lautakuntajärjestelmän vaivoihin. Keinojen myötä valittajat saavat pa-

rempia oikeudenmukaisuuskokemuksia, ja suuren yleisön epäluottamuskin 

alkaa toivottavasti vähitellen haihtua. 

486. Kuluttajariitalautakunnan roolista ks. Viitanen 2003 s. 373. Myös yksityisten lautakuntien 
yhdeksi tavoitteeksi on määritelty vastaisen ratkaisukäytännön kehittäminen tai yhtenäistämi-
nen. Tämä tavoite on erotettu tiedon keräämisen ja välittämisen tavoitteesta. Jotkut lautakunnat 
puolestaan on tarkoitettu ammattimaisten toimijoiden (erityisesti yritysten) ja tyytymättömien 
asiakkaiden kosketuspinnaksi. Ks. Koulu 2011 s. 220.
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6.3. Muutoksenhakulautakunnan 
päätösten tyypit

Sosiaaliturvan muutoksenhaku on tunnetusti reformatiivistä. Tällä tarkoi-

tetaan sitä, että ylempi oikeusaste - tässä muutoksenhakulautakunta - on 

oikeutettu myös muuttamaan alemman oikeusasteen päätöstä.487 Muutok-

senhaun reformatiivisuus ei ole lautakuntajärjestelmän erikoisuus vaan ylei-

nen malli hallintolainkäytössä.488 Jos lautakunta hyväksyy valituksen, sillä on 

näin käytettävissään kolme vaihtoehtoa: kielteinen etuuspäätös pelkästään 

kumotaan, kielteistä etuuspäätöstä muutetaan sisällöllisesti tai etuuspäätös 

kumotaan ja asia palautetaan uuteen etuuskäsittelyyn. Ensimmäisen ja vii-

meisen päätöksen oikeusvaikutuksissa on jyrkkä ero. Jos etuuspäätös pel-

kästään kumottaisiin, sosiaaliturva-asia palaisi alkutilaansa, toisin sanoen 

kansalainen joutuisi tekemään uuden etuushakemuksen. Se seikka, saako 

kansalainen hakemansa etuuden takautuvasti, jäisi riippumaan etuuslaista, 

tarkkaan ottaen sen materiaalisista määräajoista. Päätöksen kumoamisesta 

toisin sanoen seuraa, että kansalaisen uusi hakemus joutuu käymään läpi 

normaalin etuuskäsittelyn. Selvää tällöin on, että uusi etuushakemus voi tulla 

hylätyksi jollain muulla perusteella eli sellaisella perusteella, johon muutok-

senhakulautakunta ei ole ottanut kantaa. Sen sijaan tulkinnanvaraisempaa 

on, saako sosiaaliturvalaitos hylätä uuden hakemuksen samalla perusteella 

(ehkä saatuaan siitä uutta selvitystä), mitä muutoksenhakulautakunta ei kel-

puuttanut. Sama ongelma toistuu silloinkin, kun muutoksenhakulautakun-

nan päätös sisältää samanaikaisesti etuuspäätöksen kumoamisen ja asian 

palauttamisen uuteen etuuskäsittelyyn. 

Etusijalle sosiaaliturvan muutoksenhaussa on asetettava etuuspäätöksen 

sisällöllinen muuttaminen. Sitä vaatii niin access to justice -näkökulma kuin 

sosiaaliturvariitojen erityinen kiireellisyys. Tosin tällaisia erityisperusteluja ei 

tarvita, sillä reformatiivinen päätöksenteko on asetettu pääsäännöksi myös 

yleisessä hallintolainkäytössä.489 Samaan hengenvetoon kuitenkin myönne-

tään, että yksittäinen asia käytännössä joudutaan usein palauttamaan viran-

487. Reformatiivisen (tai kuten ennen sanottiin appellityyppisen) muutoksenhaun vastakoh-
ta on kassatiivinen muutoksenhaku. Siinä ylempi oikeusase voi ainoastaan kumota alemman 
oikeusasteen päätöksen. Yleensä kassaatiossakin kumoamiseen liittyy asian palauttaminen 
uudelleen käsiteltäväksi alemmassa oikeusasteessa, joskaan se ei ole käsitteellinen välttämät-
tömyys tällaisessa muutoksenhakujärjestelmässä. Asia voidaan jättää myös oikeudenkäyntiä 
edeltävään alkutilaansa. Ks. Ellilä 1971 s. 65. 
488. KM 2003:3 s. 85.
489. Pajukoski 2013 s. 247.
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omaiselle. Hallintotuomioistuimilta nimittäin monasti puuttuu päätöksen 

sisällölliseen muuttamiseen tarvittava asiantuntemus, esimerkiksi lain alem-

manasteiset soveltamisohjeet. Hallinto-oikeuksien käytännöissä on myös 

havaittu vaihtelua. Jotkut hallinto-oikeudet palauttavat asian herkästi uuteen 

käsittelyyn, jotkut taas näkevät enemmän vaivaa päätöksen muuttamisessa. 

Välitön palauttaminen onkin houkutteleva vaihtoehto, koska se vähentää 

hallinto-oikeuden omaa vaivannäköä.490 Hallinto-oikeuksien taipumus pa-

lauttaa sosiaaliturva-asiat kunnallisille toimielimille onkin saanut osakseen 

aiheellista arvostelua. Uuden päätöksen saaminen sosiaalietuudesta kun 

kestää useita kuukausia tämän jälkeen. Samalla on väitetty, että valituksen 

hyväksyminenkään ei sulje pois mahdollisuutta uuteen kielteiseen etuus-

päätöksen. Kunnallinen toimielin saa asiaa uudelleen käsitellessään hylätä 

hakemuksen “jollakin muulla perusteella.”491

Muutoksenhakulautakunnat ovat periaatteessa paremmassa asemassa 

kuin hallinto-oikeudet. Lautakunnissa nimittäin on valmiina se erityisasian-

tuntemus, mitä tarvitaan etuuspäätöksen muuttamiseksi. Lautakunnat pa-

lauttavatkin suhteellisen vähän asioita etuuskäsittelyyn.492 Oikeuspoliittisesti 

tämä näkökohta saa - tai sen pitäisi saada - painoa harkittaessa, kannattaako 

tiettyä asiaryhmää käsitellä erikoistuneissa lautakunnissa vai yleisissä hal-

lintotuomioistuimissa. Periaatteessa asia ei kylläkään ole kiinni lainkäyttö-

elimen statuksesta vaan siitä, onko sillä käytettävissään riittävä sosiaalialan 

osaaminen. Pienessä oikeuskulttuurissa ei kuitenkaan pystytä perustamaan 

näin pitkälle erikoistuneita uusia erityistuomioistuimia. Näin ollen reforma-

tiivisen muutoksenhakumallin vaatima asiantuntemus on järjestettävissä 

vain lautakuntajärjestelmässä. Asia erikseen on, että se lautakuntien uudel-

leenjärjestely, jota tämän tutkimuksen ensimmäisessä osassa ehdotettiin, 

veisi osan tästä lautakuntien vahvuudesta eli asiantuntemuksesta. Sosiaa-

liturvan muutoksenhakulautakunnan kaltaisessa suurlautakunnassa asian-

tuntemus ei tietenkään voi olla samaa luokkaa kuin opintotukiasioiden muu-

490. Asian palauttaminen edes miettimättä, onko päätöksen muuttaminen mahdollista, on tyy-
pillistä osaoptimointia. Käytäntönä se on tuomittavaa; kansalaisen pääsy oikeuksiinsa viivästyy, 
palautus tuo mukanaan uusia juridisia ongelmia ja järjestelmässä tehdään kaksinkertaista työ-
tä. Kiintoisa kysymys sosiaaliturvan muutoksenhaussa kuuluisikin, onko välitön palautus muu-
toksenhakuasteen vastaus etuusjärjestelmän harrastamalle osaoptimoinnille. Tätä ajatus on 
vaikea heti torjua. Jos sosiaaliturvalaitos minimoi työmääränsä eli kirjoittaa etuuspäätökseen 
minimiperustelut ja antaa pinnallisen vastineen valitukseen, muutoksenhakulautakunnan tai 
hallinto-oikeuden kiusaus vastata samalla mitalla olisi ymmärrettävää. Tässä ei kuitenkaan 
väitetä, että näin käytännössä tapahtuisi.
491. Jämsä 2010 s. 51. Hänen mukaansa palauttaminen on jopa pääsääntö käytännössä.
492. Koulu 2014 s. 29.
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toksenhakulautakunnassa.493

Myös sosiaaliturvan muutoksenhaussa toistuu yleisen hallintolainkäytön 

ongelma siitä, onko viranomainen sidottu siihen oikeuskäsitykseen, jonka 

tuomioistuin on omaksunut. Ongelma konkretisoituu käytännössä edellä 

viitatuna kysymyksenä siitä, saako sosiaaliturvalaitos, jolle asia on palautettu, 

kuitenkin hylätä kansalaisen etuushakemuksen joko toisella tai samalla pe-

rusteella. Hallintolainkäytössä on omaksuttu tulkinta, jonka mukaan viran-

omainen on sidottu päätökseen, jolla valitus on hyväksytty. Tämä tarkoittaa, 

että hakemuksen hylkääminen samalla perusteella eli vastoin tuomioistui-

men päätöstä on kiellettyä.494 Tulkinta on vastaavan yleisen prosessioikeu-

dellisen periaatteen sovellus. Sitova vaikutus ei koske pelkkiä oikeuskysy-

myksiä, vaan se kattaa myös näyttökysymykset.495 Sallittua ei myöskään ole, 

että sidonnaisuutta kierretään takaisinperinnän kautta. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että etuus ensin myönnetään ja myöhemmin lakkautetaan asiallisesti 

samalla mutta muodollisesti eri perusteella. Muutoksenhakulautakunnan 

oikeuskäsitys myöntämisperusteesta kun ei käsitteellisesti määrää, miten 

etuuden lakkaamisperusteita tulkitaan. Jotta tällainen epäsuora uudelleen-

tutkintakin estetään, lautakunnan oikeuskäsityksen sitova vaikutus kannat-

taa ulottaa myös niihin lakkaamisperusteisiin, jotka ovat asiallisesti etuuden 

myöntämisperusteiden peilikuvia. Eri asia on, että nämä säännöt johtavat 

vaikeisiin rajavetoihin sen suhteen, mikä on “asiallisesti” sama peruste. Kun 

asian ratkaiseminen etuusasiana lisäksi sekoittaa totaalisesti instanssijärjes-

tyksen496, muutoksenhakulautakuntien on syytä mahdollisimman pitkälle 

välttää etuuskäsittelijän roolin ottamista,.

Todellinen ongelma on kuitenkin siinä, estävätkö sosiaaliturva-asioi-

den erityispiirteet myös hakemuksen hylkäämisen toisella perusteella eli 

perusteella, jota ei ole aikaisemmin sovellettu ja johon kansalainen ei ole 

hakenut muutosta. Yleisten periaatteiden mukaanhan tällaiselle hylkäämi-

selle ei ole estettä, niin epäsuotavaa kuin se onkin.497 Hakemuksen hylkää-

minen uudella perusteella kuitenkin johtaa siihen valituskierteeseen, mikä 

493. Suurissa lautakuntayksiköissä asiantuntemus kylläkin pystytään takaamaan sisäisellä eri-
koistumisella, toisin sanoen esittelijät (jos ammattikunta säilytetään) ja jaostot erikoistuvat 
tiettyyn asiaryhmään. 
494. Mäenpää 2007 s. 605.
495. Niinpä onkin sanottu, että tässä tilanteessa tuomioistuimen vapaa todistusharkinta on ra-
joitettua. Tämä on totta. Sinänsä tällainen rajoitus on vapaan todistelun periaatteen vastainen. 
Ks. Reinikainen 1956 s. 402. 
496. Koulu 2014 s. 331.
497. Ks. esim. Reinikainen 1956 s. 392.
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on sosiaaliturvan muutoksenhaun kesto- ongelma. Valituskierteet ovat, ku-

ten edellä todettiin, myös yksi syy asiaruuhkille, joista kaikki muutoksenha-

kulautakunnat kärsivät. Sosiaaliturvassa kannattaisikin soveltaa laajempaa 

sääntöä. Sääntö estäisi hakemuksen hylkäämisen myös uudelle perusteella 

eli perusteella, johon muutoksenhakulautakunnan ilmaisema “oikeuskäsi-

tys” ei ulotu. Laajennettu sidonnaisuus on paikallaan nimenomaan access 

to justice -ajattelun näkökulmasta, mutta sille löytyy myös järjestelmätason 

argumentteja. Ensiksikin mahdollisuus hakemuksen hylkäämiseen uudella 

perusteella suosii etuuskäsittelyn pinnallisuutta. Toiseksi hakemuksen täl-

lainen hylkääminen antaa kansalaiselle kuvan kaikenlaisen muutoksenhaun 

turhuudesta tai jopa siitä, että muutoksenhakemisesta rangaistaan. Sitä paitsi 

kuvattu sosiaaliturvalaitoksen toiminta vie viimeisetkin rippeet myönteisis-

tä oikeudenmukaisuuskokemuksista, jotka kansalainen kenties on proses-

sista saanut. Yksi kenties aineellisesti väärä (myönteinen) etuuspäätös pai-

naa vaakakupissa vähemmän kuin nämä kouriintuntuvat haittavaikutukset. 

Etuusjärjestelmien suunnittelussahan varaudutaan muutoinkin siihen, että 

järjestelmiä käytetään jossain määrin. Kaikki etuuspäätökset eivät ole eivätkä 

ikinä voi ollakaan aineellisesti oikeita.

Sosiaaliturvan muutoksenhaussa on käytössä kaksi päätöstyyppiä, joilla 

ei ole vastinetta sen enempää hallintolainkäytössä kuin yleisessä lainkäy-

tössäkään. Nämä spesifiset päätöstyypit ovat: valitusasian ratkaiseminen 

etuusasiana ja lainvoimaisen päätöksen poistaminen.498 Ensimmäisessä lau-

takunta omaksuu sosiaaliturvalaitoksen roolin. Selvää tästä syystä on, että so-

siaaliturvalaitos ei enää voi hylätä kyseistä hakemusta sen enempää samalla 

kuin uudellakaan perusteella. Päätöshän ei ole enää sosiaaliturvalaitoksen 

käsissä. Sen sijaan sosiaaliturvalaitos voi tietenkin lakkauttaa myönnetyn 

etuuden tai periä takaisin jo annetut etuudet, jos lakkauttamisen tai takai-

sin perimisen lakisääteiset edellytykset täyttyvät. Tämä mahdollisuus kumo-

aa pitkälle pääsäännön. Etuus voidaan useimmiten lakkauttaa ja annettu 

etuus periä takaisin, kun havaitaan, että etuuden saamisen edellytyksiä ei 

alun perinkään vallinnut. Esimerkiksi sairausvakuutuslain mukaiset etuu-

det voidaan automaattisesti periä takaisin, jos niitä on maksettu aiheetta tai 

määrältään liian suurena (15:18).499 Näin sosiaaliturvalaitos pääsee tutkimaan 

uudelleen sellaisen materiaalisen perusteen, johon muutoksenhakulauta-

498. Erityisesti asian ratkaisemista etuusasiana voidaan pitää myös valituksen vaihtoehtona. 
Päätöksen poistaminen taas rinnastuu OK 31 luvun tarkoittamaan ylimääräiseen muutoksen-
hakuun. Ks. lähemmin Koulu 2014 s. 325.
499. Kosonen 2010 s. 195.
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kunta on asiallisesti ja periaatteessa sitovasti ottanut aikaisemmin kantaa. 

Lopputuloksena näin on, että muutoksenhakulautakunnan päätös valituk-

seen ulottaa vaikutuksensa myös lakkaamisperusteisiin (ja samalla takai-

sinperinnän perusteisiin). Sen sijaan muutoksenhakulautakunnan tekemä 

etuuspäätös ei estä etuuden lakkauttamista asiallisesti samalla perusteella. 

Järjestelmän epäloogisuus tässä yksityiskohdassa on seurausta muutoksen-

hakulautakunnan kahdesta toimenkuvasta: se on lainkäyttöelin mutta myös 

etuuskäsittelijä. 

Toinen erityinen päätöstyyppi eli aikaisemman päätöksen poistaminen 

on sidonnaisuusproblematiikan kannalta ongelmattomampi. Poistamispää-

tös palauttaa - OK 31 luvun sääntelemän tuomion purkamisen tapaan500 - 

asian niin sanottuun ulkoprosessuaaliseen alkutilaansa. Jos tätä sääntöä so-

velletaan etuuspäätöksen poistamisessa, sosiaaliturvalaitoksella on uudessa 

etuuskäsittelyssä täysin vapaat kädet. Se voi hylätä etuushakemuksen koko-

naan samalla tai uudella perusteella, se saa myöntää etuuden määrältään 

suurempana tai pienempänä ja niin edelleen. Tämä onkin loogista ja ymmär-

rettävää, kun aikaisemman päätöksen poistamista on hakenut sosiaaliturva-

laitos itse. Sosiaaliturvalaitoksen aloitteellisuus poistamisessa onkin käytän-

nössä sääntönä.501 Hieman arveluttavaksi rajoittamaton uudelleenkäsittely 

muuttuu, kun poistamista on hakenut etuudensaaja itse. Laki ottaa tämänkin 

tilanteen huomioon. Jos etuudensaajan hakemus johtaa hänen kannaltaan 

aikaisempaa huonompaan (asialliseen) lopputulokseen, lopputulos on tra-

ditionaalisen reformatio in pejus -kiellon vastainen. Tosin on myönnettävä, 

että kiellon soveltaminen sosiaaliturvaan on pulma sinänsä. Etuuksien pa-

remmuutta verrattuna toisiinsa on vaikea arvioida, ja etuuspäätökset heijas-

tuvat muutoinkin toisiinsa. Sitä paitsi päätöksen poistaminen on siinä mää-

rin omalaatuinen instituutio, että kyseisen kiellon voimassaolo ei ole selviö.

