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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä 155/2003 vp toimeentuloturvan 
muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi, esitän kunnioittaen seuraavaa. 
 



 

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia, merimieseläkelakia, 
tapaturmavakuutuslakia, työttömyysturvalakia ja sairausvakuutuslakia. Esityksellä 
pyritään sen perustelujen mukaan vahvistamaan eläkelautakunnan ja 
tapaturmavakuutuslautakunnan itsenäistä asemaa ja riippumattomuutta toi-
meentuloturvaa koskevien muutoksenhakuasioiden käsittelijänä. 
 

Esitys on jatkoa monille eduskunnan viime vuosina hyväksymille lainsäädäntö-
hankkeille, joilla toimeentuloturvan muutoksenhakuorganisaatiota on uudistettu. 
Muutokset ovat koskeneet ainakin työttömyysturvalautakuntaa, eläkelautakuntaa ja 
kuntien eläkelautakuntaa. Lisäksi vakuutusoikeuslaki (132/2003) uudistettiin 
kokonaisuudessaan vuonna 2003. 
Toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntien asemaa on arvioitu kahdessa 
tuoreessa komiteanmietinnössä. Toimeentuloturvan muutoksenhakukomitea (KM 
2001:9) ehdotti mm. eläkelautakunnan, valtion eläkelautakunnan ja kuntien elä-
kelautakunnan yhdistämistä uudeksi eläketurvan muutoksenhakulautakunnaksi (s. 
151). Muutoksenhakulautakuntia koskevat keskeiset säännökset voitaisiin komitean 
mukaan koota eri etuuslaeista yhteen lakiin. Lakiin tulisivat perussäännökset 
lautakuntien tehtävistä, puheenjohtajien ja jäsenten kelpoisuusvaatimuksista sekä 
heidän nimittämismenettelystään, jaostoina toimimisesta, ratkaisukokoonpanoista ja 
asioiden käsittelyssä noudatettavasta menettelystä (s. 197-198, liite I). 
 

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea asetti mietinnössään (KM 2003:3) ta-
voitteeksi luopumisen lainkäyttöä harjoittavista muutoksenhakulautakunnista. 
Hallinto-oikeudellisten valitusasioiden tulisi kuulua pääsäännön mukaan ensi 
asteessa hallinto-oikeuksien toimivaltaan. Tuomioistuintyyppisen muutoksenha-
kumenettelyn vaihtoehtona komitea piti siirtymistä oikaisuvaatimustyyppiseen 
menettelyyn (s. 393-394). Komitea tarkasteli lyhyesti erikseen muutoksenhakua 
toimeentuloturva-asioissa. Se kiirehti muutoksenhakulautakuntia koskevien toi-
meentuloturvan muutoksenhakukomitean ehdotusten toteuttamista. Ainakin pitkällä 
aikavälillä tulisi komitean mukaan arvioida uudestaan tarvetta säilyttää 
toimeentuloturvan muutoksenhakulautakunnat lainkäyttöeliminä (s. 421). 
 
 

Eläkevalituslautakunnan ja tapaturmavalituslautakunnan rahoitus 
 
 

Eläke valituslautakunnan (nykyisin: eläkelautakunta) toiminnan rahoituksesta 
ehdotetaan säädettäväksi työntekijäin eläkelain 21 f §:ssä. Rahoitus tapahtuisi 
yksityisten alojen eläkelaitoksilta perittävillä maksuilla. Maksujen yhteismäärä 
perustuisi vakuutusvalvontaviraston vuosittain vahvistamaan eläkevalituslauta-
kunnan talousarvioon. Lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaettaisiin 
yksityisten alojen eläkelaitosten kesken kalenterivuosittain lautakunnassa vireille 
tulleiden kunkin eläkelaitoksen asioiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Kukin 
eläkelaitos maksaisi kuitenkin kalenterivuosittain vähintään euromäärän, josta 
annettaisiin tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Nykyisin 
eläkelautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset suoritetaan 
eläketurvakeskuksen varoista (työntekijäin eläkeasetuksen 21 §). Eläketurvakeskus 



 

 

toimii yksityisten alojen työeläkejärjestelmän yhteiselimenä (työntekijäin eläkelain 14 
§). 
 

Ehdotetun kaltaista rahoitusmallia sovelletaan jo nyt tapaturmalautakunnan -jonka 
nimi muutettaisiin esityksellä tapaturmavalituslautakunnaksi - toiminnan 
rahoitukseen. Erona on, että tapaturmalautakunnan talousarvion vahvistaa Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitto. Hallituksen esityksen mukaan vahvistaminen 
siirtyisi vakuutusvalvontaviraston tehtäväksi (tapaturmavakuutuslain 53 §:n 4 mom.). 
Ehdotettujen muutosten voidaan arvioida vahvistavan eläkevalituslautakunnan ja 
tapaturmavalituslautakunnan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta niihin tahoihin 
nähden, joiden päätöksistä tehtyjä valituksia lautakunnat käsittelevät. 
Eläkevalituslautakunnan kohdalla olennainen parannus olisi, että rahoituksen 
perusteet vahvistettaisiin laissa. Ehdotukset ovat näiltä osin kannatettavia etenkin 
oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan perustuslain 21 §:n näkökulmasta. 
Eläkevalituslautakunnan toiminnan rahoittaisivat toisaalta edelleen yksityisten alojen 
eläkelaitokset ja tapaturmavalituslautakunnan toiminnan vastaavasti yksityiset 
tapaturmavakuutuslaitokset. Tämä ei käsitykseni mukaan kuitenkaan vaarantaisi 
lautakuntien asemaa riippumattomina lainkäyttöeliminä, koska rahoitukseen 
perusteet vahvistettaisiin laissa. Asiaan vaikuttaa myös se, että lautakuntien 
talousarviot, joiden perusteella yksityisiltä laitoksilta perittävien maksujen 
yhteismäärä määräytyisi, vahvistaisi vakuutusvalvontavirasto. 
 
 

Muutoksenhakulautakuntien nimet 
 
 

Lakiesityksessä eläkelautakunnan nimi ehdotetaan muutettavaksi eläkevalitus-
lautakunnaksi ja tapaturmalautakunnan nimi tapaturmavalituslautakunnaksi. 
Ehdotukset ovat kannatettavia siinä mielessä, että uudet nimet kuvaisivat nykyisiä 
paremmin lautakuntien asemaa valituksia käsittelevinä lainkäyttöeliminä. Ehdotukset 
poikkeavat toisaalta toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean ehdottamista 
nimistä (eläketurvan muutoksenhakulautakunta, tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunta). Voidaan myös viitata toimeentuloturvan muutok-
senhakulautakuntien nimien epäyhtenäisyyteen. Vastikään uudistetussa työttö-
myysturvalaissa (1290/2002) työttömyysturvalautakunnan nimi säilytettiin enti-
sellään, ja sama koskee kuntien eläkelautakuntaa, josta säädetään uudessa kun-
nallisessa eläkelaissa (549/2003). Valtiosääntöistä estettä nimien muuttamiselle 
ehdotetulla tavalla ei kuitenkaan liene. 
 
 

Eläkevalituslautakunnan ja tapaturmavalituslautakunnan kokoonpanot 
 
 

Muutoksenhakulautakuntien jäsenistä ja kokoonpanoista ehdotetaan säädettäväksi 
kahdessa esitykseen sisältyvässä laissa. Eläkevalituslautakunnan jäsenistä ja 
kokoonpanoista säädettäisiin työntekijäin eläkelain 20 a ja 20 c §:ssä ja tapa-
turmavalituslautakunnan jäsenistä ja kokoonpanoista tapaturmavakuutuslain 53 ja 
53 a §:ssä. Säännökset poikkeaisivat osittain nykyisistä. Kahta lautakuntaa koskevat 



 