Sosiaaliturvan muutoksenhaulle ominaista on myös useiden samaa asiaa 

koskevien valitusten samanaikainen vireilläolo.502 Ilmiö tunnetaan toki ylei-

sessäkin hallintolainkäytössä, mutta se ei ole siellä yhtä yleinen. Valitukset 

voivat joko koskea asiallisesti samaa etuusasiaa tai muodollisesti eri etuusasi-

oita, joilla kuitenkin on vaikutusta toisiinsa esimerkiksi sosiaalietuuksien yh-

teensovittamisessa. Lautakuntalaeissa ei ole säännöksiä toisiinsa liittyvien 

500. Leppänen-Välimaa 1998 s. 174:
501. Kosonen 2010 s. 228.
502. Pajukoski 2013 s. 266. Hänen mukaansa erityisesti vakuutusoikeudessa on tavallista, että 
yhdellä päätöksellä ratkaistaan useita valituksia, jopa yhdeksän yksittäistä valitusta. Havainto 
kuvaa hyvin valituskierteen terminaalivaihetta.
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asioiden käsittelystä tai ratkaisemisesta. Käytännössä ne pyrittäneen käsit-

telemään yhdessä. Tosin sääntö olisi syytä vahvistaa myös lautakuntalain-

säädännössä. Malliksi kelpaisi muun muassa verotusmenettelylain määräys 

asioiden yhdessä käsittelemisestä (26a §). Pykälä on oudohkosti kirjoitettu, 

siinä käytetään jostain syystä päätöksenteon näkökulmaa, joskaan se ei hait-

taa säännöksen ymmärtämisessä. Jos verotuksessa tehtävä päätös vaikuttaa 

merkittävästi samanaikaisesti vireillä olevan (toisen) veroasian ratkaisemi-

seen, nämä veroasiat valmistellaan ja ratkaistaan yhdessä.. Edellytyksenä yh-

teiskäsittelylle kuitenkin on, että se on asioiden lukumäärä, töiden järjestelyt 

ja verotuksen valmistuminen huomioon ottaen mahdollista, eikä yhdessä 

käsittelemisestä aiheudu haitallista viivytystä. Pykälän varaukset vaikuttavat 

ainakin sosiaaliturvaa ajatellen täysin tarpeettomilta. Sosiaaliturvan ei tar-

vitse “valmistua” tiettyyn ajankohtaan mennessä. Töiden järjestelyn korotta-

minen yhteiskäsittelyn esteeksi on muutenkin kummajainen. Yhteiskäsittely 

voi tietenkin viivyttää yksittäisen asian ratkaisemista, mutta viivytys ei ole 

välttämättä “haitallinen”. Pikemminkin yhteiskäsittelyllä saadaan kokonais-

kuva kansalaisen tilanteesta, mikä automaattisesti nostaa ratkaisuaineiston 

kattavuutta. Tämä pätenee niin verotuksessa kuin sosiaaliturvassakin. 

6.4. Päätöksen perustelut

6.4.1. Miten tarkasti perustellaan?

Oikeudellisen ratkaisun perusteleminen on yhteinen ongelma kaikelle lain-

käytölle. Niin yleiset tuomioistuimet, hallintotuomioistuimet kuin muutok-

senhakulautakunnatkin joutuvat perustelemaan päätöksensä. Säännöspohja 

ei yleensä anna tukea konkreettiseen perustelemiseen. Esimerkiksi hallinto-

lainkäyttölaki tyytyy määräämään, mitä päätöksestä “on käytävä ilmi” (54 §). 

Yksi ilmi käytävä asia on “päätöksen perustelut ja lopputulos” (6-k).503 Kun 

haetaan lainkäyttöpäätöksen perusteluille asetettuja vaatimuksia, on tapa-

na erottaa yhtäältä asiaratkaisun perustelut, toisaalta taas oikeuskysymyk-

sen perustelut. Ensimmäisessä kysymys perustelujen laadusta aktualisoituu 

erityisesti näytön arvioinnissa. Kuten edellä todettiin, sekä todistusharkinta 

että näytön riittävyyden arviointi on kumpikin perusteltava.504 Oikeuskysy-

503. Myöskään päätösten oikeusvaikutuksia ei säännellä laissa, vaan ne “määräytyvät lähinnä 
oikeuskäytännön ja oikeudellisten doktriinien perusteella”. Ks. Kosonen 2010 s. 239. 
504. Ks. jakso 5.5.
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myksen ratkaisun perustelemiseen taas sopivat oikeudellisen argumentaa-

tion yleiset säännöt. Tästä johtuen johtuen se on jäänyt tutkimuksessa vä-

häisemmälle huomiolle. Perusteluille asetettava standardi vaihtelee lisäksi 

sen mukaan, tarkastellaanko perusteluja yksittäisessä asiassa vai otetaan-

ko huomioon perustelujen merkitys vastaavissa vireillä olevissa asioissa tai 

myöhemmin vireille pantavissa asioissa.505 

Prosessioikeuden tutkimusta ei voi syyttää ainakaan siitä, että se olisi vä-

hätellyt tuomion perustelemisen merkitystä. Päinvastoin on korostettu, että 

tuomioistuin “puhuu ainoastaan tuomioittensa kautta”.506 Tällöin tuomion 

perustelut nousevat keskeisiksi. Hyvillä ja yksityiskohtaisilla perusteluilla 

vakuutetaan niin asianosaiset, suuri yleisö kuin kuvitteellinen auditoriokin 

tuomion oikeellisuudesta - tai ainakin siitä, että siihen on päädytty loogisen 

ja tunnollisen harkinnan kautta. Uusi tutkimus on hylännyt näin yksioikoi-

sen näkemyksen. Tuomion perustelut ovat vain yksi keskinäisen kommuni-

kaation muoto, tosin käytännössä ehkä tärkein. Asianosaisten ja tuomiois-

tuimen välillä muutenkin on jatkuvaa, kahdensuuntaista vuorovaikutusta. 

Hallintoprosessi ja erityisesti lautakuntaprosessi poikkeavat kuitenkin tästä 

modernin prosessin kuvasta. Vuorovaikutus on vähäistä, se rajoittuu satun-

naisiin lisäselvityspyyntöihin. Kaikki viestintä on näin muutoksenhakulau-

takunnan ratkaisun perustelujen varassa. Näin päädytään siihen, että muun 

muassa muutoksenhakulautakunnan tulisi perustella ratkaisujaan hyvin - ja 

paremmin kuin yleisten tuomioistuinten. Sosiaaliturvan muutoksenhaussa 

päätösten perusteluista muodostuu näin “keskeisiä luottamuksen ja asialli-

sen hyväksyttävyyden takeita”.507 

Mitä tulee sosiaaliturvan muutoksenhakuun, lainsäätäjä ei rohkaise pe-

rusteluja kirjoittavaa lainkäyttöelintä tässä työssään. Vuoden 2008 osittais-

uudistuksen hallituksen esityksessä nimittäin viitataan hyväksyvään sävyyn 

eduskunnan oikeusasiamiehen kannanottoon yksittäisessä kanteluasiassa. 

Hallituksen esitys toistaa sanatarkasti oikeusasiamiehen kannan. Viittaus 

505. Sosiaalioikeuden tutkimuksessa on pohdittu tuomion “oikeussosiologisia” eli asianosais-
suhteen ylittäviä vaikutuksia. Tällöin on pakko miettiä, heijastuuko ratkaisu oikeusvoiman 
ulkopuolella oleviin henkilöihin tai yhteisöihin, vaikuttaako se laajemmin tuleviin päätöksiin 
tai toimintoihin, poistaako se juridisen ongelman vai luoko se uusia ongelmia ja niin edelleen. 
Nämä oikeussosiologiset vaikutukset riippuvat osaksi siitä, miten tarkasteltava tuomio perus-
tellaan ja kuinka vakuuttavia sille esitetyt perustelut ovat. Ks. Van Aerschot 1996 s. 9. 
506. Ställvik 2009 s. 224.
507. Yrttiaho 2000 s. 280. On samalla muistettava, että esittelijän muistio ei tule valittajan tietoon. 
Muistio ei ole julkinen. Näin valittaja, joka miettii, onko hänen asiaansa käsitelty kunnolla, on 
yksinomaan perustelujen tarjoaman tiedon varassa. Hän kun ei tiedä, miten esittelijä on näh-
nyt vaivaa hänen asiassaan ja mitä kaikkea hänen hyväkseen on tehty. 
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ensimmäisen asteen perusteluihin on oikeusasiamiehen mukaan mahdol-

linen, kun muutoksenhakuasteessa päädytään perustelujen osalta samaan 

käsitykseen kuin edellisen asteen ratkaisussa, eikä asiassa ole esitetty uutta 

selvitystä, jonka merkitys tulisi päätöksessä arvioida.508 Lukija kysyy ensim-

mäiseksi, miksi hallituksen esityksen perusteluihin on otettu juuri tämä viit-

taus. Yleensähän laillisuudenvalvojien kannanotot eivät saa näin näkyvää 

huomiota. Toinen kysymys puolestaan kuuluu, mitä oikeusasiamies on lau-

sumallaan tarkoittanut. Viimeistään eduskunnan oikeusasiamiehen viittaus 

“oikeusasteeseen” osoittaa, että hänen kannanottonsa koskee vakuutusoi-

keutta. Sitä ei toisin sanoen saa ulottaa - kuten nyt nähtävästi menetellään 

- muutoksenhakulautakuntiin. Sosiaaliturvalaitos kun ei voi olla minkään 

logiikan mukaan “oikeusaste”. Asia erikseen on, onko kyseinen tulkintalin-

jaus paikallaan edes vakuutusoikeuden osalta. Sitä ei saa hyväksyä ainakaan 

silloin, kun muutoksenhakulautakuntakaan ei ole ilmoittanut kunnollisia 

perusteluja päätöksessään. On katsottava, että kansalaisella on oikeus saada 

edes yhdeltä oikeusasteelta asianmukaisesti perusteltu päätös valitukseensa. 

Tuomioistuimet eivät vallitsevan käsityksen mukaan onnistu tuomioit-

tensa perustelemisessa. Joitakin syitä epäonnistumiseen on pystytty paikan-

tamaankin. Tavallisimpia syitä epäonnistumiseen ovat perustelujen liiallinen 

laajuus ja niissä käytetyn kielen vaikeus. Yleensä perustelut käyttävät yleis-

kielen sijasta lakikieltä. Moite perustelujen liiallisesta laajuudesta yllättää. 

Tuomioistuimilta on niin mediassa kuin tutkimuksessakin vaadittu yksityis-

kohtaisia perusteluja, mikä väistämättä johtaa niiden sivumääräiseen paisu-

miseen. Päätöstä lukevan maallikon näkökulmasta perustelujen laajuus on 

kuitenkin ilmeinen ongelma. Maallikko ei löydä tuomion perusteluosan teks-

timerestä merkityksellisiä kohtia. Moite perustelujen vaikeaselkoisuudesta ei 

sen sijaan yllätä. Lakikieltä on aina moitittu tästä ominaisuudesta. Enintään 

voidaan sanoa, että aineellisen sosiaalilainsäädännön tunnustettu vaikea-

selkoisuus luonnollisesti heijastuu myös tämän lainsäädännön soveltamis-

ta koskeviin ratkaisuihin. Vaikeista asioista ei voi kirjoittaa yksinkertaisesti. 

Viitatut havainnot koskevat lainkäyttöä yleensä.509 Ne eivät kaikilta osin 

päde, kun kysymys on muutoksenhakulautakuntien harjoittamasta lainkäy-

töstä. Arvostelu liian pitkistä perusteluista kaatuisi välittömästi, jos moite 

508. HE 58/2008 vp. s. 6.
509. Hallintolainkäytön perustelut asetetaan välillä omaan kategoriaansa. Ne ovat huomatta-
vasti “lyhyemmät ja yleisluonteisemmat” kuin yleisen lainkäytön perustelut. Tämä johtuu tuo-
mioistuinlinjojen erilaisesta perustelukulttuurista. Ks. Nyblin 2012 s. 88. Havainto on sinänsä 
osuva; eri asia on, että lukija jää kaipaamaan selityksiä erilaiselle kulttuurille..
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kohdistettaisiin sosiaaliturvan muutoksenhakuun. Muutoksenhakulauta-

kuntien perusteluja kun kukaan ei voi syyttää liian pitkiksi. Pikemminkin niis-

sä kirjoitetut perustelut kärsivät pintapuolisuudesta ja lakonisuudesta. Sen 

sijaan arvostelu lakikieleen turvautumisesta osuu oikeaan myös tässä yhte-

ydessä. Ainakin ylenmääräistä lakitekstin siteeraamista tai pykäläviittauksia 

voidaan pitää maallikkolähtöisessä järjestelmässä suorastaan epäeettisenä. 

Maallikko ei ymmärrä lakitekstiä. Vaikka hän sen ymmärtäisikin, pykäläsi-

teeraus tai vielä vähemmän pykäläviittaus ei paljasta itse päätösprosessia 

eli sitä, mistä syystä ja miten pykälää on sovellettu hänen tapaukseensa.510 

Perusteluista tinkiminen on tuotu äskettäin esiin keinona asioiden kä-

sittelyn nopeuttamiseksi.511 Oltiin tästä populistisen tuntuisesta ajatuksesta 

muutoin mitä mieltä tahansa, sosiaalialan muutoksenhakulautakunnissa se 

on ennalta kuollut ajatus. Ensiksikin lautakuntien perustelut ovat jo nykyi-

sellään niin pinnalliset, osaksi suorastaan fasadimaiset, että niiden kirjoitta-

minen ei vie aikaa. Perusteluista luopumisen vaikutus käsittelyaikoihin olisi 

marginaalinen ellei suorastaan kuvitteellinen. Sitä paitsi päätösten jättämi-

nen totaalisesti vaille perusteluja kovertaisi osaltaan lautakuntajärjestelmän 

legitimiteettiä, joka muutoinkin horjuu. Asia erikseen on, että käsittelyn koh-

tuuton kokonaiskesto on ilmeinen epäkohta muutoksenhakulautakunnis-

sa. Access to justice -näkökulmasta muutoksenhakulautakunnan päätösten 

totaalisesti puuttuvat tai näennäiset perustelut ovat oikeuksiin pääsyn es-

te. Heikot perustelut nimittäin hankaloittavat muutoksenhakua seuraavaan 

oikeusasteeseen eli vakuutusoikeuteen. Lopputulos on helppo arvata, kun 

maallikkovalittaja ei itsekään tiedä sen enempää muutoksenhakulautakun-

nassa kuin vakuutusoikeudessakaan, mihin hän oikeastaan hakee muutosta. 

Yksityisessä lautakuntajärjestelmässä trendi kulkee paradoksaalisesti 

päinvastaiseen suuntaan: perustelujen merkitystä korostetaan, ja lautakun-

nilta edellytetään yksilöllisiä perusteluja. Syyksi todetaan kansalaisten odo-

tukset. Koska etenkin erikoistuneet lautakunnat - esimerkkinä arvopaperi-

lautakunta - edustavat vankkaa asiantuntemusta, tällaisilta lautakunnalta 

odotetaan erityisen hyvin perusteltuja ratkaisuja.512 Perustelujen yllättävään 

korostumiseen löytyy toki toinen ja varsin itsekäs motiivi. Kun yksityisten 

lautakuntien päätökset eivät sido riidan osapuolia, päätösten teho riippuu 

kokonaan käytettyjen perustelujen “vakuuttavasta voimasta.” Tämä selittää 

510. Pietiläinen 2002 s. 13.
511. Keskustelusta ks. Autio 2014 s. 270.
512. Wuolijoki 2011 s. 154. Hyvillä perusteluilla ja yhteistyöllä on päästy siihen, että “suosituksia 
noudatettiin, vaikka asioista oli joskus erilaisia näkemyksiä.” Ks. Sirén 2011 s. 252. 
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myös sen, miksi perusteluvelvollisuus on nostettu myös lakisääteisen ku-

luttajariitalautakunnan toimintaa ohjaavaksi menettelyperiaatteeksi.513 Ky-

seisen lautakunnan päätökset nimittäin ovat nekin suosituksia ja kaipaavat 

“vakuuttavaa voimaa”.

Lopuksi on syytä miettiä, miten perustelustandardia voitaisiin nostaa 

muutoksenhakulautakunnissa yleensä ja erityisesti sosiaaliturvan muutok-

senhakulautakunnassa. Ensisijaisessa vastuussa perustelujen tasosta on esit-

telijä. Työjärjestyksen mukaan hänen on laadittava asiassa “päätösehdotus 

yksilöllisine perusteluineen” (17 § 1-k). Jaoston tehtävä puolestaan on varmis-

taa, että sen tekemällä päätöksellä on asianmukaiset perustelut. Jaostokäsit-

telyssä sellainen asia, jonka päätösehdotus ei täytä perusteluille asetettuja 

vaatimuksia, on periaatteessa palautettava esittelijälle. Kontrolli jää kuitenkin 

ohueksi, jos asiaa ei lainkaan käsitellä jaostossa, toisin sanoen se katsotaan 

ratkaistuksi, kun kukaan jaoston jäsenistä ei ole vaatinut “keskustelua”. Pe-

rustelujen heikkous ei käsitteellisesti ole keskusteluasia. Sitä paitsi asiakirjo-

jen kierrossa jaoston jäsen tuskin kiinnittää erityistä huomiota perustelujen 

tasoon, jos hän on lopputuloksesta samaa mieltä. 

Työjärjestyksessä ei myöskään mitenkään varaudu siihen, että jaosto voi 

muuttaa tai lisätä perusteluja taikka päättää asian eri tavalla. Eduskunnan oi-

keusasiamies onkin vuonna 2011 antanut sosiaaliturvan muutoksenhakulau-

takunnalle moitteita “selkeiden toimintasääntöjen puuttumisesta”.514 Sääntö-

jen puuttumisesta oli nimittäin yksittäistapauksessa seurannut, että jaoston 

päätöksen perustelut ja lopputulos poikkesivat. Jaosto kun oli muuttanut esit-

telijän ehdotusta. Ohimennen todettakoon, että vanhassa hovioikeusproses-

sissa jo kertaalleen tehty ratkaisu kiersi vielä uudelleen hovioikeuden jaoston 

jäsenillä. Jäsenet saivat tällöin vielä uuden tilaisuuden tarkistaa perustelujen 

ja lopputuloksen yhdenmukaisuutta. Lopuksi tehty ratkaisu päätyi hovioike-

uden presidentin pöydälle.515 Lautakuntaprosessista tämä kaksinkertainen 

tarkistusrutiini on poistettu. Kevennys teoriassa nopeuttaa käsittelyä, mutta 

nopeutumisen hintana on kasvanut alttius virheille.

Viimekäden vastuussa päätöksen perusteluista ovat päätoimiset puheen-

johtajat. Kumpikin huolehtii työjärjestyksen mukaan omalla osastollaan teh-

tyjen ratkaisujen “riittävästä perustelemisesta ja perustelujen kehittämisestä” 

(13 § 10-k, 14 § 6-k). Jaettu vastuu merkitsee samalla sitä, että yhteistä tarkas-

tusta ei ole. Tästä seuraa teoriassa, että perustelukäytännöt voivat muodostua 

513. Viitanen 2003 s. 77.
514. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus 2011 s. 168.
515. Keinänen 2003 s. 113 ja 157.
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erilaisiksi eri osastoissa. Tosin tutkimuksen aineisto ei osoita, että käytännöt 

tosiasiallisesti vaihtelisivat merkittävästi. Valtaisat asiamäärät ja puheenjoh-

tajien muut tehtävät muistaen on jokseenkin varmaa, että puheenjohtajat 

eivät ehdi puuttumaan päätösten perusteluihin yksittäisissä asioissa, vielä 

vähemmän kirjoittamaan niitä uusiksi. Kummankin puheenjohtajan kaut-

ta kulkee vuosittain yli 10 000 lautakunnan päätöstä. Näin puheenjohtajien 

huolehtimisen perusteluista on pakko jäädä yleisiin linjauksiin. Missä mää-

rin niitäkään tehdään, jää arvailtavaksi. Sisäistä ohjetta päätösten peruste-

luista ei ole annettu, eikä tutkimuksen aineisto anna muutoinkaan viitteitä 

siitä, että päätösten perustelujen taso olisi ollut keskeisimpiä huolenaiheita 

lautakunnan johdon agendalla.

6.4.2. Ekskursio - ennakkopäätösvalitus 
sosiaaliturvaan?

Jos sosiaaliturvan muutoksenhaussa vakavissaan halutaan käyttää hyväksi 

ennakkopäätösvaikutusta, on syytä harkita niin sanotun ennakkopäätösvali-

tuksen (eli ‘ohivalituksen’) käyttöönottamista myös lautakuntajärjestelmässä. 