 

säännösehdotukset eroavat toisistaan täsmällisyytensä ja eräiden asiakysymysten 
suhteen (ks. jäljempänä). Eroja ei esityksessä perustella. 
 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntien 
perustuslaillista asemaa eräissä aikaisemmissa lausunnoissaan. Valiokunnan 
mukaan lakisääteisen toimeentuloturvan alueella toimiva muutoksenhakulautakunta 
on sellainen muutoksenhakuelin, "josta on perustuslain 98 §:n 3 momentin 
ilmentävän periaatteen mukaisesti säädettävä lailla ja jonka toiminnassa perustuslain 
21 §:n 2 momentissa tarkoitettujen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden 
tulee täyttyä" (PeVL 55/2002 vp, PeVL 15/2002 vp). Oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin toteutumiseen on väistämättä yhteys säännöksillä, jotka koskevat 
mm. muutoksenhakulautakunnan varapuheenjohtajan nimittämistä ja 
henkilökohtaisen varajäsenen nimittämistä varsinaisille jäsenille, lautakunnan 
toimimista jaostoittain sekä muutoksenhakuasioita käsittelevän jaoston 
päätösvaltaisuutta. Siksi näistä asioista tulee perustuslain 21 §:n 2 momentin 
johdosta säätää lailla (PeVL 15/2002 vp). 
 

Lailla säätämisen vaatimuksen lisäksi perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt 
huomiota muutoksenhakulautakuntien kokoonpanoihin ja etenkin lautakuntien ns. 
intressijäseniin. Muutoksenhakuelimen intressipohjaisuus sinänsä ei ole valiokunnan 
mukaan ongelma perustuslain 21 §:n 1 momentissa vaaditun riippumattomuuden 
kannalta. Työntekijäin eläkelakia koskevan muutoksen mahdollistama "lautakunnan 
kokoonpanon suurentaminen intressipohjaisten jäsenten suhteellista osuutta 
kasvattamalla" ei kuitenkaan ollut sopusoinnussa riippumattomuusvaatimuksen 
kanssa (PeVL 15/2002 vp). Kunnallista eläkelakia koskevassa lausunnossa 
perustuslakivaliokunta totesi, ettei riippumattomuusvaatimuksen kanssa ole 
sopusoinnussa intressipohjaisten jäsenten määrän muodostaminen enemmistöksi 
kuntien eläkelautakunnassa. Perustuslain 21 §:n 2 momentissa säädetyn 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin näkökulmasta on pulmallista, jos lainkäyttöelin 
tehdään kokoonpanoltaan sellaiseksi, ettei se lähtökohtaisesti täytä 
riippumattomuusvaatimusta. Pulmaa ei poistanut se, että kuntien eläkelautakunnan 
päätöksestä voidaan valittaa vakuutusoikeuteen. Valiokunta asetti tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen edellytykseksi kunnallista eläkelakia koskevan ehdotuksen 
muuttamisen niin, että intressipohjaiset jäsenet eivät muodosta enemmistöä 
lautakunnassa (PeVL 55/2002 vp). 
 
 

Eläkevalituslautakunta 
 
 

Eläkevalituslautakunnan jäsenistä ja heidän kelpoisuudestaan säädettäisiin esityksen 
mukaan työntekijäin eläkelain 20 a §:ssä. Lautakuntaan kuuluisi päätoiminen 
puheenjohtaja, jolta vaadittaisiin tuomarinviran hoitamiseen oikeuttava tutkinto sekä 
perehtyneisyyttä lautakunnassa käsiteltäviin etuusjärjestelmiin. Lautakunnassa olisi 
myös varapuheenjohtajia, joita eivät koskisi erityiset kelpoisuusvaatimukset. Muita 
jäseniä olisivat lakimiesjäsenet, lääkärijäsenet sekä int-ressijäsenet ("työelämän ja 
työmarkkinoiden olosuhteita tuntevia jäseniä, maatalousyrittäjien olosuhteita tuntevia 
jäseniä tai yrittäjien olosuhteita tuntevia jäseniä"). Lautakunnan jäsenten 