Instituutiohan on ollut muutaman vuoden voimassa yleisessä lainkäytös-

sä, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Vanhoillisessa hallintolainkäytössä 

sen sijaan tätä mahdollisuutta ei toistaiseksi ole tunnettu. Ennakkopäätös-

valituksessa valittaja voi hakea suoraan muutosta viimeiseltä oikeusasteelta, 

yleisessä lainkäytössä korkeimmalta oikeudelta. Sosiaaliturvaan siirrettynä 

tämä tarkoittaisi, että kansalainen saisi tietyin edellytyksin tehdä valituksen 

suoraan vakuutusoikeudelle, toisin sanoen ohittaa lautakuntaportaan (tästä 

jargontermi ohivalitus). Etenkin valikoitujen pilottijuttujen kohdalla ohiva-

litus mahdollistaisi nopean ennakkopäätösten saamisen epäkohtaan, joka 

on havaittu oikeuskäytännössä. Tarvetta niihin on esimerkiksi lainsäädän-

nön kokonaisuudistusten tai sosiaaliturvan toimintaympäristön muutosten 

jälkeen.516

Verotuksessa tällainen instituutio on olemassa. Sen keskeinen säännös 

516. Sosiaaliturvan tutkimuksessa on perinteisesti valiteltu, että sosiaaliturva-asioissa ei ole 
ennakkopäätöstuomioistuinta. Poikkeuksena ovat kylläkin tapaturmavakuutusasiat. Tästä seu-
raa, että etuuksia hakevien kansalaisten tasa-arvo ei kunnolla toteudu. Näin Pajukoski 2013 s. 
264. Huoli on osaksi näennäinen. Mikään ei kuitenkaan estä sitä, että vakuutusoikeuden roolia 
ennakkopäätöstuomioistuimena kehitetään - jos se vain asetetaan oikeuspoliittiseksi tavoit-
teeksi. Tosiasiallisestihan vakuutusoikeudella on jo osaksi tällainen rooli, sitä ei vain kunnol-
la hyödynnetä, mikä on pitkälti jutturuuhkien syy. Jokainen asia käsitellään sekä ratkaistaan 
itsenäisesti ja erikseen.
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on verotusmenettelylaissa (71a §). Oikaisulautakunnan päätöksestä saa py-

kälän mukaan valittaa suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se antaa 

tällaista valitusta koskevan valitusluvan. Muutoinhan muutoksenhakutie kul-

kee ensin hallinto-oikeuteen. Ennakkopäätösvalitus on otettu käyttöön sekä 

tuloverotuksessa että joissakin muissa veromuodoissa. Verotuksen erityis-

sääntely osoittaa, kuinka pirstaleista muutoksenhakua koskeva lainsäädän-

tö kaiken kaikkiaan on. Samalla se panee kysymään, mikä selittää ja justifioi 

nimenomaan verotuksen erityisaseman muutoksenhaussa. Selitys löytynee 

voimakkaista painostusryhmistä, jotka saivat ja saavat verovelvollisen äänen 

kuuluviin lakeja valmisteltaessa. Sosiaaliturvan asiakkailla eli etuuksien ha-

kijoilla ei ole takanaan vastaavaa poliittista voimaa. Veroprosessi hallinto-

tuomioistuimissa on muutoinkin saanut erityiskohtelun. Siinä on toteutettu 

kahden asianosaisen suhde; lisäksi verotusmenettelylain erityissääntely on 

niin kattavaa, että hallintolainkäyttölain yleissääntely jää vaikutukseltaan 

marginaaliseksi.517 Tämän tutkimuksen ensimmäisessä osassa todettiin so-

siaaliturvan muutoksenhausta, että siinä erityissäännökset ovat varsin har-

vassa. Etenkin lautakuntaprosessi lepää lähes täysin hallintolainkäyttölain 

yleissäännöksille annettujen sovellusten varassa. Myös tässä veroprosessin 

poikkeavat piirteet saavat luontevan selityksensä vahvoista taustavoimista, 

jotka taas sosiaaliturvasta puuttuvat.

Access to justice -näkökulmasta ennakkopäätösvalitus olisi nimenomaan 

sosiaaliturvassa erinomaisen tarpeellinen. Aikaisemmalla ratkaisukäytän-

nöllä on muutoksenhakulautakunnissa vahva asema: lautakunta ei hevin 

poikkea aikaisemmasta linjastaan.518 Teollisessa riidanratkaisussa harva 

valitus saa niin yksilöllisen käsittelyn, että mahdollinen linjanmuutos edes 

pääsisi keskusteluun. Lautakuntien käytänteet, etenkin katsotaan ratkais-

tuksi -konstruktio, pikemminkin toimivat päinvastaiseen suuntaan, toisin 

sanoen ne pitävät yllä tulkinnallista status quo’ta. Sellainen valittaja, joka 

näkee lautakuntakäsittelyn turhana välivaiheena pääsyssä oikeuksiinsa, on 

517. Ryynänen 2001 s. 262.
518. Aikaisemmasta käytännöstä poikkeamista vaikeuttaa myös ratkaisukokoonpanojen sään-
tely. Jos “aikaisemmasta käytännöstä” halutaan yksittäisessä asiassa poiketa, asia on vietävä 
vahvistettuun kokoonpanoon, joko vahvennettuun jaostoon tai täysistuntoon. Ks. edellä jakso 
1.2.2. Kun muutoksenhakulautakunnat ovat olleet varsin haluttomia turvautumaan vahvennet-
tuun jaostoon tai täysistuntoon, kynnys poiketa “aikaisemmasta käytännöstä” nousee todella 
korkeaksi. Se voi estää tärkeän oikeuskehityksen tyystin. Tosin uudistushaluisella jaostolla on 
keinonsa kiertää näitä esteitä. Se voi esimerkiksi määritellä “aikaisemman käytännön” mah-
dollisimman kapea-alaiseksi. Sitä paitsi “aikaisempi käytäntö” edellyttää käsitteellisesti lukui-
sia samansuuntaisia ratkaisuja eli vakiintunutta tulkintalinjaa. Toisin sanoen yksi aikaisempi 
päätös, oli sen sisältö mikä tahansa, ei vielä muodosta “aikaisempaa käytäntöä”.
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paljossa oikeassa. Ennakkopäätösvalituksia voitaisiin myös käyttää - niiden 

nimen mukaisesti - vakuutusoikeuden ratkaisun saamiseksi sellaisiin peri-

aatekysymyksiin, jotka usein aktualisoituvat soveltamiskäytännössä. Näin 

estettäisiin valitusten kasaantuminen tulkintatilanteen ollessa epäselvä. On 

syytä muistaa, että monet asiat viipyvät lautakunnissa paljon pitempään kuin 

keskimääräisen käsittelyajan. Nimenomaan vaikeat ja uudet asiat kuuluvat 

ymmärrettävästi tähän “viipyvien” asioiden kategoriaan. Teknisesti ennak-

kopäätösvalitus olisi helppo toteuttaa, koska sille löytyy valmiita esikuvia. 

Tämän tutkimuksen yleisessä osassa on ehdotettu ryhmävalitusten käyt-

töönottamista myös sosiaaliturvassa.519 Koska sosiaaliturvan asiakkaat ovat 

huonosti järjestyneitä, ryhmävalituksen tekijäksi tarvittaisiin ainakin aluk-

si siihen erikoistunut viranomainen. Ryhmävalituksen käsitteleminen en-

nakkopäätösvalituksena yhdistäisi molempien instituutioiden hyvät puolet. 

Kansalaiset pääsisivät nopeasti oikeuksiinsa, ja muutoksenhakulautakuntien 

legendaariset asiaruuhkat purkaantuisivat. Väärinkäsitysten välttämiseksi 

todettakoon, että näillä asioilla ei ole käsitteellistä tai funktionaalista yhteyt-

tä. Ennakkopäätösvalitus on tietenkin toteutettavissa myös yksilökohtaisesti. 

Tällöin jää kuitenkin arveluttamaan, pystyykö ilman lakimiesapua toimiva 

ja yksin jäävä maallikko käyttämään hyväkseen näin sofiskoitunutta oikeus-

suojakeinoa. 

Vaikka ennakkopäätösvalitus on yksilölle keino päästä nopeasti oikeuk-

siinsa, instituution justifikaatio on toki sen kyvyssä ohjata oikeudenkäytäntöä 

yksittäisen asian ulkopuolella. Ennakkopäätösvalitus on näin mielekäs, kun 

on olemassa puitteet ennakkopäätösten hyödyntämiseen. Ennakkopäätök-

set vaikuttavat vain, kun ne ovat julkisia ja ne on koottu rekisteriin, josta ne 

ovat kaikkien saatavissa.520 Mitä tulee sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-

kuntaan, tällainen rekisteri on yritetty luodakin. Vaikka sen kehittäminen on 

jäänyt kesken, ohjeistus on olemassa. Asetus sosiaaliturvan muutoksenha-

kulautakunnasta sisältää perussäännöksen rekisteristä. Julkiseen ratkaisu-

tietokantaan otetaan lain kannalta periaatteellisesti merkittävät ratkaisut (4 

519. Koulu 2014 s. 339.
520. Käytännössä ennakkopäätöksiä (laajassa merkityksessä) nähtävästi seurataan varsin tun-
nollisesti. Esimerkiksi hallintotuomioistuinten päätöksistä sanotaan, että ne saavat “kiistatta 
merkittävän ohjausvaikutuksen kunnissa”. Kyseisiä päätöksiä seurataan “aktiivisesti ainakin 
kuntatasolla”, joskin kuntien sisäistä tiedonkulkua epäillään puutteelliseksi. Näin oikeusturvan 
todellisuus 2009 s. 135. Ennakkopäätösten noudattaminen, oli ne koottu tai ei, ei tietenkään 
ole pulma ammattimaisille toimijoille. Maallikkovalittajalle on kuitenkin ensiarvoista se, että 
hänen kannaltaan merkittävä aikaisempi soveltamiskäytäntö on helposti löydettävissä ilman 
esitietoja. 
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§). Myös ratkaisujen kokoaminen rekisteriin tai yleisemmin niiden julkaise-

minen on otettu huomioon muutoksenhakulautakunnan sisäisissä ohjeissa. 

Tässäkin päävastuun kantaa esittelijä. Esittelijän on ilmoitettava puheenjoh-

tajalle oikeusperiaatteiden soveltamista ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta 

koskevat havaintonsa sekä tehtävä ehdotus ratkaisun ottamisesta oikeusta-

pausrekisteriin (17 § 6-k). Päätoimisten puheenjohtajien vastuu on laajempi: 

heidän tulee vastata oikeustapausten julkaisemisesta kaikissa johtamansa 

osaston asioissa (13 § 9-k, 14 § 7-k).

Kokemukset sisäisistä oikeustapausrekistereistä eivät ole hyviä, eikä sosi-

aaliturvan muutoksenhakulautakunta muodosta poikkeusta. Rekisterit ovat 

ensiksikin huonosti tunnettuja. Toiseksi niihin pääsevät ratkaisut valikoituvat 

satunnaisesti yksittäisten henkilöiden aloitteellisuuden ja viitseliäisyyden 

perusteella. Nämä ongelmat korjautuisivat pääosin sillä, että kertyneet ja vas-

taiset lautakunnan päätökset siirrettäisiin yleiseen oikeuskäytäntörekisteriin 

eli FINLEX -rekisteriin. Siellä ovat jo vakuutusoikeuden ratkaisut, eli yli 1 000 

tapausta. Sen lisäksi sektorikohtaisia lautakuntaratkaisuja voidaan toki ottaa 

myös muutoksenhakulautakuntien omille kotisivuille.521 

6.5. Päätöksenteko ja tuomari-identiteetti

Lautakuntien lainkäytössä ratkaisun de facto tekevien henkilöiden maail-

mankuva vaikuttaa merkittävästi heidän päätöksentekoonsa. Tämä on luon-

nollinen seuraus osaksi aineellisen etuuslainsäädännön tulkinnanvaraisuu-

desta, mitä kukaan ei nykyisin kiistä. Osaksi taas merkitys seuraa heikosti 

ohjatusta ja äärimmilleen yksinkertaistetusta lautakuntaprosessista. Tällai-

sen prosessin kykyä tuottaa korkeatasoinen ratkaisuaineisto päätöksenteon 

pohjaksi on, kuten edellä tehtiin, syytä epäillä. Tuomareiden maailmankuvaa 

kutsutaan eri nimillä; välillä puhutaan tuomarimentaliteetista522, välillä tuo-

521. Vakuutusoikeuden kotisivu ansaitsee tässä kiitosmaininnan. Kotisivu sisältää ensiksikin 
tiedot uusimmista ratkaisuista, toiseksi sivu viittaa FINLEX -säädöstietokantaan sekä kolman-
neksi mainitsee lautakuntien erilliset ratkaisutietokannat. Niihin annetaan omat linkit lauta-
kunnan kotisivujen kautta. Muutoksenhakulautakuntien kotisivut sen sijaan saavat pieneh-
kön moitteen. Lautakuntien kotisivuilla tai ratkaisutietokannoissa ei ole mainintaa siitä, että 
vakuutusoikeuden ratkaisukäytännöstä on saatavissa tietoja. Maallikkovalittajan odotetaan 
luottavaisesti tietävän tämän muutoinkin! 
522. Erityisesti tuomarimentaliteetti on toiminut eräänlaisena ylijäämäkäsitteenä. “Tuoma-
rimentaliteetissa representoituu myös kaikki se, mitä ei voi selittää tavanomaisesti lainsää-
dännöllä, rakenteilla, sosiologialla ja sosiaalipsykologialla. Tuomarimentaliteetti käsittää ne 
erilaiset psyykkiset keinot ja tavat, joilla tuomari luonteensa, oppineisuutensa ja maailman-
kuvansa varassa tekee työnsä.” Näin Yrttiaho 2000 s. 292. Tässä tutkimuksessa kylläkin kat-
sotaan, että tuomarimentaliteettiin kuuluvat piirteet ovat päinvastoin selitettävissä etenkin 
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mariroolista, joskus myös tuomari-ideaalista ja tässä tutkimuksessa on suo-

sittu sanaa tuomari-identiteetti. Vaikka näitä termejä käytetään tavallisesti 

määrittelemättä ja usein synonyymeinä, yleiskielessä ne viittaavat eri asioi-

hin. Tuomarirooli on empiirinen ilmiö, tuomarin käytännön toiminnassaan 

omaksuma toimintatapa. Tuomari-ideaali puolestaan on kuva ihannetuoma-

rista, toisin sanoen siitä, millainen tuomarin pitäisi olla. 

Tuomari-identiteetti on yksinkertaistetusti tuomarin omakuva omasta 

toiminnastaan. Vivahde-eroista huolimatta on jokseenkin selvää, mitä odo-

tetaan hyvältä tuomarilta. Tällaiselta tuomarilta edellytetään vähintäänkin 

kohtuullista ammattitaitoa yhtyneenä hyviin sosiaalisiin valmiuksiin: tuoma-

rin “tulee ymmärtää ihmisiä ja sosiaalisia suhteita”.523 Lisäksi nimenomaan 

skandinaaviselle tuomarille ominaisena piirteenä pidetään virkamiesajat-

telua ja lojaliteettia suhteessa valtioon.524 Tosin tuomarikunnan sisällä on 

eroja. Etenkin hallintotuomioistuinten tuomareiden oletetaan vahvemmin 

samastuvan valtiokoneistoon. Tämä empiiris-normatiivinen tuomari-iden-

titeetti jää melko kauas sosiologisesta tuomari-identiteetistä. Sosiologisissa 

määritelmissä nimittäin yhdeksi hyvän tuomarin kriteeriksi nousee toisenlai-

nen samastuminen. Tämä tarkoittaa, että hyvä tuomari sisäistää oikeuskult-

tuurin, oikeuden syvärakenteen ja kokee kuuluvansa osana kumpaankin.525 

Suomalaisessa tutkimuksessa käräjätuomareista on päädytty saman-

suuntaiseen joskin pragmaattisempaan luonnehdintaan. Suomalainen kä-

räjätuomari on työsuuntautunut; hän arvostaa turvallisuutta, elämän hallin-

taa sekä julkisivua.526 Vaikka havaintojen yleistäminen kärsii paikallisesta ja 

ajallisesta etäisyydestä, merkittäviin siirtymiin tuomarin itseymmärryksessä 

on vaikea uskoa. Samaan hengenvetoon suomalaisia tuomareita on luonneh-

dittu konservatiivisiksi, passiivisiksi, jäykiksi ja yhteiskunnasta eristäytyneik-

professiososiologialla. 
523. Tässä sivuutetaan tuomarin vähemmän kiinnostavat ominaisuudet kuten tunnollisuus, 
nuhteettomuus sekä kyky ratkaista monotonisia rutiiniasioita. Ks. Ställvik 2009 s. 18 ja 242. 
Myös Suomessa on katsottu, että tuomioistuinten käsittelemät jutut ovat yleensä “mekaanisia 
ja lopputulokseltaan yksiselitteisiä”. Näin Kemppinen 1992 s. 288. Taipumus tällaiseen asen-
noitumiseen on erityisen suuri sosiaaliturvassa, jossa asiat eivät ole perinteisessä mielessä 

“isoja” tai hohdokkaita. Tällaisena asiana pidetään herkästi vain taloudellisia riitoja, joissa on 
suuri rahallinen intressi. Hohdokkuuden ja kiinnostavuuden leima voi liittyä myös lainkäytön 
muotoon. Esimerkiksi välimieslainkäyttö mielletään joskus “parempien juttujen juridiikaksi”, 
ja asioiden päätymistä välimiesmenettelyihin valtiollisen lainkäytön sijasta valitellaan.  
524. Myös oikeusvertailevasta näkökulmasta pohjoismaisia tuomareita on luonnehdittu “kar-
rieristeiksi”. Myös tämä luonnehdinta sisältää saman ajatuksen, eli viittaa virkamiesmäisyyteen. 
Ks. Cameron 2014 s. 503.
525. Näin Ruotsin osalta Ställvik 2009 s. 60.
526. Näin Kumpulainen 1995 s. 267. 
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si. Tosin tällaisia arvioita esittävät henkilöt kohtaavat melkoisia vaikeuksia 

selittäessään sen muutoksen tuomarien mentaliteetissa, jonka vuoden 1993 

alioikeusuudistus käynnisti. Tuomareista tulikin yhtäkkiä hyvin uudistus-

hakuisia.527 Tässä yhteydessä on turha pohtia sitä, oliko alioikeusuudistus 

todellinen muutoksen aiheuttaja vai vain katalysaattori. 

Tässä yhteydessä ei ole tarpeen analysoida tuomari-identiteetin yksityis-

kohtia tai miettiä, kuinka yleistettäviä tehdyt empiiriset havainnot ovat. Tässä 

tutkimuksessa kysytään pelkästään, voidaanko tämän tutkimuksen aineis-

tosta päätellä, millainen tuomari-identiteetti lautakuntien osa-aikaisille ja 

sivutoimisille jäsenille syntyy. Jos tällainen identiteetti pystytään erottamaan, 

jatkokysymys kuuluu, miten se vaikuttaa päätöksentekoon. Heti aluksi on 

todettava, että perinteisen tuomari-identiteetin syntymekanismista tiede-

tään aika tavalla. Tämä identiteetti syntyy pitkähkön käytännön työskentelyn 

kautta ja eräänlaisessa oppipoikasuhteessa. Indoktrinoitumista tukee jossain 

määrin tuomarikoulutus ja laatuhankkeiden kaltaiset keskusteluforumit. On 

selvää, että tätä mekanismia ei esiinny lautakunnissa. Jäsenet tulevat välittö-

mästi täysivaltaisiksi tuomareiksi eli lautakunnan jäseniksi ilman oppipoika-

aikaa.528 Heille ei myöskään muodostu pysyvää kollegiaalista tai sosiaalista 

kontaktia sen enempää lautakunnan lainkäyttöhenkilökuntaan eikä nähtä-

västi kunnolla edes toisiinsa. 

Tällä tuomarikarriäärin puuttumisella muutoksenhakulautakunnista on 

hyvät ja huonot puolensa. Ensimmäisiin kuuluu, että jäsenille tuskin syntyy 

samanlaista virkamiesasennetta tai samastumista valtiokoneistoon, mistä 

ammattituomareita epäillään. Jos lautakuntien asiantuntijajäsenet samas-

tuvat johonkin, samastumisen kohde on varmasti heidän taustayhteisönsä. 

Toisaalta taas oikeuden sisäistämisen mentaaliprosessi jää lautakunnissa 

ohueksi. On vaikea uskoa, että osa-aikaiset ja sivutoimiset - ja samalla kiirei-

set - intressi-, maallikko- tai asiantuntijajäsenet sisäistäisivät oikeuden syvä-

rakenteita tai kuulumistaan niitä ylläpitäviin voimiin. Heikko sisäistäminen 

ei myöskään kykene katkaisemaan sitä samastumista taustayhteisöihin, joka 

lautakuntien sivutoimisilla jäsenillä väistämättä ainakin alussa on. 

Pohjoismaisen tuomarikulttuurin (eli tämän tutkimuksen kielenkäytössä 

tuomari-identiteetin) piirteeksi on nostettu myös anonyymisyyden ideaa-

527. Haavisto 2002 s. 135.
528. Tuomarin kypsymiseen tehtäväänsä nimenomaan oppipoika -roolin kautta on viittauksia 
myös suomalaisessa tutkimuksessa. Ks. Kemppinen 1992 s. 130. Samoin ruotsalaisessa tutki-
muksessa on väitetty, että tuomarikulttuuri kehittyy mallioppimisen kautta, mikä selittää tämän 
kulttuurin säilyttävän eli konservatiivisen luonteen. Näin Johansson 2014 s. 514.
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li.529 Tämä ideaali ilmenee yhtäältä konsensushakuisuutena. Kollegiaalisis-

sa tuomioistuimissa yritetään päästä pienimmän yhteisen nimittäjän kautta 

yksimieliseen ratkaisuun. Eriävät mielipiteet ovat epätavallisia. Toisaalta taas 

tuomarit mielellään verhoutuvat kollegiaalisuuden verhon taakse. Tuomio-

istuimen päätökset eivät henkilöidy yksittäiseen tuomariin vaan samastuvat 

tuomioistuimeen. Tuomarit yksilöinä eivät pane itseään alttiiksi sen enem-

pää ulkoiselle arvostelulle kuin moraalisille tunnoillekaan. Kumpikin ano-

nyymisyyden ilmentymä näkyy muutoksenhakulautakunnissa. Ohimennen 

todettakoon, että verhoutuminen anonyymisyyteen onnistuu niissä erittäin 

hyvin. Vaikka muutoksenhakulautakunnat ovat olleet poikkeuksellisen kii-

vaan arvostelun kohteena, arvostelu ei ole kertaakaan henkilöitynyt, ei edes 

epäsuorasti. Sen sijaan esimerkiksi vakuutusoikeuden kohdalla ei ole vältetty 

henkilöivääkään arvostelua. Muutoksenhakulautakuntiin pätee myös toinen 

suomalainen piirre eli tuomareiden haluttomuus osallistua yhteiskunnalli-

seen tai oikeuspoliittiseen keskusteluun omasta toiminnasta. Tätä piirrettä 

on valiteltu ja puolusteltu ammattikeskeisyydellä530, mutta sekin selittyy pa-

remmin pyrkimyksellä pitää kiinni anonyymisyydestä. 

Jos tuomioistuinkulttuurin tutkimuksesta ja sen suomalaisista esimer-

keistä jotain opitaan, näyttää siltä, että tuomioistuinkulttuurin uudistuminen 

vaatii kahta asiaa. Yhtäältä ulkoa on tultava jonkinlainen impulssi, toisaal-

ta ilmapiirin tuomioistuimessa on oltava kypsä uudistumiselle, muutoksen 

on oltava kuvainnollisesti “ilmassa”. Jos jälkimmäinen ehto täyttyy, pienikin, 

esimerkiksi lainsäädännöllinen impakti voi käynnistää syvällisen muutok-

sen. Ja kääntäen: voimakaskin ulkopuolinen impakti marginalisoituu, kun se 

törmää laajaan henkiseen vastarintaan.531 Tämän tutkimuksen empiirinen 

aineisto on niin ohutta, että sen perusteella tehdyt ennustukset ovat lähin-

nä henkilökohtaisia mielipiteitä. Kaikesta huolimatta uskalletaan sanoa, et-

tä ilmapiiri ainakin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa vaikuttaa 

uudistushaluiselta. Näin pienikin rakenteellinen tai lainsäädännöllinen uu-

distus voisi rikkoa sen teolliseksi riidanratkaisuksi jähmettyneen kulttuurin, 

joka tässä lautakunnassa parhaillaan vallitsee. Onko tuloksena perinteisen 

529. Johansson 2014 s. 515.
530. Koskelo 2014 s. 302.
531. Tuomioistuimille ominaisena piirteenä on kylläkin pidetty kyvyttömyyttä itsearviointiin 
eikä niinkään varsinaista muutosvastarintaa. “The central obstacle to change in courts is not 
the resistance to reform, but is, more fundamentally, the lack of interest in even thinking about 
change”. Näin Haavisto 2002 s. 38. Lainaus on alunperin Feeley’ltä. Toisaalta suomalaisia tuo-
mioistuimia on syytetty myös jyrkästä muutosvastarinnasta: mitään muutoksia totuttuun ei 
haluta. Ks. Hämäläinen 2000 s. 1286. 
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tuomari-identiteetin - tai tuomari-mentaliteetin, jos ne halutaan erottaa - 

kehittyminen, on jo uskonasia. 

Vaikka yksityiskohdat jäävät hämäriksi, eräät havainnot nousevat esiin. 

Rakenteelliset tekijät luovat tai ainakin ovat omiaan luomaan lautakuntiin 

kulttuurin, joka perustavasti poikkeaa traditionaalisissa tuomioistuimissa 

vallitsevasta. Tämä spesifinen lautakuntakulttuuri osaksi selittää ne toimin-

tatavat ja käytännöt, joiden kokonaisuutta on tässä tutkimuksessa kutsut-

tu “teolliseksi riidanratkaisuksi”. On kuitenkin muistettava, että ainakin sa-

massa määrin tätä kulttuuria luo ja tukee voimavarojen krooninen vähäisyys. 

Etenkin sellainen voimavarojen niukkuus, joka yhtyy poliittiseen paineeseen 

päästä lyhyempiin käsittelyaikoihin, on vaarallinen kombinaatio. Ellei lain-

käyttöelimen voimavaroja samalla merkittävästi lisätä, esimerkiksi asiaruuh-

kien purkaminen ostetaan käsittelyä muuttamalla. Näitä muutoksia voidaan 

toki eufemistisesti kutsua käsittelyn “yksinkertaistamiseksi” tai “keventämi-

seksi”, asiallisesti se on käsittelyn tason laskemista. Tosi on myönnettävä, että 

vanhoissa tuomioistuimissa voi olla turhia ja työintensiivisiä käsittelyrutii-

neja, joiden ohi aika on ajanut. Muutoksenhakulautakunnista niitä ei voisi 

olettaa löytyvän. 

6.6. Välituloksia: laaja tutkimisvalta, 
ohut ratkaisuaineisto, huonot perustelut 
ja puuttuva tuomari-identiteetti

Virallisperiaatteen ansiosta tuomioistuin (tai tässä lautakunta) voi tutkia 

etuuspäätöksen oikeellisuutta myös sellaisilla perusteilla, joihin valittaja ei 

ole osannut tai huomannut vedota. Tosin on hyvin epätodennäköistä, että 

ylikuormitettu muutoksenhakulautakunta tutkisi sellaisia perusteita, joita 

valittaja ei tuo esiin. Tutkimuksen aineistossa ei ollut yhtään tapausta, joka 

olisi viitannut tällaiseen laajennettuun tutkintaan. Laaja tutkimisvalta ei kui-

tenkaan ole access to justice -näkökulmasta pelkästään myönteistä. Totta on, 

että virallisperiaatteen avaama laajennettu tutkinta koituu pääsääntöisesti 

asianosaisen eduksi. Se auttaa etenkin maallikkolähtöisessä järjestelmässä. 

Virallisperiaate nimittäin suojaa valittajaa, jota ei näin rangaista siitä, että 

hän ei juridisen tiedon puuttuessa osaa vedota oikeisiin oikeustosiseikkoi-

hin, toisin sanoen ajaa asiaansa kunnolla. Täysin mahdollista kuitenkin on, 

että valittaja haluaa rajoittaa tutkinnan ilmoittamiinsa perusteisiin. Esimer-
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kiksi: valittaja valittaa eläkepäätöksestä, jossa hänen hakemuksensa kansan-

eläkelain mukaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä on hylätty, koska häntä on 

pidetty työkykyisenä. Henkilö valittaa muutoksenhakulautakuntaa vedoten 

selkävaivaansa. Hän ilmoittaa samalla, että hän ei suostu mielenterveyten-

sä esiin ottamiseen, vaikka siihen liittyvä diagnoosi olisi asiakirjojen valossa 

ilmeinen eläkeperuste. Tällöin joudutaan kysymään, rajoittaako valittajan 

asettama kielto muutoksenhakulautakunnan tutkimisvaltaa. 

Ongelma on tyypillinen sosiaaliturvan kaltaiselle kontekstille. Normaalis-

sa hallintolainkäyttöasiassa valittajalla ei ole vastaavaa tarvetta suojella yhtä 

tiukasti yksityisyyttään. Legalistinen tulkinta lähtee siitä, että kyseinen kielto 

ei virallisperiaatteen seurauksena voi sitoa tuomioistuinta. Asianosaisella ei 

kerta kaikkiaan ole tässä suhteessa määräämisvaltaa. Oikeuksiin pääsyn nä-

kökulma taas kunnioittaisi asianosaisen tahtoa. Hän saa ratkaista, millaista 

oikeussuojaa hän haluaa. Ellei hänen tahtoaan kunnioiteta, hän luultavas-

ti peruuttaa valituksensa. Jos hänet pakotetaan tällaiseen käyttäytymiseen, 

pakottaminen on moraalisesti väärin. Ihminenhän ei tällöin pääse oikeuk-

siinsa. Haitallisia seurannaisvaikutuksia ovat yksilötasolla katkeroituminen 

ja yleisötasolla luottamuksen menettäminen koko järjestelmään. Totta on, 

että oikeus laajennettuun tutkintaan on muutoksenhakulautakunnille vieras 

pulma. Ylityöllistetyt muutoksenhakulautakunnat eivät tutki “ylimääräisiä” 

perusteita; niillä on täysi työ kunnolla tutkia edes ne valitusperusteet, joihin 

valittaja nimenomaan vetoaa. Access to justice -näkökulmasta on kuitenkin 

perusteltua, että kansalaisen määräämisvaltaa kunnioitetaan mahdollisim-

man pitkälle ja myös tässä tapauksessa. 

Tiukasti sovellettunakaan virallisperiaate ei automaattisesti syrjäytä vaa-

timistaakkaa. Yleisessä lainkäytössä tuomioistuin ei saa poiketa asianosaisen 

vaatimuksista sen enempää kvalitatiivisesti (eli antaa erilaista oikeussuojaa) 

kuin kvantitatiivisestikaan (eli antaa enemmän oikeussuojaa kuin valittaja on 

sanonut vaativansa). Vaatimistaakka on hieman pehmennettynä voimassa 

myös hallintolainkäytössä, joskaan sen säädöspohja ei ole vahva. Siitä huo-

limatta on katsottu, että hallintotuomioistuin ei voi päättää asiaa oma-aloit-

teisesti tai muuten laajemmalti kuin valituksen perusteissa on edellytetty. 

Toisaalta kuitenkin suositellaan, että vaatimistaakasta johtuvia rajoituksia 

sovelletaan joustavasti ja tilannekohtaisesti.532 Modernin näkemyksen mu-

kaan on kuitenkin parempi, että ensin prosessinjohdolla selvitetään, millais-

ta oikeussuojaa asianosainen haluaa. Vaikka joustavuus on paikallaan silloin, 

532. Mäenpää 2007a s. 498.
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kun asianosainen ei osaa sanoa, laajemman tai muunlaisen oikeussuojan 

antaminen vastoin asianosaisen nimenomaista kieltoa tai tahtoa ei ole hy-

väksyttävää. Sitä paitsi on turha heti ensimmäiseksi kehitellä sääntöjä siihen, 

miten asianosaisen vaatimuksia tulkitaan. Asianosaiseltahan voidaan aina 

kysyä, mitä hän tarkoittaa tai haluaako hän tehdä uuden, laajemman vaati-

muksen, johon hänellä näyttäisi oleva oikeus. 

Sosiaaliturvassa vaatimistaakka on saanut väistyä myös pääsääntönä. 

Sosiaalietuus voidaan antaa joko määrällisesti suurempana tai pitemmältä 

ajalta, mitä asianosainen on vaatinut. Tässäkään hakijan oletettuun tahtoon 

ei saisi luottaa, vaan hakijalta pitää kysyä, haluaako hän esittää laajemman 

vaatimuksen. Hänellä nimittäin näyttäisi lain mukaan olevan oikeus suu-

rempaan tai pitempiaikaiseen etuuteen. Mahdollista kun on, että “puuttuva” 

etuus on tullut kompensoitua toisen etuusjärjestelmän kautta - jolloin laa-

jennettuna myönnetty etuus johtaisi kaksinkertaiseen kompensaatioon ja se 

vuorostaan takaisinperintään. Yleisistä prosessioikeuden periaatteista seu-

raa, että vaatimistaakasta on pidettävä tiukasti kiinni, kun valittajana on so-

siaaliturvalaitos tai kysymys on sosiaalietuuksien takaisinperinnästä. Amma-

tillinen toimija ei kaipaa - tai ei ainakaan saisi kaivata - tällaisia helpotuksia 

asianajoonsa. Sosiaaliturvalaitoksen on osattava esittää oikeat vaatimukset.

Tiukkaa vaatimistaakkaa edellyttää myös kansalaisen oikeusturva. Kun 

maallikon on vaikea puolustautua edes nimenomaisia vaatimuksia vastaan, 

vielä vaikeampaa on puolustautua, kun “ymmärtäväinen” tuomioistuinta 

tutkii sellaisia vaatimuksia, joita ei edes ole esitetty. Myös prosessinjohtoon 

ja opastukseen on suhtauduttava pidättyväisemmin, kun siitä hyötyy sosi-

aaliturvalaitos. Tuomioistuimen tuki lisää tällöin sitä lähtökohtaista eriar-

voisuutta, joka muutoinkin vallitsee osapuolten välillä. Sosiaaliturvalaitok-

sen asema on kohtuuttoman vahva, koska sen puolella rajaviivaa on sekä 

taloudellinen ja tiedollinen ylivoima että myötämielinen lainkäyttöelin. On 

myönnettävä, että näilläkään linjauksilla ei ole vielä käytännön sovelluksia. 

Tutkimuksen aineisto ei osoita, että muutoksenhakulautakunnat erityisem-

min suosisivat sosiaaliturvalaitoksia. Pikemminkin on sanottava, että ne ei-

vät suosi ketään. Asia erikseen on, että lautakuntien lainkäyttöhenkilöstön 

ennakkoasenteet saattavat jossain määrin toimia valittajaa vastaan.

Sosiaaliturvan muutoksenhaussa ratkaisuaineistoa tulee viranomaisilta 

ja valittajalta. Valittajan tuottama aineisto on monasti niin sanottuja ego-

dokumentteja. Ihannetapauksessa ratkaisu pystytään perustamaan viral-
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lisaineiston ja egodokumenttien yhdistelmään. Tämä edellyttää, että muu-

toksenhakulautakunnan käytettävissä ovat: etuuspäätös perusteluineen, 

sosiaaliturvalaitoksen valituksesta antama yksityiskohtainen lausunto, va-

littajan toimittama vastine lausuntoon, esittelijän/notaarin asian käsittely-

vaiheessa hankkimat lisäselvitykset, esittelijän seikkaperäinen muistio sekä 

kunnolla perusteltu ratkaisuehdotus. Ihanne toteutuu äärimmäisen harvoin. 

Valittaja ei yleensä pysty laatimaan tehokasta valituskirjelmää asian ajami-

seksi. Muutamat yksittäistapaukset, lähinnä niin sanotut kelaveteraanit, ei-

vät muuta kokonaiskuvaa. Kun sosiaaliturvalaitoksen lausuntokaan ei nor-

maalisti anna tietoja sen enempää etuuspäätöksen perusteista kuin hakijan 

elämänolosuhteistakaan, ratkaisevan aseman saa esittelijän jaostokäsittelyn 

pohjaksi laatima muistio. Muistion lausunto-osiot ovat kuitenkin pintapuo-

lisia, keskiverto lausunto on enintään puoli sivua. Kun jaoston ratkaisua ei 

näin pystytä perustamaan kertyneeseen perusselvitykseen eli näkyvään rat-

kaisuaineistoon, näkymättömän ratkaisuaineiston osuus kasvaa.

Prosessioikeuden tutkimuksessa ollaan yksimielisiä siitä, että tällaisen 

aineiston vaikutus on pidettävä ehdottomassa minimissään. Tätä on tavalli-

sesti perusteltu kontradiktoorisella periaatteella. Periaate ei tällöin voi toimia 

- eli asianosainen ei pysty kommentoimaan päätökseen vaikuttavia seikko-

ja - koska oikeudenkäynnin osapuolet eivät tiedä, mistä seikoista näkymä-

tön aineisto koostuu, millä perusteella sen osateemat (paremman termin 

puuttuessa) on katsottu selvitetyiksi ja mitkä ovat teemojen keskinäiset pai-

noarvot. Prosessioikeudessa näkymättömän ratkaisuaineiston tyyppitapa-

us on tuomarin yksityinen tieto eli sellainen informaatio, jonka tuomari oi-

keudenkäynnin ulkopuolella - eli “yksityisesti” - on saanut joltakin taholta 

oikeudenkäynnin kohteena olevasta riidasta.533 Tietolähde voi olla toinen 

asianosainen mutta yhtä hyvin täysin ulkopuolinen taho. 