 

 

kokonaismäärää ei vahvistettaisi laissa. Laista eivät myöskään ilmenisi lueteltujen 
jäsenryhmien suhteelliset osuudet kaikista jäsenistä eikä näin ollen sekään, olisivatko 
intressijäsenet enemmistönä lautakunnassa. 
Eläkevalituslautakunnan toimimisesta jaostoina säädettäisiin työntekijäin eläkelain 
20 a §:n 3 momentissa ja 20 c §:n 1 momentissa. Jälkimmäisen mukaan 
muutoksenhakuasiat ratkaistaisiin kuusijäsenisessä jaostossa, jonka puheenjoh-
tajana toimisi lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätösvaltaisuutta 
koskevista säännöksistä voidaan päätellä, että jaostoon kuuluisi lisäksi neljä intressij 
asentaja yksi lääkärijäsen. Intressijäsenet olisivat tämän perusteella jaoston 
enemmistönä. Jaoston kokoonpanon tulisi olla "asianosaisten kannalta arvioituna 
tasapuolinen". 
 

Eläkevalituslautakunnan jaoston, vahvennetun jaoston ja täysistunnon päätös-
valtaisuudesta säädettäisiin työntekijäin eläkelain 20 c §:n 2, 3, 5 j a 6 momenteissa. 
Säännökset jättäisivät jossain määrin epäselväksi, kuinka monen jäsenen läsnäolo 
tarvitaan jaoston päätösvaltaisuuteen (20 c §:n 2 momentin 1 kohta). Toisaalta on 
pääteltävissä, että päätösvaltaisessa kokoonpanossa intressijäsenet voisivat 
muodostaa enemmistön ainakin silloin, kun lääkärijäsenen läsnäoloa ei vaadittaisi (20 
c §:n 2 momentin 1 kohta). Intressijäsenet voisivat ilmeisesti olla enemmistönä myös 
vahvennetussa jaostossa ja täysistunnossa. 
 

Toisenlaisen pulman oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta saattaa muo-
dostaa tilanne, jossa eläkevalituslautakunnan jaosto olisi päätösvaltainen kaksi-
jäsenisenä. Toinen jäsen olisi tällöin jaoston puheenjohtaja ja toinen intressijäsen 
(työntekijäin eläkelain 20 c §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdat). Jaoston puheenjohtajana 
voisi toimia myös lautakunnan varapuheenjohtaja, jolta ei vaadittaisi tuo-marinviran 
hoitamiseen oikeuttavaa tutkintoa. Häntä ei myöskään tarvitsisi valita lautakunnan 
lakimiesjäsenten keskuudesta. Valitusasian voisi näin ollen ratkaista kaksi 
lautakunnan jäsentä, jolta kummaltakin puuttuisi oikeustieteellinen koulutus. Jos 
asian ratkaiseminen olennaisesti riippuisi lääketieteellisestä kysymyksestä, 
kolmantena jäsenenä toimisi lääkärijäsen (20 c §:n 2 momentin 4 kohta). Kuvattu 
tilanne ei mielestäni täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin eikä etenkään siihen 
sisältyvän asiantuntemuksen vaatimuksia. Esittelymenettely, josta säädettäisiin 
työntekijäin eläkelain 20 a §:n 4 momentissa, ei yksistään riitä varmistamaan 
tarvittavaa oikeudellista asiantuntemusta. - Vertailun vuoksi todettakoon, että 
hallinto-oikeus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, jollei toisin säädetä (hallinto-
oikeuslain 12 §). Kokoonpanoon kuuluu vähintään kaksi, tavallisesti kolme, 
lakimieskoulutuksen saanutta hallinto-oikeustuomaria. 
 