Jos lautakuntajärjestelmää halutaan kehittää, ratkaisuaineiston määrä- 

ja laatuongelma on ratkaistava. Ensiaskel siihen on tietenkin itseymmärrys: 

muutoksenhakulautakuntien (ja poliittisten päättäjienkin) on tajuttava, kuin-

ka pelottavan ohueksi näkyvä ratkaisuaineisto nykyisin jää ja kuinka suuren 

roolin näkymätön aineisto valtaa lainkäyttöhenkilökunnan mielessä. Lau-

takuntajärjestelmän piintyneimmänkin kannattajan on myönnettävä, että 

tässä suhteessa lautakuntien päätöksentekoon kohdistuva arvostelu on oi-

keutettua. Sen enempää ratkaisuaineisto kuin käytettävissä oleva aikakaan 

(asiaa kohden laskettuna) ei kerta kaikkiaan tunnu mahdollistavan harkit-

533. Tästä yksityisten tietojen kiellosta ks. Saranpää 2010 s. 43. Kuten edellä todettiin, yksityisen 
tiedon ja notoorisen tiedon raja on kuitenkin häilyvä. 
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tua, yksilöllistä lainkäyttöä. On ilmeistä, että koko aineiston kertymisketju on 

saatava toimimaan. Mitään oikotietä, kaikkein vähiten vaivatonta ja halpaa, 

tuskin löydetään.

Sosiaaliturvassa muutoksenhaku on reformatiivista. Jos muutoksenhaku-

lautakunta hyväksyy valituksen, sillä on näin käytettävissään kolme vaihto-

ehtoa: kielteinen etuuspäätös kumotaan, kielteistä etuuspäätöstä muutetaan 

sisällöllisesti tai etuuspäätös kumotaan ja asia palautetaan uuteen etuuskä-

sittelyyn. Etusijalle on asetettava etuuspäätöksen sisällöllinen muuttami-

nen. Sitä vaatii niin access to justice -näkökulma kuin sosiaaliturvariitojen 

erityinen kiireellisyys. Samaan hengenvetoon kuitenkin myönnetään, että 

yksittäinen asia joudutaan usein palauttamaan. Hallintotuomioistuimilta 

kun puuttuu päätöksen sisällölliseen muuttamiseen tarvittava asiantunte-

mus, esimerkiksi lainsäädännön soveltamisohjeet. Hallinto-oikeuksien käy-

tännöissä on kylläkin havaittu melkoista vaihtelua. Jotkut hallinto-oikeudet 

palauttavat asian herkästi uuteen käsittelyyn, jotkut taas näkevät enemmän 

vaivaa päätöksen muuttamisessa. Vaihtelu voi selittyä vain erilaisilla asen-

teilla. Välitön palauttaminen on houkutteleva vaihtoehto, koska se vähentää 

omaa vaivannäköä. Muutoksenhakulautakunnat ovat kuitenkin periaatteessa 

paremmassa asemassa kuin hallinto-oikeudet. Lautakunnissa nimittäin on 

valmiina se erityisasiantuntemus, mitä tarvitaan etuuspäätöksen muutta-

miseksi. Tilastollisesti lautakunnat palauttavatkin suhteellisen vähän asioita 

uuteen etuuskäsittelyyn.534 Oikeuspoliittisesti tämä näkökohta saa - tai sen 

pitäisi saada - painoa harkittaessa, kannattaako tiettyä asiaryhmää käsitellä 

erikoistuneissa lautakunnissa vai yleisissä hallintotuomioistuimissa.

Myös sosiaaliturvan muutoksenhaussa toistuu yleisen hallintolainkäytön 

ongelma siitä, onko aikaisemman päätöksen tehnyt viranomainen sidottu 

siihen oikeuskäsitykseen, jonka päätöksen kumonnut tuomioistuin on omak-

sunut. Ongelma konkretisoituu käytännössä kysymyksenä, saako sosiaalitur-

valaitos kuitenkin hylätä hakemuksen joko toisella tai samalla perusteella. 

Hallintolainkäytössä on omaksuttu tulkinta, jonka mukaan viranomainen 

on sidottu päätökseen, jolla valitus on hyväksytty. Tämä tarkoittaa, että hake-

muksen hylkääminen samalla perusteella eli vastoin hallintotuomioistuimen 

päätöstä on kiellettyä. Tulkinta on vastaavan yleisen prosessioikeudellisen 

periaatteen sovellus. Sitova vaikutus ei koske pelkkiä oikeuskysymyksiä, vaan 

se kattaa myös näyttökysymykset. Todellinen ongelma kuitenkin on siinä, es-

tävätkö sosiaaliturva-asioiden erityispiirteet hakemuksen hylkäämisen toi-

534. Koulu 2014 s. 181.
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sella perusteella eli perusteella, jota ei ole aikaisemmassa etuuskäsittelyssä 

käytetty ja johon kansalainen tästä syystä ei ole hakenut muutosta. Yleisten 

periaatteiden mukaanhan tällaiselle hylkäämiselle ei ole estettä, niin epä-

suotavaa kuin se onkin. Hakemusten hylkääminen uudella perusteella kun 

hyvin todennäköisesti johtaa siihen valituskierteeseen, mikä on sosiaalitur-

van muutoksenhaun yleinen ongelma. Se on myös yksi pääsyy asiaruuhkille, 

joista lautakunnat kärsivät. 

Sosiaaliturvassa kannattaisikin soveltaa laajempaa sääntöä. Tällainen 

sääntö estää etuushakemuksen hylkäämisen myös uudelle perusteella eli 

perusteella, johon muutoksenhakulautakunnan ilmaisema “oikeuskäsitys” 

ei ulotu. Sääntö on paikallaan nimenomaan access to justice -ajattelun nä-

kökulmasta. Mahdollisuus hakemuksen hylkäämiseen uudella perusteella 

suosii etuuskäsittelyn pinnallisuutta. Jos tai kun hakemus hylätään uudelleen, 

se taas antaa kansalaiselle kuvan kaikenlaisen muutoksenhaun turhuudesta 

tai jopa siitä, että muutoksen hakemisesta rangaistaan. Tämä argumentti ei 

vielä anna kattavaa vastausta ongelmaan. Sosiaaliturvan muutoksenhaussa 

nimittäin on käytössä kaksi päätöstyyppiä, joilla ei ole vastinetta sen enem-

pää hallintolainkäytössä kuin yleisessä lainkäytössäkään. Niin valitusasian 

ratkaiseminen etuusasiana kuin lainvoimaisen päätöksen poistaminenkin 

herättävät saman kysymyksen siitä, mikä sosiaaliturvalaitoksen asema uu-

dessa etuuskäsittelyssä on. Tässä suhteessa muutoksenhakulautakunnan 

lainkäyttöpäätös (eli päätös valitukseen) ja etuuspäätös (eli päätös hakemuk-

seen) poikkeavat oikeusvaikutuksiltaan. Lautakunnan päätös valitukseen 

ulottaa sitovan vaikutuksensa myös lakkaamisperusteisiin (ja samalla takai-

sinperinnän perusteisiin), kun taas lautakunnan tekemä etuuspäätös ei estä 

etuuden lakkauttamista asiallisesti samalla perusteella. Kun lautakunta on 

poistanut päätöksen, asia nimittäin palautuu ei-oikeudelliseen alkutilaansa. 

Jos tätä sääntöä sovelletaan päätöksen poistamisessa, sosiaaliturvalaitoksel-

la on uudessa etuuskäsittelyssä vapaat kädet. Se voi hylätä hakemuksen sa-

malla tai uudella perusteella, myöntää etuuden määrältään suurempana tai 

pienempänä ja niin edelleen. Eri asia on, että kansalainen ei tässä tilanteessa 

koe hylkäämistä reiluksi, jos hän itse on hakenut aikaisemman lainvoimai-

sen päätöksen poistamista.

Muutoksenhakulautakunnat perustelevat huonosti ratkaisujaan. Osaksi 

tämä johtuu säännösperustasta, joka ei kannusta konkreettiseen peruste-

lemiseen. Esimerkiksi hallintolainkäyttölaki tyytyy määräämään, mitä pää-
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töksestä “on käytävä ilmi” (54 §). Yksi tällainen seikka muiden joukossa on 

“päätöksen perustelut ja lopputulos” (6-k).535 Päätösten perustelemiseen ei 

myöskään ole kiinnitetty riittävästi huomiota lautakuntien sisäisessä ohjeis-

tuksessa. Lautakunnan toimintarutiineissakin vastuu perusteluista jakaan-

tuu usealle henkilölle eli liian monelle taholle. Ensisijaisessa vastuussa on 

esittelijä, jonka päätösehdotuksen tulisi sisältää yksilölliset perustelut. Pää-

toimisten puheenjohtajien taas on, lukuisten muiden tehtäviensä ohessa, 

huolehdittava osastoillaan tehtyjen ratkaisujen riittävästä perustelemisesta 

ja perusteluiden kehittämisestä. Valtaisista asiamääristä seuraa, että tämän 

“huolehtimisen” on pakko olla melko yleisiä linjauksia. Tutkimuksen aineisto 

ei kuitenkaan anna vihjettä siitä, että tällaisiakaan linjauksia olisi tosiasialli-

sesti laadittu tai jaettu. Tietenkin on mahdollista, että niitä sisältyy esittelijöi-

den hiljaiseen tekijäntietoon. Eri asia on, että tapausaineiston valossa linja-

us, jos sellainen on annettu, on ollut lähinnä työekonominen. Perusteluihin 

uhrataan kaikesta päätellen minimimäärä työtä ja vaivaa.

Oikeudellisen ratkaisun de facto tekevien henkilöiden maailmankuva 

vaikuttaa heidän päätöksentekoon. Vaikutusta ei kai kukaan nykymaailmassa 

kiistäne. On syytä uskoa, että tämä vaikutus on poikkeuksellisen vahva so-

siaaliturvan muutoksenhaussa. Osaksi se johtuu aineellisen etuuslainsää-

dännön vaikeaselkoisuudesta, osaksi heikosti ohjatusta ja äärimmilleen yk-

sinkertaistetusta lautakuntaprosessista, jonka kykyä tuottaa korkeatasoinen 

ratkaisuaineisto päätöksenteon pohjaksi on edellä epäilty. Tätä tuomarei-

den maailmankuvaa on edellä kutsuttu tuomari-identiteetiksi. Voidaan kysyä, 

millainen tuomari-identiteetti lautakuntien osa-aikaisille ja sivutoimisille jä-

senille syntyy. Jos tällainen identiteetti pystytään erottamaan, jatkokysymys 

kuuluu, miten se vaikuttaa päätöksentekoon. 

Tuomari-identiteetti syntyy pitkähkön käytännön työskentelyn kautta ja 

eräänlaisessa oppipoikasuhteessa. Identiteetin muodostumista nähtävästi 

tukee jossain määrin tuomarikoulutus ja laatuhankkeiden kaltaiset keskus-

teluforumit. On selvää, että tätä mekanismia ei esiinny eikä voikaan esiin-

tyä lautakunnissa. Jäsenet tulevat välittömästi täysivaltaisiksi tuomareiksi 

eli lautakunnan jäseniksi ilman oppipoika-aikaa. Heille ei myöskään muo-

dostu pysyviä kollegiaalisia tai sosiaalisia kontakteja, ei lautakunnan (muu-

hun) lainkäyttöhenkilökuntaan eikä nähtävästi kunnolla edes toisiinsa. Jos 

he samastuvat johonkin, se on jokseenkin varmasti heidän taustayhteisön-

sä. Yksi pohjoismaisen tuomari-identiteetin ominaisuus on anonyymisyys 

535. Myöskään päätösten oikeusvaikutuksia ei, kuten edellä havaittiin, säännellä laissa. Ks. 
Kosonen 2010 s. 239. 
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va tuomari-identiteetti

eli nimettömyys. Se näkyy kahdella tavalla. Ensiksikin tuomarit verhoutuvat 

kollegiaalisuuteen: päätökset eivät henkilöidy yksittäiseen tuomariin vaan 

tuomioistuimeen. Toiseksi tuomarit yksilöinä eivät pane itseään alttiiksi sen 

enempää ulkoiselle arvostelulle kuin moraalisille pohdinnoillekaan. Verhou-

tuminen anonyymisyyteen onnistuu muutoksenhakulautakunnissa erittäin 

hyvin. Vaikka muutoksenhakulautakunnat ovat olleet kiivaan arvostelun koh-

teena, arvostelu ei ole kertaakaan henkilöitynyt - ei edes epäsuorasti. Sen si-

jaan esimerkiksi vakuutusoikeuden kohdalla ei ole vältetty henkilöivääkään 

arvostelua. Muutoksenhakulautakuntiin pätee myös toinen suomalainen 

piirre eli haluttomuus osallistua yhteiskunnalliseen tai oikeuspoliittiseen 

keskusteluun omasta toiminnasta. Tätä piirrettä on valiteltu, mutta se selit-

tynee pyrkimyksellä pitää kiinni anonyymiteetistä. Keskustelua kun ei voi 

käydä nimettömänä tai vain ammattirooli ilmoittaen.
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“Vastafaktuaalisella ajattelulla tarkoitetaan pyrkimystä etsiä mahdollisia vaih-

toehtoisia tapahtumia tai ilmiöitä, jotka voidaan asettaa toteutuneen histori-

an rinnalle. Se siis perustuu ‘entä jos’ -tyyppisiin kysymyksiin ja siihen, mil-

lainen suhde näillä kysymyksillä on toteutuneeseen kehitykseen”.

Raimo Väyrynen (2005)

“Kun tutkitaan em. virheitä, vaivutaan helposti pikkutekijöiden ja sivuseik-

kojen suohon. Harvoin sillä tavalla keksitään niitä todellisissa ratkaisuissa 

käyttämättä jääneitä vaihtoehtoja, jotka olisivat ehkä johtaneet edullisem-

paan lopputulokseen”.

Martti V. Terä (1967)
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7.1. “Välttämättömät” 
muutoksenhakulautakunnat 

Ulkomaisessa tutkimuksessa sosiaaliturvan oikeussuojajärjestelyt leimataan 

monessa maassa monimutkaisiksi ja vaikeaselkoisiksi.536 Tämä pitää paik-

kansa myös suomalaisessa sosiaaliturvassa. Ongelmat alkavat siitä, että his-

toriallisista syistä yhtenäistä muutoksenhakujärjestelmää ei periaatteessa 

ole. Valtiollisella ja kunnallisella sosiaaliturvalla on omat lainkäyttöjärjes-

telmänsä, osaksi myös omat menettelysääntönsä. Kunnallisessa sosiaalitur-

vassa muutoksenhaku seuraa yleisen hallintolainkäytön linjaa, valtiollisessa 

sosiaaliturvassa taas lautakuntalinjaa. Kunnallisessa sosiaaliturvassa ylin oi-

keusaste on korkein hallinto-oikeus eli yleinen hallinto-tuomioistuin, valtiol-

lisessa taas vakuutusoikeus eli sosiaalialan erityistuomioistuin. Vaikka tätä 

linjajakoa ei olisikaan, kyseenalaista on, pystyttäisiinkö siltikään luomaan 

selkeä ja johdonmukainen muutoksenhakujärjestelmä. Ulkoinen muutok-

senhaku, sisäinen muutoksenhaku ja uusi etuuskäsittely ovat siinä määrin 

päällekkäisiä, että järjestelmästä on lähes mahdotonta saada havainnollista 

yleiskuvaa. Järjestelmä ei todellakaan - ja kaikkein vähiten kokonaisuutena 

- ole sellainen, miksi se on tarkoitettu. Tarkoitushan alunperin oli, että kan-

salainen kykenisi itse hoitamaan asiaansa. Totta on, että keskivertomaallik-

kokin pystyy, kiitos matalan kynnyksen, saamaan asiansa jossain elimessä 

tai menettelyssä käsitellyksi. Käsiteltäväksi saamisesta on kuitenkin vielä pal-

jon matkaa asian tehokkaaseen ajamiseen ja todelliseen oikeuksiin pääsyyn. 

Kuten aina monimutkaisissa oikeussuojajärjestelmissä jotkut oikeutta 

hakevat hyötyvät, jotkut taas kärsivät monimutkaisuudesta. Osaava oikeuk-

siaan peräävä - tarinoiden kela-veteraani - pystyy käyttämään hyväkseen 

järjestelmän tarjoamaa valinnaisuutta, toisin sanoen valitsemaan tapauk-

seensa parhaiten sopivan menettelytavan tai niiden yhdistelmän. Kansalai-

nen, jolta taas tämä tietotaito puuttuu, lähinnä hämmentyy. Hän tarvitsisi 

vaivattomasti ja nopeasti saatavaa lakimiesapua. Suomalaisen lautakunta-

järjestelmän ehkä pahin puute onkin tässä kohdin. Siinä ei ole huolehdittu, 

että kansalainen saisi todella sellaista lakimiesapua, jota järjestelmän käyt-

täminen tosiasiallisesti vaatii. Virallisperiaatteesta ei ole lakimiesavun eikä 

yleisemminkään muutoksenhakijan omatoimisuuden korvikkeeksi. Kaikkein 

vähiten periaatteeseen on syytä luottaa sosiaaliturvan muutoksenhaussa. 

Asiamääriinsä hukkuvat muutoksenhakulautakunnat eivät kerta kaikkiaan 

536. Eichenhofer 2012 s. 139.
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pysty osoittamaan yksittäiselle asialle sellaista huomiota, jota periaatteen 

toteutuminen vaatisi.

Siihen, miksi järjestelmä on tällainen, on monia syistä. Kaikesta ei tie-

tenkään voi syyttää historiallisen kehityksen sattumanvaraisuutta. Paradok-

saalista kylläkin pirstaleisuus johtuu ainakin osaksi siitä, että sosiaalitur-

va-asioiden “erityispiirteet” on otettu huomioon liian vahvasti. Tämä olisi 

perusteltuakin, kun huomioon ottaminen pohjautuisi etuuksien hakijoiden 

kuviteltuihin tai todellisiin ominaisuuksiin. Asia kuitenkin muuttuu, kun 

erityispiirteet johdetaan järjestelmäyhteydestä. On selvää, että etuusjärjes-

telmien ja muutoksenhaun suhde on liian kiinteä, toisin sanoen etuusjär-

jestelmän rakenteet määräävät muutoksenhakujärjestelmän rakenteen.537 

Perusratkaisun ongelmallisuus näkyy jo muutoksenhakulautakuntien suu-

ressa määrässä. Yksi tutkimuksen havainnoista on, että lautakuntia on yk-

sinkertaisesti liikaa ja ne ovat liian erilaisia. Osa lautakunnista on lainkäyttö-

elimiksi liian pieniä ja liian pitkälle erikoistuneita. Tällaisissa lautakunnissa 

toistuvat erityistuomioistuimille ominaiset kielteiset piirteet, sisäpiiriläinen 

tekijäntieto, sulkeutunut alakulttuuri ja haavoittuvaisuus, kun toimintaolo-

suhteet muuttuvat. Ihanteelliselta näyttäisi kolmen keskisuuren ja laajahkoa 

asiaryhmää käsittelevän lautakunnan muodostama kokonaisuus. Jotta kuva 

saadaan suhteellistuttua, kannattaa muistaa, että Suomen tilanne on moniin 

muihin maihin verrattuna loppujen lopuksi varsin hyvä. Pahnanpohjimmai-

sena voidaan pitää pohjoismaista Norjaa, jossa sektorikohtaisia lautakuntia 

on nelisenkymmentä. Tuloksena on fragmentoitunut järjestelmä, jossa eri 

yksiköiden väliltä puuttuu lähes täysin kokemusten vaihto.