Eläkevalituslautakunnan jäseniä ja sen kokoonpanoja koskevat säännösehdotukset 
eivät edellä esitetyn perusteella täytä niitä lailla säätämisen ja lainkäyttöelimen 
riippumattomuuden vaatimuksia, jotka perustuslakivaliokunnan kannanottojen 
mukaan sisältyvät oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita koskevaan 
perustuslain 21 §:n 2 momenttiin. Säädettävästä laista tulisi ilmetä yksiselitteisesti, 
kuinka paljon jäseniä eläkevalituslautakuntaan kuuluu, mikä on eri jäsenryhmien ja 
erityisesti intressijäsenten suhteellinen osuus lautakunnan ja sen jaoston jäsenistä 
sekä miten päätösvaltainen kokoonpano eri tapauksissa muodostuu. Laissa tulisi 
myös huolehtia siitä, että intressijäsenet eivät muodosta päätösvaltaisen 
kokoonpanon enemmistöä (PeVL 35/2001 vp). Riittävän oikeudellisen 



 

 

asiantuntemuksen varmistamiseksi jaoston puheenjohtajalta tulisi edellyttää 
tuomarinviran hoitamiseen oikeuttavaa tutkintoa (vrt. tapaturmavalitus-lautakunnan 
varapuheenjohtajien kelpoisuutta koskeva ehdotus tapaturmavakuutuslain 53 §:n 3 
momentissa). Lisäksi tulisi pohtia, riittääkö kahden jäsenen läsnäolo jaoston 
päätösvaltaisuuden edellytykseksi. 
 
 

Tapaturmavalituslautakunta 
 
 

Edellä esitetyt näkökohdat soveltuvat osittain tapaturmavalituslautakuntaakin 
koskeviin säännösehdotuksiin. Tapaturmavalituslautakunnasta säädettäisiin tosin 
jonkin verran täsmällisemmin kuin eläkevalituslautakunnasta. 
 

Tapaturmavalituslautakunnan kokoonpano vahvistettaisiin tapaturmavakuutuslain 
53 §:n 2 momentissa. Säännös sallisi lautakunnan kokoonpanon suurentamisen 
intressijäsenten suhteellista osuutta kasvattamalla (ilmaisut "vähintään") tavalla, jota 
perustuslakivaliokunta on pitänyt pulmallisena lainkäyttöelimen riip-
pumattomuusvaatimuksen kannalta (PeVL 15/2002 vp). Lautakunnan kuusijäsenisen 
jaoston kokoonpanosta säädettäisiin tapaturmavakuutuslain 53 a §:n 4 momentissa. 
Asiaa koskevia säännöksiä voidaan pitää sillä tavoin täsmällisinä, että ne täyttävät 
vaatimuksen lailla säätämisestä. ("Tapaturmavalituslautakunnan jäsenten" sijasta 
momentissa tarkoitettaneen tapaturmavalituslautakunnan jaoston jäseniä.) 
Intressijäseniä olisi ehdotuksen mukaan tarkalleen puolet jaoston jäsenistä. 
 

Tapaturmavalituslautakunnan jaoston, vahvennetun jaoston ja täysistunnon 
päätösvaltaisuudesta säädettäisiin tapaturmavakuutuslain 53 a §:n 5, 6, 8 ja 10 
momenteissa. Intressijäsenet muodostaisivat enemmistön jaoston päätösvaltaisessa 
kokoonpanossa erityisesti silloin, kun lääkärijäsenen läsnäoloa ei vaadittaisi (53 a §:n 
5 mom.j. Poikkeuksena olisivat vain maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja 
sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamista maatalousyrittäjille 
annetun lain mukaiset asiat. Niissä päätösvaltaisuuteen riittäisi kahden jäsenen, 
jaoston puheenjohtajan ja intressijäsenen, läsnäolo edellyttäen, ettei asian 
ratkaiseminen olennaisesti riippuisi lääketieteellisestä kysymyksestä. Vaikka jaoston 
puheenjohtajalta vaadittaisiin tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittaminen 
(tapaturmavakuutuslain 53 §:n 3 mom. ja 53 a §:n 4 mom.), voidaan tässäkin 
tapauksessa kysyä, turvaako kahden jäsenen kokoonpano perustuslain 21 §:n 2 
momentin edellyttämän asiantuntevan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. - 
Intressijäsenet voisivat ilmeisesti olla enemmistönä myös 
tapaturmavalituslautakunnan vahvennetussa jaostossa ja täysistunnossa. 
 