Lautakuntaprosessikin kärsii sekä suurista asiamääristä että henkisistä 

rasitteista. Asiamäärät ovat ensiksikin voimavaroihin verrattuna aivan liian 

suuret, eikä helppoa keinoa asioiden vähentämiseen tunnu olevan.538 Toi-

seksi ideologisista syistä sosiaaliturva-asioiden ratkaiseminen on haluttu 

uskoa intressi- ja asiantuntijajäsenille. Tästä seuraa, että kokeneiden am-

mattituomareiden sijasta sosiaaliturva-asioita käsittelevät ja niistä päättävät 

osa-aikaiset ja sivutoimiset jäsenet. Periaate on ehkä sinänsä ollut joskus juu-

ri ja juuri hyväksyttävissä, sillä sosiaaliturvariitoja on pidetty enemmän tai 

537. Koulu 2014 s. 29.
538. Ruotsissa jopa valtamediakin on havainnut, että tyytymättömyys sosiaaliturvaan on kasva-
massa; valituksetkin ovat lisääntyneet neljässä vuodessa lähes 25 prosentilla. Ks. DN 21.1.2015: 

“Klagomålen ökar men leder sällan till åtgärder.” Kovin tuloksellista valittaminen sosiaalitur-
vasta ei ole Ruotsissakaan kuten otsikko kertoo. Tulokseen johtaa valituksista vain hieman yli 
kymmenen prosenttia, kun taas Suomessa muutosprosentti on puolet suurempi. Ks. Koulu 
2014 s. 181. 
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vähemmän ei-juridisina ja samalla helppoina. Samalla lautakuntaprosessia 

leimaa naivi luottamus lääketieteellisen asiantuntemuksen objektiivisuu-

teen. Tämän tieteenalan asiantuntemus ei ole sen varmempi tae oikealle 

ratkaisulle kuin oikeudellinen asiantuntemuskaan. Intressiedustus lauta-

kunnissa ei ole niinkään perinteistä intressiryhmien edunvalvontaa. Pikem-

minkin lautakuntien maallikkojäsenet edustavat järjestelmän intressejä; he 

ovat sosiaalialan edunvalvojia. Tällainen identifioituminen on tavallaan vielä 

vaarallisempaa kuin perinteinen intressiedustus. Se nimittäin hukkaa koko-

naan asianosaisten eli sosiaaliturvan asiakkaiden näkökulman. Perinteinen 

intressiedustus taas nostaa sen esiin, tosin yksipuolisena ja joskus vinoutu-

neenakin. Oli miten oli, sosiaaliturvan asiakkaan ääni kuuluu harvinaisesti 

huonosti suomalaisessa lautakuntajärjestelmässä ja yleisemmin koko sosi-

aaliturvassa.

Lainkäyttöjärjestelmän systematiikan kannalta näkyvin tutkimustulos 

tuli esiin jo tämän tutkimuksen yleisessä osassa. Tämä soveltava osa on vain 

sitä vahvistanut. Historiallinen kehitys on johtanut sosiaaliturvan muutok-

senhaussa uudenlaiseen lainkäyttöön. Tätä uutta lainkäyttöä on kutsuttu, 

sen karasteriikkaa hieman kärjistäen, “teolliseksi riidanratkaisuksi”. Tämä on 

tarkoituksellista. Kärjistäminenhän tunnetusti pakottaa vastapuolen (kuka se 

tässä tapauksessa onkin) määrittelemään täsmällisesti kantansa. Moniselit-

teiset vastaukset eivät enää kelpaa, jos vastaaja haluaa ottaa osaa tieteelliseen 

keskusteluun.539 Nimitys saa alustavan oikeutuksensa siitä, että lautakunti-

en lainkäytössä sovelletaan sarjatuotannosta peräisin olevia toimintatapoja 

kuten tiukkaa työnjakoa, standardisointeja, valmisosia sekä yksilöllisiä toi-

mia estäviä kannustimia. Tällä saavutetaan monet sarjatuotannon edut myös 

lainkäytössä: ratkaisuvirta on tasainen (eli ruuhkia ei synny), yksikkökustan-

nukset saadaan minimiinsä ja tuotteiden laatukin pysyy tasaisena. Tämä ei 

tietenkään tarkoita, että tuotteiden eli päätösten ja yleisemmin lainkäytön 

laatu olisi sosiaaliturvan muutoksenhaussa korkea. Lainkäytön tasaisuus 

tarkoittaa vain valituskohtaisen vaihtelun minimointia, toisin sanoen kaikki 

asiat puristetaan samaan muottiin. Niiden yksilölliset piirteet katoavat. 

Modernin konfliktinhallinnan näkökulmasta mielenkiintoista on myös 

huomio, jonka mukaan lautakuntien lainkäyttö on “puhdasta” tuomitsemis-

toimintaa. Se sovintokulttuuri, joka on vallannut yleiset tuomioistuimet ja 

jonka siirtymisestä hallintolainkäyttöön ollaan maailmankuvasta riippuen 

joko iloisia tai huolestuneita540, ei ole voittanut ollenkaan kannattajia lauta-

539. Kärjistämisen “pakosta” ks. Ylikoski 2005 s. 102.
540. Hallintolainkäytössä ei ole lakisääteisiä sovitteluelementtejä. Mikä on todellisuus, jää ar-
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kuntajärjestelmässä. Lautakuntaprosessi on hyvin epämodernia, siitä puut-

tuu kokonaan sellainen sovinnollisen lopputuloksen hakeminen, mikä on 

tunnusomaista muun muassa keskieurooppalaiselle sosiaaliturvalle. Voi-

daan sanoa, että lautakuntien omaksuma linja on vielä vanhoillisempi kuin 

yleisen hallintolainkäytön omaksuma. Muutoksenhakulautakunnat ovat van-

han sanonnan mukaan “paavillisempia kuin paavi itse”. Sosiologi ei pitäisi 

tätä ihmeenä: kukin lautakunta on saareke lainkäytön valtameressä. Näin ne 

eivät ota vastaan uudistusimpulsseja ulkopuolelta; tosin ne eivät myöskään 

välitä hyviä käytänteitään muuhun lainkäyttöön. Sen sijaan lautakuntajär-

jestelmä ei ole ‘puhdas’ siinä merkityksessä, että valitus olisi ainoa tai edes 

pääsääntöinen tapa saada epäävä etuuspäätös muutetuksi. Valitus muutok-

senhakulautakuntaan kilpailee tosiasiallisena oikeussuojakeinona - tosin 

heikohkolla menestyksellä - etenkin uuden etuushakemuksen tekemisen 

kanssa.541 Osa uusista etuushakemuksista on vanhan hakemuksen toista-

mista, osa taas tähtää siirtymiseen etuusjärjestelmästä toiseen.

7.2. “Karvalakkioikeutta” vai aitoa 
oikeussuojaa?

Sen sijaan tämä tutkimus ei anna yksiselitteistä vastausta kysymykseen, edus-

taako lautakuntien lainkäyttö huonoa lainkäyttöä eli yleistyneen ilmauksen 

mukaan “karvalakkioikeutta”. Tämä riippuu tietenkin maailmankuvasta. Sel-

vää on, että lautakuntien lainkäyttö on ääripragmaattista: arvot eivät siinä 

paina. Praktinen ja sanalla sanoen tunteilematon suhtautuminen valituksiin 

tuo mukanaan myös etuja. Lautakuntajärjestelmän kiistaton vahvuus on oi-

keuden helppo saavutettavuus, jossa se menee vielä pitemmälle valittajaa 

vastaan kuin yleinen hallintolainkäyttö. Yksittäinen kansalainen - ehkä jopa 

valittajien enemmistö - arvostaa ainakin hieman myös järjestelmän virallis-

toimintoisuutta. Valittajan ei yhtäältä tarvitse tehdä mitään sen jälkeen, kun 

hän on jättänyt valituskirjelmän. Toisaalta hänelle ei jää reaalisia mahdolli-

suuksiakaan osallistua lautakuntakäsittelyyn, eli ajaa siinä asiaansa.542 Vaik-

vailtavaksi. Jotain kertoo se, mitä riidanratkaisun käsikirjoissa suositellaan. Viranomaisen kans-
sa käydyn “neuvottelun” lopputulos voi olla käytännössä sama kuin sovinnollinen ratkaisu. 
Näin Nyblin 2012 s. 130.  
541. Uusi etuushakemus ei tietenkään käsitteellisesti ole oikeussuojakeino. Tässä tutkimukses-
sa väitetään ainoastaan, että de facto se toimii sellaisena. Ks. Koulu 2014 s. 323. Riidanratkaisun 
käsikirjoissa kansalaista kehotetaankin hallintoasioissa “vakavasti harkitsemaan” uutta, hie-
man erisisältöistä hakemusta muutoksenhaun sijasta. Ks. Nyblin 2012 s. 147.
542. Oikeusvertailevasti tällainen passiivisen oikeudenhakijan ideaali on vähintäänkin ou-
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ka osallistumismahdollisuuksien minimaalisuus on yleisen prosessiteorian 

kannalta tuomittavaa, sosiaaliturvan asiakkaat saattavat hyvinkin sitä arvos-

taa. Sama piirrehän leimaa myös etuuskäsittelyä. 

Pulmia syntyy oikeastaan vasta, kun keskivertoasiakasta aktiivisempi kan-

salainen yrittää ajaa asiaansa lautakunnassa. On helppo arvata, että tällaiset 

yritykset johtavat lievimmillään turhautumiseen, pahimmillaan totaaliseen 

luottamuskatoon. Jos epäluulo ja luottamusvaje alkaa hallita ajattelua ylei-

semminkin, muutoksenhakulautakuntiin pohjautuvan oikeussuojajärjestel-

män legitimiteetti romahtaa. Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että lähivuo-

sina legitimiteetti joutuu todelliseen tulikokeeseen, kun muutoksenhakuun 

kohdistuva paine kasvaa.543 Lähitulevaisuudessa uusia haasteita avautuu 

etenkin sen seurauksena, että julkisen sektorin tehtäviä kilpailutetaan ja siir-

retään uusiin organisaatioihin.544 Vanha oikeussuojajärjestelmä valituksi-

neen ja kanteluineen ei välttämättä toimi nykyiselläkään (eli välttävällä) te-

holla silloin, kun sosiaaliturvasta vastaa vaikkapa yksityinen palveluntarjoaja. 

Jos ajatellaan oikeuden laatua, kannattaa muistaa lautakuntajärjestel-

män vahvuus, se tarjoaa monipuolista asiantuntemusta. Totta kuitenkin on, 

että tätä voidaan pitää joko vahvuutena tai heikkoutena sen mukaan, minkä 

kannan ulkopuolinen arvostelija ottaa keskustelussa yleisistä ja erityisistä 

tuomioistuimista. Nykytrendi kulkee kohti lainkäytön yleisyyttä, mikä heit-

tää varjonsa kaikkien erityistuomioistuinten (jollaisia lautakunnat mitä suu-

rimmassa määrin ovat) päälle. Onko tämä trendi kestävällä pohjalla nimen-

omaan sosiaaliturvassa, on oikeuspoliittinen, osaksi myös sosiaalipoliittinen 

kysymys. Oli miten tahansa, lautakuntaprosessin sääntelyssä on kiistattomia 

heikkouksia: menettelytavat on jätetty liian suuressa määrin lautakuntien 

harkittaviksi eli eufemistisesti itseohjautuviksi. Laintasoinen sääntely on 

kovin harvaa. Tämä on toki yleiseurooppalainen piirre sosiaaliturvan lain-

käytössä, joten kysymys on lähinnä vivahteista.545 Vaikka tätäkin pystytään 

jossain määrin perustelemaan sosiaaliturva-asioiden erityispiirteenä, itse-

ohjautuvuus vie herkästi siihen, että työekonomiset seikat saavat henkisen 

to. Keskieurooppalaisissa oikeuskulttuureissa kansalainen nimittäin saa osallistua ja hänen 
myös edellytetään osallistuvan esimerkiksi ottavan osaa hänen asiansa suulliseen käsittelyyn. 
Osanotto varmistetaan erilaisilla sanktioilla, joista yksi on niin sanottu peruuttamisfiktio. Ellei 
kansalainen tee määräajassa (määräaika on yleensä kolme kuukautta) häneltä vaadittua toi-
menpidettä, hänen katsotaan peruuttaneen valituksensa. Ks. lähemmin Hietanen-Kunwald 
2015 s. 122.
543. Sosiaaliturvan odotettavasta tiukentumisesta lähivuosina ks. Koulu 2014 s. 58.
544. Eräsaari 2008 s. 90. 
545. Keskieurooppalaisesta näkökulmasta ks. Hietanen-Kunwald 2015 s. 123.
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yliotteen lainkäyttöhenkilökunnassa. Näin näyttääkin tapahtuneen ainakin 

tutkimuksen kohteena olleessa yleislautakunnassa eli sosiaaliturvan muu-

toksenhakulautakunnassa.

Kysymys siitä, kuinka tehokkaasti lautakuntajärjestelmä tukee sosiaalisiin 

oikeuksiin pääsyä, on saanut vastaansa vaikenemisen. Tämä ei ole ihme, sil-

lä vastaus riippuu täysin siitä, mitä tehokkuudella tarkoitetaan. Tehokkuus 

sanan varsinaisessa merkityksessä ja kustannustehokkuus menevät tässäkin 

yhteydessä usein sekaisin. Järjestelmän tehokkuudella tarkoitetaan lähtö-

kohtaisesti sitä, että se toteuttaa lainsäädännön yhteiskunnalliset ja sosiaa-

liset tavoitteet kohtuullisessa ajassa. Kustannustehokkuudella taas viitataan 

siihen, että nämä tavoitteet saadaan toteutetuksi mahdollisimman vähäisin 

kustannuksin. On ilmeistä, että lautakuntajärjestelmässä kustannustehok-

kuus painottuu totuttua enemmän. Näin ollen muutoksenhakulautakunnat 

ovat kustannustehokkaita: toisin sanoen aineellisen sosiaalilainsäädännön 

tavoitteet yritetään toteuttaa matalin yksikkökustannuksin. Sen sijaan on 

vaikeampaa sanoa, ovatko lautakunnat tehokkaita siinä merkityksessä, että 

aineellisen sosiaalilainsäädännön tavoitteet toteutuisivat viimeistään muu-

toksenhaussa. Tunnettu kokemussääntöhän on, että kustannustehokkuus 

ja (muu) tehokkuus joutuvat tavallisesti ristiriitaan keskenään. Ristiriidassa 

taas aineellisen lainsäädännön tavoitteiden toteutuminen tavallisesti häviää 

kustannussäästöille.546

Oikeuden “todellinen” laatu on eri asia kuin siitä syntyvät mielikuvat. 

Vastaus kysymykseen lautakuntien lainkäytön laadusta riippuu paljolti sii-

tä, kuinka tärkeänä pidetään lainkäytön niin sanottua sosiaalista funktiota. 

Jos lainkäyttö epäonnistuu tässä funktiossaan, epäluottamus, katkeruus ja 

disillusinaatio voittavat alaa. Moderni perinteisen riidanratkaisun tutkimus 

korostaa tätä funktiota, eikä ole mitään syytä uskoa, etteikö se olisi yhtä mer-

kittävä muutoksenhakulautakunnissakin. Toinen asia on, että  tutkimuksen 

aineisto välittää vaikutelman siitä, että muutoksenhakulautakunnat eivät ole 

löytäneet sosiaalista funktiotaan. Totta kuitenkin on, että lautakuntaproses-

sissa ei ole sellaisia piirteitä, jotka yksiselitteisesti söisivät valittajien luotta-

musta, toki on sanottava, että luottamuksen syntymistä ei myöskään pyritä 

edistämään. Tässä suhteessa sosiaaliturvan lainkäyttö ei eroa hallintolain-

546. Ks. Pajukoski 2013 s. 249. Pajukoski esittää tämän kysymyksen ja viittaa siihen, kuinka usein 
päätökset muuttuvat. Hän jättää kuitenkin oman kysymyksensä vastaamatta ja siirtyy analy-
soimaan muutosprosenttia. Kun hän samaan hengenvetoon tuo esiin “muutoksenhakuhaluk-
kuutta” lisäävinä tekijöinä muutoksenhaun “edullisuuden” ja lainsäädännön tulkinnanvarai-
suuden, näyttää siltä, että järjestelmänäkökulmasta lautakuntamuutoksenhaku luokitellaan 
tehokkaaksi, jopa liian tehokkaaksi. 
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käytöstä eikä ehkä lainkäytöstä yleensäkään. 

Sen sijaan taistelun yleisön mielistä - eli viime kädessä luottamuksesta - 

lautakuntajärjestelmä on häviämässä. Tosin lautakuntajärjestelmän äänen-

kannattaja pystyisi jonkinlaisella vakuuttavuudella väittämään, että julkinen 

arvostelu on kohdistunut kaikesta huolimatta joko suhteellisen pieniin yk-

sityiskohtiin, jotka olisivat helposti korjattavissa, tai sitten sellaisiin periaa-

tekysymyksiin, joista voidaan perustellusti olla montaa mieltä. Jälkimmäi-

siin kuuluu kysymys lääkärijäsenten käytöstä lautakunnissa. Tämä sisäinen 

asiantuntemus on tietenkin korvattavissa vastaavalla asiantuntijatodistelulla, 

jos sitä halutaan. Samaa luokkaa on keskustelu siitä, tuleeko lautakuntien 

ylipäätään edustaa substanssiasiantuntemusta (oli se sitten lääketieteellistä 

vai sosiaalialan) vaiko konfliktinhallinnan osaamista. Vaikka arvostelija vielä 

tämä seikat myöntäisikin, kiistaton epäkohta lautakuntajärjestelmässä ovat 

jäsenten riippumattomuutta vaarantavat nimityskäytännöt. 

Lisäksi näyttää siltä, että jäsenten taustoja peitellään useimmissa lauta-

kunnissa. Nimitysten ja sidonnaisuuksien tulisi päinvastoin olla mahdol-

lisimman läpinäkyviä. Jäsenten anonyymisyys tai yksityisyys eivät ole niin 

merkittäviä arvoja, että niitä tulisi varjella muusta välittämättä. Jos henkilö 

ei halua persoonaansa tai taustaansa julkisuuteen, hän voi aina kieltäytyä 

muutoksenhakulautakunnan jäsenyydestä. Oma periaatekysymyksensä on 

intressiedustus, joka tosin usein sekoitetaan asiantuntijaedustukseen. Todel-

lisuudessa ne ovat käsitteellisesti eri asioita. Asiantuntijan ei tarvitse olla int-

ressiedustaja eikä intressiedustajan asiantuntija. Eräänlainen korrelaatio de 

facto toki vallitsee: pitkäaikainen intressiedustaja hankkii yleensä jonkinlais-

ta asiantuntemusta sillä intressialalla, jota hän edustaa. Kannattaa samalla 

muistaa, että myös niillä lainkäyttäjillä, jotka eivät ole minkään ryhmän int-

ressiedustajia, on oma maailmankatsomus, jota he soveltavat ratkaisuissaan. 