Ehdotetut säännökset, jotka koskevat tapaturmavalituslautakunnan kokoonpanoa, 
eivät nekään siten kaikilta osin täytä perustuslain 21 §:n 2 momenttiin perustuvia 
vaatimuksia lailla säätämisestä ja riippumattomuudesta. Pulmallisia ovat erityisesti 
päätösvaltaisia kokoonpanoja koskevat säännösehdotukset. Niiden mukaan 
intressijäsenet voisivat olla usein enemmistönä, kun lautakunta käsittelee ja ratkaisee 
yksityistä koskevan valitusasian. 
******* 



 

 

 

Kahta muutoksenhakulautakuntaa koskevat, edellä tarkastellut säännökset ovat 
monin kohdin mutkikkaita ja vaikeasti avautuvia. Yksityinen valittaja ei niiden nojalla 
pystyne useinkaan päättelemään, minkälaisessa kokoonpanossa hänen valitusasiansa 
ratkaistaan. Säännösten vaikeaselkoisuutta korostaa yksittäisten pykälien ja 
momenttien laajuus. On miltei mahdoton löytää järkeviä perusteluja esimerkiksi sille, 
että yhteen pykälään sisältyy 12 momenttia, joista valtaosa on poikkeuksellisen pitkiä 
(tapaturmavakuutuslain 53 a §). Kun kysymys on yksityisen ihmisen oikeusturvaa 
koskevasta lainsäädännöstä, sääntelyn mutkikkuuden voidaan arvioida merkittävästi 
heikentävän oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisedellytyksiä. Oman 
ongelmansa järjestelmän ymmärrettävyydelle aiheuttaa se, että toimeentuloturvan 
muutoksenhakulautakunnista säädetään eri etuuslaeissa epäyhtenäisesti - ja usein 
ilman asiallisia perusteita. Lautakuntia koskevien säännösten kokoaminen yhteen 
lakiin siten, kuin toimeentuloturvan muutoksenhakukomitea on ehdottanut, olisi 
näistä syistä välttämätöntä. 

Raija Huhtanen HTT, 
julkisoikeuden professori 
Tampereen yliopisto 

Tampereella 4 päivänä helmikuuta 2004 
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Asia: Hallituksen esitys Eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi 
(HE 155/2003 vp) 
 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkelautakuntaa ja tapaturmalautakuntaa koskevia säännöksiä 
niin, että näiden lautakuntien taloutta koskeva päätöksenteko olisi erillään niistä vakuutus- ja 
eläkelaitoksista, joiden päätöksistä tehtyjä valituksia lautakunnissa käsitellään. Esityksessä ehdotetaan 
myös lautakuntien jaostojen päätösvaltaista kokoonpanoa koskevien perussäännösten säätämistä lain 
tasolla. Oikeusministeriöllä ei sinänsä ole huomautettavaa näihin ehdotuksiin. 
 

Ehdotetut muutokset vahvistaisivat osaltaan näiden lautakuntien organisatorisen aseman itsenäisyyttä 
ja riippumattomuutta. Kaikilta osin menettely näissä lautakunnissa ei vielä vastaisi niitä vaatimuksia, 
jotka perustuslain 21 § ja Euroopan ihmisoikeussopimus asettavat oikeudenmukaiselle 
oikeudenkäynnille. Lautakunnissa olisi tosin mahdollisuus järjestää suullinen käsittely, jos se on 
tarpeen asian selvittämiseksi, mutta säännökset eivät turvaisi asianosaiselle oikeutta suulliseen 
käsittelyyn. Viime kädessä on kuitenkin oleellista perustuslain 21 §:n ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 (1) artiklan kannalta, että muutoksenhakulautakuntien päätöksiin on 
mahdollista hakea muutosta valittamalla vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeudella on velvollisuus 
toimittaa suullinen käsittely, jos asianosainen pyytää sitä. 
 