Kuten edellä havaittiin, tämä niin sanotun näkymättömän ratkaisuaineis-

ton ongelma rasittaa kaikkea lain soveltamista.547 On vaikea uskoa, että sosi-

aaliturva-asiat olisivat tälle vaikutukselle immuuneja. Tosin vielä vaikeampaa 

on uskoa, että sosiaaliturva-asiat luontaisesti olisivat erityisen alttiita näky-

mättömälle ratkaisuaineistolle. Kritiikin varsinainen kärki onkin nähtävästi 

siinä, että intressiedustus mahdollistaa jäsenten kaksoisroolin.548 On sanot-

tu, että intressiedustaja voi sekä toimia hallinnonalallaan virkamiehenä että 

ottaa lautakunnan jäsenenä osaa omista toimistaan syntyvien riitojen rat-

kaisemiseen. Ratkaisua kaksoisroolisuuden ongelmaan, jos se muotoillaan 

547. Ks. edellä jakso 6.6.2. Yleisemmin ks. Lindell 2007 s. 34.
548. Näin LakimiesUutiset 3/2013 : Sosiaaliturvan karvalakkioikeus kuriin.
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näin, ei tarvitse hakea kaukaa: intressiedustaja ei saa olla aktiivinen toimija 

intressialueellaan.

7.3. Ehdotuksia 1: 
muutoksenhakulautakunnat osaksi 
lainkäytön yleistä järjestelmää

Oikeusvertailevasti suomalaista lautakuntajärjestelmää on pidetty “institu-

tionaalisesti heikkona”.549 Pahansuopa ulkopuolinen on löytävinään järjestel-

mästä myös institutionaalisen heikkouden lieveilmiöt eli vähäiset voimavarat, 

auktoriteetin (tai ehkä modernimmin uskottavuuden) puuttumisen sekä vä-

häisen itseluottamuksen.550 Vaikka muutoksenhakulautakuntien järjestelmä 

sinänsä saa tässä tutkimuksessa tavallaan synninpäästön, sen institutionaa-

linen heikkous on liian silmiinpistävä sivuutettavaksi. Useimmat konkreet-

tiset epäkohdat, joista lautakuntien lainkäyttöä on - täysin aiheellisesti - ar-

vosteltu, ovat palautettavissa tähän perusheikkouteen. Vastaus arvosteluun 

ei myöskään voi olla sulkeutuminen ja keskustelusta kieltäytyminen vaan 

rakenteellinen analyysi ja parannusehdotukset. 

Sosiaaliturvan muutoksenhaussa uudistajan osa on kova. On selvää, että 

muutosvastarinta tulee olemaan voimakasta. Sosiologian termein voidaan 

sanoa, että muutoksenhakulautakuntien järjestelmä on luonut vahvan pol-

kuriippuvuuden.551 Tällä tarkoitetaan, että järjestelmät ovat siinä määrin luk-

kiintuneet, ettei valistuneinkaan poliittinen päätöksenteko - eli niin sanot-

tu politiikkaprosessi - saa aikaan sovinnollista suunnanmuutosta. Tällaista 

muutosta ei vastuuntuntoinen sosiaalipoliitikko hevin uskalla edes nostaa 

politiikan agendalle. Polkuriippuvuus on kylläkin koko sosiaaliturvan on-

gelma. Sanotaan, että vahvat painostusryhmät (esimerkkeinä eläkeläiset ja 

kahden huoltajan perheet) tuovat tällaisen riippuvuuden useimpiin etuus-

järjestelmiin. Poliitikot eivät uskalla äänestäjien reaktion pelossa lakkauttaa 

tai karsia etuusjärjestelmiä.552 Tämä on epäilemättä totta. On kuitenkin vai-

kea uskoa, että yksikään näistä painostusryhmistä asettuisi vastustamaan 

oikeussuojan uudistamista - tai edes muutoksenhakulautakuntien totaalista 

549. Hietanen-Kunwald 2015 s. 120.
550. Näin on käynyt muuallakin, mikä viittaa jonkinlaiseen empiiriseen lainalaisuuteen. “As 
the French example has shown the institutional weakness of a review system goes usually 
hand in hand with a lack of authority, low resources and a lack of confidence.” Näin Hietanen-
Kunwald 2015 s. 120.
551. Polkuriippuvuuden käsitteestä ks. Tirronen 2011 s. 26.
552. Airio 2013 s. 8.
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lakkauttamista. Muutoksenhakujärjestelmän polkuriippuvuus tuntuu näin 

olevan pikemminkin sosiaalialan ammattilaisten polkuriippuvuutta. Uudis-

tus vaatisi yhtäältä luopumista juurtuneista ajatustottumuksista ja pitkään 

kehitellyistä rakenteista, toisaalta taas suurta voimavarojen panostamista 

uudistamiseen. Erityisen vaikeaa ulkoinen uudistaminen tai sisäinen uu-

distuminen on päivittäisten rutiinien paineessa, nykyisissä lautakunnissa 

valitusruuhkien käsittelyssä. 

Jostakin uudistaminen on kuitenkin aloitettava. Aivan ensimmäiseksi on 

tehtävä perustanlaatuinen päätös siitä, ratkaistaanko sosiaaliturvariidat (ylei-

sessä) hallintolainkäytössä vai lautakuntien lainkäytössä. Jos valinta päätyy 

ensimmäiseen, nykyisistä lautakunnista kannattaa siirtää vähitellen yksit-

täisiä asiaryhmiä hallinto-oikeuksiin. Tämän jälkeen on syytä kerätä koke-

muksia eli katsoa, miten käy. Jos taas muutoksenhakulautakunnat säilytetään 

keskeisinä lainkäyttöeliminä, tavoitteeksi on otettava lautakuntien palaut-

taminen teollisesta riidanratkaisusta yksilölliseen lainkäyttöön. Tässä tutki-

muksessa on päädytty sille kannalle, että muutoksenhakulautakunnat ovat 

välttämättömiä.553 Vaatimukset kaikkien sosiaaliturva-asioiden siirtämisestä 

yleisille hallintotuomioistuimille ovat täysin populistisia. Jättimäisten asia-

määrien siirtäminen lainkäyttölinjalta toiselle vaatisi valtiollisen lainkäytön 

kokonaisuudistuksen. Tällainen suuruudistus taas on kahden vuosikymme-

nen intensiivisten osittaisuudistusten jälkeen ilmeisen epärealistinen ajatus. 

Lautakuntajärjestelmän kilpailuasema paranee, jos ja kun myös toimeentu-

loturva-asiat siirretään muutoksenhakulautakunnissa käsiteltäviksi. Toistai-

seksi tämä periaatekysymys on lopullisesti ratkaisematta, vaikka toimeentu-

lotuen toimeenpano on päätetty siirtää kansaneläkelaitokselle.

Kun päädytään nykyisen lautakuntajärjestelmän säilyttämiseen, seu-

raavat askeleet nousevat agendalle, joskaan ei välttämättä tässä järjestyk-

sessä. Nykyiset muutoksenhakulautakunnat kehitetään todellisiksi sosi-

aaliturvatuomioistuimiksi, nämä uudet tuomioistuimet siirretään muun 

oikeushallinnon yhteyteen eli oikeusministeriön alaisuuteen, sosiaaliturva-

tuomioistuinten yhteys muuhun valtiolliseen lainkäyttöön järjestetään ja so-

siaalituomioistuinten keskinäisestä koordinoinnista huolehditaan.554 Nämä 

553. Toki lautakunnille voidaan antaa rooli mahdollisen siirtämisen jälkeenkin. Toisin sanoen 
kaikki sosiaaliturva-asiat siirtyisivät hallinto-oikeuksiin, mutta nykyiset muutoksenhakulauta-
kunnat säilytettäisiin esimerkiksi lausuntoja antavina ja valmistelutehtäviä hoitavina eliminä. 
554. Sosiaaliturvassa ministeriövastuu pirstaloituu pahasti. Ks. Mikkola-Pietiläinen-Valpola 
2002 s. 36. Lainkäytön asiantuntija, oikeusministeriö on niitä harvoja ministeriöitä, joilla ei 
ole sananvaltaa sosiaalilainsäädännön suunnittelussa eikä valmistelussa. Sen sijaan oikeus-
ministeriö kantaa vastuun hallintolainkäytön yleisen prosessilain valmistelusta. Kuten edellä 
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toimet voidaan toteuttaa yksittäisinä tai kokonaisohjelmana. Selvää on, että 

uudistus on sitä tehokkaampi, mitä useammista osioista se koostuu. Ensim-

mäinen osauudistus ei perusteluja kaipaa. Toinen osauudistus eli ministeriö-

kytkentä on jo pulmallisempi. Nykyistä yhteyttä sosiaali- ja terveysministeri-

öön on joka tapauksessa syytä vakavasti harkita. Se on jäänne ajattelutavasta, 

jonka mukaan muutoksenhaku sosiaaliturvaan on vielä sosiaalihallintoa. Tä-

mä kehitysvaihe ohitettiin viimeistään nykyisen lautakuntalainsäädännön 

syntyessä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Uusien sosiaalitur-

vatuomioistuimien keskittämistä oikeushallintoon on helppo perustella sillä, 

että oikeusministeriön harjoittama oikeushallinto kattaa kaikki muut valtiol-

lisen lainkäytön yksiköt. Jos esitetty tuomioistuinvirasto perustetaan, se on 

tietenkin luonteva paikka myös sosiaaliturvan lainkäytölle.

Muutettiin lautakunnat tuomioistuimiksi tai ei, niiden toiminnan jon-

kinlainen koordinointi on välttämätöntä. Lautakunnat eivät voi jatkaa lo-

puttomiin erillisinä lainkäytön saarekkeina. Makuasia on, perustuisi-

ko koordinointi brittityyppiseen tribunaalineuvostoon vai ehdotettuun 

“sääntelyvirastoon”.555 Tosin lautakuntien siirtäminen oikeusministeriön 

hallinnonalaan tekisi erilliset koordinointijärjestelyt paljolti tarpeettomiksi. 

Erikseen ratkaistavaksi jäisi myös valtakunnallisen asiamiehen viran perus-

taminen. Asiamies -järjestelmästä on hyviä kokemuksia.556 Ihmeteltävää on 

lähinnä se, että sosiaaliturvan kaltainen keskeinen elämänalue ei ole saanut 

omaa edunvalvojaansa. Sosiaalilainsäädännön kaaosmainen pirstaleisuus 

lieneekin osaksi seurausta siitä, että tällaista kontrolloivaa ja aloitteita teke-

vää voimaa ei ole ollut. Valtakunnallinen sosiaaliturvavaltuutettu tai vastaava 

asiamies voisi ottaa vastuulleen myös muutoksenhakulautakuntien tai nii-

den mahdollisten seuraajien toiminnan koordinoimisen.

Ilmapiiri tuntuisi olevan nyt otollinen perustaville uudistuksille, koska 

yhtäältä lautakunnat ovat ajautuneet legitimiteettikriisiin. Toisaalta taas lau-

takuntien toimintaympäristö muuttuu joka tapauksessa. Tunnettua nimittäin 

on, että tuomioistuinten muuttaminen muuttumattomissa oloissa on lähes 

mahdotonta. Muutosvastarinta on tällöin yksinkertaisesti niin vahvaa, että 

uudistusta ajavat tahot eivät pysty sitä murtamaan. 

on todettu, lautakuntalakeihin voidaan kuitenkin ottaa ja on otettukin erityissäännöksiä lau-
takuntaprosessista.
555. Tala 2007 s. 360.
556. Härmälä-Tala 2000 s. 183.
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7.4. Ehdotuksia 2: lautakuntaprosessi 
laadukkaammaksi

Monet tässä tutkimuksen toisessa osassa tehdyistä ehdotuksista ovat pro-

sessiteknisiä tai itsestään selviä. Lainvalmistelu- ja suunnittelukapasiteettia 

nekin toki vaativat. Tällaisia helposti toteutettavia ehdotuksia ovat: lautakun-

taprosessia koskeva sääntely kootaan yhteen ja yhteiseen lautakuntalakiin, 

lautakunnille luodaan standardiprosessi eri käsittelyurineen, käsittelyyn lii-

tetään jäsennetty valmisteluvaihe ennen asian ratkaisemista jaostossa, suul-

linen käsittely esimerkiksi videoneuvotteluin taataan sitä toivovalle asian-

osaiselle, mekaanista asian palauttamista uuteen etuuskäsittelyyn vältetään 

sekä saman henkilön valitukset käsitellään ja ratkaista yhdellä kertaa. Sen 

sijaan näkemyksiä varmasti jakavat seuraavat periaatteellisemmat kysymyk-

set. Ensiksikin: tulisiko lautakuntaprosessi rakentaa kahden vai yhden asian-

osaisen konstruktiolle? Toiseksi on päätettävä, tavoitellaanko sosiaaliturvan 

muutoksenhaussa sekä oikaisua että ohjaamista. Tavoite konkretisoituu kysy-

myksenä, onko muutoksenhaun tavoitteena korjata yksittäinen virheellinen 

etuuspäätös vai vaikuttaa etuuskäsittelyn soveltamiskäytäntöön myös muissa 

samanlaisissa asioissa. Tärkeä erilliskysymys on, vastaako asian valmistelusta 

erillinen esittelijäkunta vai tuomari. Muutoksenhakulautakunnissa esittelijä 

määrää nykyisin hämmästyttävän pitkälle työnkulun ja jaoston työmäärän. 

Tuomarit eli lautakunnissa jäsenet taas ovat menettäneet sen kontrollin tuo-

mitsemiseen, joka tuomarille on perinteisesti kuulunut.557

Mitä tulee asianosaiskonstruktioon, se on jo tavallaan saanut ratkaisun-

sa. Sosiaaliturvan muutoksenhaussa omaksuttu ratkaisu poikkeaa yleisessä 

hallintolainkäytössä omaksutusta. Kansaneläkelaitos nimittäin saa hakea 

muutosta vakuutusoikeudelta, jos sen päätös on kumottu tai sitä on muu-

tettu muutoksenhakulautakunnassa. Tämä perustuu kansaneläkelaitoksen 

asemaan niin sanottuna julkisoikeudellisena laitoksena, joka on erillinen 

suhteessa valtioentiteettiin. Hallintolainkäytössä taas voimassa on periaate, 

jonka mukaan viranomainen ei saa valittaa päätöksestä, jolla muutoksenha-

kuelin on kumonnut sen päätöksen. Asia erikseen on, että kansaneläkelaitos 

käyttää valitusoikeuttaan hyvin harvoin. Jo valitusoikeuden olemassaolo si-

557. Tosin muun muassa Ruotsissa on valitettu, että tuomioistuinten organisaatio- ja johta-
misuudistuksissa tuomareiden “arbetsledande rolen har gått förlorad. Vilket har inneburit att 
flexibiliteten och förutsebarheten i arbetet har minskat.” Näin SvD 5.1.2015: “De mest lämpade 
flyr domaryrket”. Jos tämä pitää paikkansa, sarkastisesti sanottuna muutoksenhakulautakunnat 
näyttävät olleen tässä kehityksessä aikaansa edellä. 
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nänsä kuitenkin muuttaa lautakuntaprosessin luonnetta. Aluksi puolueetto-

masta asiantuntijaviranomaisesta voi milloin tahansa tulla valittajan muo-

dollinenkin vastapuoli. Maallikko kokee alusta alkaen sosiaaliturvalaitoksen 

vastapuolekseen, joka estää häntä saamasta sellaista etuutta, johon hänellä 

on oikeus. Hän ei ymmärrä eikä hänen tarvitsekaan ymmärtää käsitteen-

muodostuksen hienouksia, jotka hän leimaa suoralta kädeltä saivarteluk-

si. Keskivertomaallikko luultavasti niputtaa valtion ja kansaneläkelaitoksen 

samaan kategoriaan. Tämä tosiasiallinen vastakohtaisuus tulisi tunnustaa 

myös laissa - ja lähteä siitä, että valittaja ja sosiaaliturvalaitos ovat formaali-

sestikin asianosaisia. Todettakoon, että ennakkopäätösvaikutus vaatii selkeää 

kahden asianosaisen rakennetta, jossa asiantuntijaviranomainen tai erillinen 

valvontayksikkö edustaa muutosta hakevan kansalaisen vastapuolta. 

Ohjausfunktion liittäminen jo lautakuntien päätöksiin tuntuu tarjoavan 

oikotien asiaruuhkien purkamiseen. Jos väite sosiaaliturva-asioiden saman-

laisuudesta ja helppoudesta pitää todella paikkansa, lautakunnan päätöksil-

lä pystyttäisiin ohjailemaan etuuskäytäntöä. Ja kun etuuspäätökset olisivat 

aineellisesti oikeita, valitusten määrä vähenisi. Ohjausvaikutus on periaat-

teessa helppo toteuttaa. Se vaatii lähinnä oikeustapausrekistereiden kehit-

tämistä. Myös etuutta hakenut kansalainen saisi tarkistaa rekisteristä, että 

hänen saamansa kielteinen päätös on perustunut lakiin. Johtaisiko ohjaus-

vaikutus valitusten merkittävään vähenemiseen, jää kuitenkin arvailtavaksi. 

Useimmiten valitukset johtuvat siitä, että hakija on ylipäätään ollut jonkinlai-

sen sosiaalietuuden tarpeessa. Häntä ei tällöin kiinnosta se, onko kielteinen 

etuuspäätös ollut lainmukainen vai ei; hänelle on tärkeää vain toimeentulon 

varmistaminen. Tästä syystä on myös mahdotonta uskoa, että valitusalttiutta 

pystyttäisiin olennaisesti vähentämään etuuskäsittelyä kehittämällä, esimer-

kiksi etuuspäätösten perusteluja lisäämällä. 

Tehokas muutoksenhaku edellyttää sosiaaliturvassakin sekä hyvää järjes-

telmän hallitsemista että kykyä asian kirjalliseen esittämiseen. Sama lainalai-

suus pätee muillakin elämänalueilla mutta kenties kaikkein korostuneimmin 

sosiaaliturvassa. Tämä osaaminen keskivertovalittajalta puuttuu. Osaami-

sen puute ei ole kompensoitavissa sosiaaliturvalaitoksen neuvonnalla, lau-

takunnan esittelijän opastuksella tai lautakunnan jaoston prosessinjohdolla. 

Niiden sijaan ja ohella maallikkovalittajalle on järjestettävä lakimiesapua, 

mikä taas vaatii kannanottoa tällaisen avun rahoittamiseen. Lakimiesapua 

lautakuntaprosessissa käyttävä valittaja saattaa kylläkin kauhistuttaa järjes-
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telmän edustajaa. Uskoohan moni vanhankansan juristikin, että asianajajat 

ja avustajat vain “sotkevat selvät asiat” väitteillä ja todisteillaan; häntä ei va-

kuuta vastaväite, että asian sotkeminen on samalla asian parempaa käsitte-

lyä. Lakimieslähtöisyydellä olisi kuitenkin myös positiivinen sivuvaikutus. 

Se voisi hieman vähentää lautakuntiin tulevien asioiden määriä eli niin sa-

nottuja turhia valituksia. Pätevän lakimiehen perustehtävähän on neuvoa 

päämiestään, kannattaako tämän hakea muutosta vai ei. Jos etuuden saajat 

käyttäisivät systemaattisesti lakimiesapua, valitusten taso nousisi ja määrä 

ehkä hieman laskisi tämän karsinnan seurauksena.558 Jos sen sijaan maalli-

kot hoitavat itse asiaansa, muutoksenhaku on vapaata ja maksutonta, asia-

määrät nousevat vielä nykyisestäänkin sosiaaliturvan ehtojen tiukentuessa. 

Tosin konfliktiteoreetikko vierastaa ajatusta turhien muutoksenhakujen 

karsimisesta. Asianosaisen kannalta yksikään valitus ei ole turha; valittami-

nen palvelee aina jotain tarkoitusta, vähintään se hakee oikeudenmukai-

suuden tuntua. Myös lainkäytön järjestelmän kannalta turhuuden käsite on 

moniselitteinen. Turhana voidaan pitää jokaista muutoksenhakua, joka ei 

johda tulokseen, toisin sanoen valitus hylätään. Tällaisen valituksen käsit-

tely tietenkin syö tuomioistuimen rajallisia resursseja. Jos kriteeri on tämä, 

korkeimman oikeuden vuosikirja on täynnä “turhia” asioita. On kuitenkin 

muistettava, että myös tällainen tulokseton muutoksenhaku saavuttaa jotain. 

Se tuo esiin lainsäädännön tai toimintatapojen epäkohdan, herättää keskus-

telua ja edistää oikeuden kehitystä. Muutoksenhaun turhuus on kauneuden 

tapaan useimmiten katsojan silmässä. Sitä paitsi muutoksenhaun turhuus 

eli tuloksettomuus havaitaan vasta, kun muutosta on de facto haettu, valitus 

on asianmukaisesti käsitelty ja asia on ratkaistu. Kansalaisen yrityksiä pääs-

tä oikeuksiinsa ei saisi leimata etukäteen “turhiksi”. Etenkään sosiaaliturvan 

kaltaisella intensiivisellä elämänalueella harvalla hyväosaisella on eettinen 

oikeus antaa turhuustuomioita muiden ihmisten muutoksenhausta. 

7.5. Päätteeksi 

Lautakuntajärjestelmän kehittäjät voivat tuntea oikeutettua katkeruutta siitä 

arvostelusta, joka lautakuntiin tässäkin tutkimuksessa kohdistuu. Toimivat-

558. Koulu 2012 s. 18 ja 275. Muutoksenhaun turhuus ja julkinen oikeusapu ovat tässä päätyneet 
epäpyhään liittoon. “Etenkin aiheeton muutoksenhaku oikeusavun turvin on ilmiö, joka pitäisi 
saada kitkettyä pois. Siitä kertyy turhaa juttukuormaa ja turhia menoja.” Näin Advokaatti 6/2014: 

“Oikeusapu oikeisiin tarpeisiin”. Tällainen populismi ei ansaitse vakavaa kommentointia. Lie-
nee selvää, että muutoksenhaun turhuutta tai tarpeellisuutta kukaan ei voi sanoa etukäteen.
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han nykyisten lautakuntien edeltäjät lähes puoli vuosisataa täydellisestä työ-

rauhasta nauttien. Niitä ei ehkä kehuttu, mutta ei myöskään haukuttu. Sitäkin 

kohtuuttomammalta tuntuu, että 2000-luvun uudistukset, joiden piti nos-

taa lautakuntalainkäytön tasoa, laukaisivat arvostelun ryöpyn. Jälkiviisaas-

ti voidaan sanoa, että sosiaaliturvan muutoksenhaku ei suinkaan kokenut 

laadullista ja moraalista romahdusta. Päinvastoin 2000-luvun uudistukset 

nostivat merkittävästi oikeussuojan yleistä tasoa.559 Ympäröivä yhteiskunta - 

professionaaliset toimijat, sosiaaliturvan asiakkaat ja suuri yleisö - kuitenkin 

samalla nostivat arvioinnin standardeja. Nämä nousu oli nopeampaa kuin 

lautakuntajärjestelmän kehitys. Näitä korotettuja standardeja uusittukaan 

lautakuntajärjestelmä ei enää pysty täyttämään. Joku saa ehkä lohdutusta 

oikeusvertailevasta tiedosta. Tuomioistuimilta odotetaan aina ja kaikkialla 

aivan liian paljon.560 Realistiset odotukset johtavat usein todellisiin paran-

nuksiin, mutta ylimitoitetut odotukset ovat vaarallisia. Jos näissä odotuksissa 

petytään, seurauksena on kyynisyys ja epäluulo. On selvää, että monet sosi-

aaliturvan asiakkaat yksinkertaisesti odottavat liikaa nykyisiltä muutoksen-

hakulautakunnilta. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakua ryhdytään vakavissaan uudistamaan, 

perimmäiseksi ongelmaksi jää, mistä päästä uudistetaan, eli uudistetaan-

ko ensin muutoksenhakulautakuntia ja lautakuntaprosessia vai vakuutus-

oikeutta ja sen menettelykäytäntöjä. Pohjoismaissa tuomioistuinpolitiikka 

on perinteisesti lähtenyt siitä, että lainkäytön painopiste on ensimmäisessä 

oikeusasteessa eli alioikeuksissa. Vaikka muutoksenhakulautakuntien teo-

reettisesta luonteesta voidaan kiistellä, toiminnallisesti ne ovat sosiaaliturva-

asioissa ensimmäinen oikeusaste. Sen seikan, että lautakunnat itse haluavat 

- nimeään myöten - esiintyä muutoksenhakueliminä, ei saa antaa hämätä. Jos 

perinteisestä oikeuspoliittisesta linjauksesta pidetään kiinni, välttämätöntä 

ja väistämättä kallista lautakuntareformia ei voi kiertää kehittämällä vakuu-

tusoikeutta. Tosin tällaisesta kehittämisestä ei innokaskaan oikeuspoliitikko 

löydä merkkejä. Yhdeksi tämän tutkimuksen yleisistä tuloksista jää näin oike-

uspoliittisen tilannearvion synkkyys. Sosiaaliturvan muutoksenhaun osalta 

suomalainen oikeuspolitiikka on vaipunut homeroksen uneen, eikä herää-

misen merkkejä vielä näy. 

559. Uudistusten katsottiin tutkimuksessa alusta alkaen merkitsevän edistystä eli irtaantumista 
hallinnon sisäisestä muutoksenhaun järjestelystä. Näin Huhtanen 2000 s. 1267. Nykyiset lau-
takunnat ovat lainkäyttäjinä jotain aivan muuta kuin 1960 -luvun epämääräiset tarkastuslau-
takunnat ja tapaturmalautakunnat. Siitä, ansaitsevatko lautakunnat lautakuntaprosessinsa 
perusteella vieläkään tuomioistuimen nimen, voidaan toki väitellä. 
560. Feeley 1983 s. 19.
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Jos oikeusturvaa sosiaalialalla halutaan aidosti kehittää, kehittämisen 

pohjaksi kaivataan kokonainen lainsäädäntöohjelma.561 Ensiksikin on sää-

dettävä verotusmenettelylain tai hallintolain kaltainen yleislaki, jossa määrä-

tään etuuskäsittelystä ja muutoksen hakemisesta etuuspäätöksiin. Nykyisin 

nämä säännökset hajoavat aineellisiin etuuslakeihin ja lautakuntien organi-

saatiolakeihin. Kokonaisuus hahmottuu vain vaivoin. Sääntelyn pirstaleisuus 

sallii myös sen, että jokainen muutosvaatimus on tyrmättävissä vetoamalla 

jonkun asiaryhmän erikoispiirteisiin taikka sitä koskeviin erityissäännöksiin. 

Tässä vastaväitteessä on hieman perää; jokainen etuusasia ja valitusasia on 

tavallaan erityinen. Tämä ei kuitenkaan johdu asioiden perimmäisestä erilai-

suudesta - itse asiassa sosiaaliturvariidat ovat yleisen konfliktiteorian näkö-

kulmasta varsin homogeeninen kokonaisuus - vaan erityisyys on pirstaleisen 

lainsäädännön tuote. Toiseksi tarvitaan kaikille lautakunnille yhteinen pro-

sessilaki, joka sääntelisi lautakuntaprosessia. Laissa on otettava huomioon 

sosiaaliturva-asioiden menettelylliset erityispiirteet, lain on oltava suhteel-

lisen täsmällinen ja informatiivinen, jotta maallikko saa siitä tukea ajaessaan 

asiaansa. Lautakuntakohtaiset menettelynormit - jos niitä ollenkaan tarvi-

taan - kannattaisi ottaa lautakuntien organisaatiolakeihin. Tosin myös nämä 

lait kaipaisivat kipeästi uudistamista. Monet vanhat periaateratkaisut kuten 

kolmikantainen intressiedustus, osa-aikaiset ja sivutoimiset tuomarit sekä 

erillisten esittelijöiden järjestelmä eivät ole hevin sovitettavissa moderneihin 

näkemyksiin lainkäytön oikeudenmukaisuudesta. 

On kuitenkin myönnettävä, että epäkohdat eivät korjaannu lakia säätä-

mällä tai uudelleen kirjoittamalla. Jotta oikeusturva kohenisi ratkaisevas-

ti, tuomioistuinten toimintakulttuurienkin on muututtava, mikä taas vaatii 

toimijoiden eli lainkäyttöhenkilöstön asenteiden uudistumista. Uusi lain-

säädäntö voi toimia katalysaattorina tällaiselle sisäiselle muutokselle, toki 

kulttuurinen muutos voi käynnistyä ilman sitäkin eli endogeenisesti, kun 

ammattimaiset toimijat alkavat epäillä vanhojen toimintatapojensa eettistä 

hyväksyttävyyttä. Tällaiset sisäsyntyiset uudistumisprosessit ovat kuitenkin 

harvinaisia. Parhaan ennusteen antaa tästä syystä uuden lainsäädännön ja 

tietoisen kehittämistyön yhdistelmä. Oli niin tai näin, tämän tutkimuksen 

keskeisin päätelmä on, että nykyinen lautakuntajärjestelmä on viisikymmen-

561. Tälle kehittämiselle ei ole nykynäkemysten mukaan vaihtoehtoja, niitä on vain kehittämi-
sen tavoissa. Valtion velvollisuus on nimittäin varustaa kansalaisensa tehokkailla oikeussuo-
jakeinoilla. Niiden olemassaolo on puolestaan viime käden justifikaatio sille, että valtiolla on, 
suvereniteettinsa perusteella, niin sanottu riidanratkaisumonopoli alueellaan. Justifikaatio 

“can ne construed by referring to quality standards, which also encourage trust for the state’s 
DR system.” Ks. tiivistetysti Riikka Koulu 2014 s. 133. 
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vuotisen taipaleensa jälkeen tullut tiensä päähän. Se on käyttänyt loppuun 

alkuperäisen potentiaalinsa. Uudistumisen (ja samalla uudistamisen) aika 

on koittanut. Tässä tutkimuksessa on havaittu myös, että vaihtoehtoiset mal-

lit - esimerkiksi kaikkien sosiaaliturva-asioiden siirtäminen yleisin hallin-

totuomioistuimiin - ovat parhaimmillaan hyppyjä pimeään, pahimmillaan 

epärealistista populismia. 
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Tämän tutkimuksen yleisen osan kiitokset voitaisiin toistaa lähes sellai-

senaan. Olen tätä soveltavaa osaa kirjoittaessani joutunut jos mahdollista 

vaivaamaan vielä enemmän sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 

puheenjohtajaa Silja Romoa, varapuheenjohtaja Jukka Lillebergiä sekä lau-

takuntasihteeri Esa Tarkkaa. He ovat ihailtavan kärsivällisesti jakaneet hil-

jaista tekijäntietoaan, oikoneet lukuisia väärinkäsityksiäni sekä edustaneet 

lautakuntatutkimuksen lohkoa myös prosessi- ja insolvenssioikeuden valta-

kunnallisissa tutkijaseminaareissa. Jatkuva yhteydenpito on samalla tehnyt 

tarpeettomiksi ne teemahaastattelut, joita alun perin kaavailtiin tiedonke-

ruun päätavaksi. Tutkimushankkeen tämän linjan loppuessa kiitän heitä vie-

lä kertaalleen tuesta, jonka tasoisesta vain harva tutkija pääsee nauttimaan. 

Olen tätä soveltavaa osaa kirjoittaessani saanut hyötyä tutkimushank-

keelle asetetun ohjausryhmän viime kesäkuussa pidetystä kokouksesta. Ko-

kouksessa ensiksikin perättiin konkreettisia tuloksia ja kehittämisehdotuksia, 

minkä toivomuksen olen pitänyt mielessäni. Teoreettiset kehitelmät ja ana-

lyysit kun eivät anna tukea kehittämistyölle, joskin ne tietenkin ovat välttämä-

tön pohja sovelluksille. Ilman tällaista pohjaa sovellusehdotukset ovat puo-

livillaisia, välillä perusteltuja, välillä epärealistisia tai suorastaan epäkohtia 

pahentavia. Toiseksi kokouksessa haluttiin tutkimuksen laajentamista sekä 

vakuutusoikeuteen että muihin muutoksenhakulautakuntiin. Tämä toivo-

mus on ollut pakko sivuuttaa, sillä alkuperäinen aikataulu ei, sen enempää 

kuin tutkimushankkeen rahoituspohjakaan, antanut siihen mahdollisuutta. 

Nämä tutkimukset jäävät siis odottamaan tekijäänsä. Totta on, että vakuutus-

oikeuden tarkastelu olisi ollut temaattisesti paikallaan. Samoin muiden muu-

toksenhakulautakuntien mukaanotto olisi varmasti antanut tälle tutkimuk-

selle syvyyttä ja vertailupohjaa. Mitä tulee ohjausryhmään, kiitän erityisesti 

vakuutusoikeuden ylituomaria Juha Pystystä hänen kriittisistä huomautuk-

sistaan. Ohimennen todettakoon, että muutamiin prosessi- ja insolvenssi-

oikeuden valinnaisten opintojen kursseihin on sittemmin lisätty ekskursio 

vakuutusoikeuteen, mikä antaa opiskelijoille tietoa tämän vähän tunnetun 

erityistuomioistuimen toiminnasta.

Näkökulmaani on avartanut myös Sosiaalivakuutus -lehden numerossa 

4/2014 julkaistu artikkeli “Kansalaisen oikeusturvan vartija”. Artikkelissa ku-

vataan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan arkea ja yritetään vastata 
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lautakuntaan kohdistettuun arvosteluun. Tavanomainen esilukijani Tapani 

Lohi on käynyt läpi tämänkin käsikirjoituksen ja - tapansa mukaan - huo-

mautellut heikosta argumentaatiosta, liian rohkeista päätelmistä ja positii-

visen oikeuden unohtamisesta. Myös Klaus Viitanen on käynyt läpi käsikir-

joituksen alkuosan. Kiitän häntäkin osuvista rakenteellisista ja metodisista 

huomautuksista. Niitä kaikkia en ikävä kyllä enää voinut ottaa huomion tut-

kimuksen toisessa osassa. Kirjoittaja kun on tässä vaiheessa sidottu ensim-

mäisessä osassa tekemiinsä perusvalintoihin. Tutkimusavustajani Johanna 

Kerola puolestaan on huolehtinut siitä kenttätyöstä, mitä täydentävän empii-

risen aineiston kerääminen on vaatinut. Hän on samoin perinteiseen tapaan 

vastannut kirjan viimeistelystä, tekstin oikoluvusta sekä kirjan hakemistojen 

laatimisesta. Myös hän ansaitsee lämpimät kiitokset. 

Tämän soveltavan osan ilmestyminen murskaa sen myytin, että oikeus-

tieteessä kirjan tekijän lupaukset toisista tai jatko-osista eivät koskaan pidä. 

Muutoin paljon on vielä hämärän peitossa. Vaikuttavuus on tieteessä mo-

nimutkainen ja osin sattumanvarainen ilmiö. Pelkkä idean esittäminen ei 

tavallisesti riitä. Ideaa on markkinoitava, ja se on “pakotettava kollegoiden 

tietoisuuteen”. Markkinointi ei ole helppoa, sillä tiedettä leimaa samanaikai-

sesti innovatiivisuus ja, kuten on sanottu, melkoinen jääräpäisyys. Tieteen-

sisäinenkin menestys on vasta vaikuttavuuden ensiaskel; myös muut kuin 

tutkijakollegat on vakuutettava. Näitä muita tahoja ovat poliittiset päättäjät 

ja professionaaliset toimijat. Etenkin etsivä toimintatutkimus täyttää oman 

tehtävänsä vain, kun sen tulokset toteutetaan myös käytännössä, tässä muu-

toksenhakulautakuntien arjessa. Tässä vaikuttavuuskriteerissään etsivä toi-

mintatutkimus eroaa normaalista tieteellisestä tutkimuksesta, joka lähtökoh-

taisesti tyydyttää abstraktia tiedonintressiä. 

Jotkut tässä tutkimuksessa tehdyt ehdotukset on tarkoitettu päättäjä/po-

litiikkatasolle linjauksiksi siitä, mitä nykyiselle lautakuntajärjestelmälle tulisi 

tehdä. Näin ehdotusten toteutuminen riippuu poliittisesta päätöksenteosta 

vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Jotkut ehdotukset taas ovat esityksiä 

sisäisiksi kehittämistoimiksi, osaksi toivomuksiksi, että nykyisiä asenteita ja 

lautakuntakulttuuria arvioitaisiin uudelleen. Nämä ehdotukset on suunnattu 

muutoksenhakulautakuntien lainkäyttöhenkilöstölle, erityisesti lautakunti-

en johdolle. Tällaiset ehdotukset eivät vaadi poliittisia päätöksiä, eikä uutta 

radikaalia lainsäädäntöä; hyvää tahtoa, kärsivällisyyttä ja vaivannäköä tar-

vitaan ehkä sitäkin enemmän.

Risto Koulu 
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utakunnat ovat, asiamäärillä mitaten, Suomen suurimpia lain- 
käyttäjiä. Niistä suurin, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, käsittelee 
vuosittain yli 20 000 sosiaaliturvaa koskevaa valitusta. Näin sillä, miten asiat 
käsitellään ja ratkaistaan näissä lautakunnissa, on huomattava yhteiskunnallinen 
merkitys. Kansalaiselle taas lautakuntien päätökset ovat monasti kohtalokkaita. 
Valituksissa kun on kysymys kansalaisen toimeentulolle ja tulevaisuudelle elin
tärkeistä ratkaisuista. Muutoksenhakulautakunnat.ovat olleet viime vuosina 
arvostelun kohteena: niitä moititaan hitaudesta, päätöksenteon summittaisuudesta, 
joskus jopa niiden itsenäisyyttä epäillään.

, Tämän kaksiosaisen teoksen ensimmäisessä osassa (2014) tarkasteltiin 
muutoksenhakulautakunnille asetettuja tavoitteita sekä niiden toiminnan 
oikeudellista ja ideologista pohjaa. Nyt julkaistavassa soveltavassa osassa 
tutkitaan ensiksikin, miten tavoitteet toteutuvat ja missä määrin muutoksenhaku
lautakunnat täyttävät sen lainkäyttötehtävän, joka niille on hyvinvointivaltiossa 
uskottu. Toiseksi soveltavassa osassa arvioidaan, mitä mahdollisuuksia nykyisen 
lautakuntaprosessin kehittämiseen on. Lähtökohdaksi on nimittäin otettava, että 
muutoksenhakulautakuntien järjestelmälle ei ainakaan lyhyellä tähtäimellä ole 
realistisia vaihtoehtoja.
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