Jaostojen päätösvaltaista kokoonpanoa koskevat säännökset näyttäisivät mahdollistavan sen, että 
intressipohjaiset jäsenet olisivat ainakin joissakin tapauksissa kokoonpanossa enemmistönä. 
Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt tällaiseen sääntelyyn huomiota muutamissa aikaisemmissa 
lausunnoissaan, joiden mukaan viime kädessä oli kuitenkin perustuslain 21 §:n 1 momentin 
vaatimusten kannalta oleellista, että lautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen 
(esimerkiksi Pe VL 15/2002 vp ja PeVL 55/2002 vp). 
 

Toimeentuloturvan muutoksenhakukomitea (KM 2001:1) piti toimeentuloturvan 
muutoksenhakujärjestelmän kokonaisuuden toiminnan kannalta perusteltuna, että oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä koskevat perustuslain 21 §:n ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 (1) artiklan 
vaatimukset täyttyisivät jo ensimmäisessä valitusvaiheessa. Tätä voidaan oikeusministeriön käsityksen 
mukaan pitää tavoitteena ainakin pidemmällä aikavälillä, kun toimeentuloturvan 
muutoksenhakujärjestelmää edelleen kehitetään. 
 
 
 

am d: \datd\lausu\toimeentuloturva 
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Lausuntona hallituksen esityksestä Eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua 
koskevaksi lainsäädännöksi (HE 155/2003 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 
 

1. Yleisiä näkökohtia. Yleistavoitteena hallituksen esityksessä on jatkaa aiemmin aloitettua 
muutoksenhakujärjestelmän selkeyttämistä sosiaalivakuutuksen alalla. Esityksen mukaan 
tavoitteena on, että kaikissa toimeentuloturva-asioissa muutoksenhakujärjestelmä koostuisi 
ensimmäisenä valitusasteena toimivasta valituslautakunnasta ja ylimpänä 
muutoksenhakuasteena toimivasta vakuutusoikeudesta. 
 

Esityksen tarkoituksena on vahvistaa lautakuntien riippumattomuutta itsenäisinä 
muutoksenhakueliminä. Nykyisen eläkelautakunnan uudeksi nimeksi tulisi eläke 
valituslautakunta ja tapaturmalautakunnan nimeksi tapaturmavalituslauta-kunta. Lautakuntien 
itsenäistä asemaa korostaen eläkevalituslautakunnan talous eriytettäisiin Eläketurvakeskuksesta 
ja vastaavasti tapaturmavalituslautakunnan talous Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta. 
 

Esityksen mukaan lailla säädetyt sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnat toimisivat 
tuomioistuinten tavoin ja niiden jäsenet hoitaisivat lakien mukaan tehtäviään tuomarin 
vastuulla ja heidän puolueettomuuttaan turvaisivat tuomarin esteellisyyssäännökset. 
Perustuslain näkökulmasta esityksen perusteluissa todetaan yhteenvetona seuraavaa (s. 10): 
"Ehdotetut muutokset vahvistavat osaltaan perustuslain 21 §:ssä tarkoitettua oikeusturvaa 
sosiaaliturvan muutoksenhaussa." Perustuslaillisia kysymyksiä ei esityksessä käsitellä tämän 
enemmälti. 
Valtiosääntöoikeudellisista lähtökohdista käsin hallituksen esitystä voidaan analysoida 
kolmelta eri kannalta, nimittäin Suomen perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja 
EU-oikeuden (yhteisöoikeuden) kannalta. Myös viime mainittu ulottuvuus on otettava 
huomioon, sillä sosiaaliturvan ja -vakuutuksen alalla saattaa tulla esille yhteisöoikeuden 
soveltamiskysymyksiä. 
 
 

2. Suomen perustuslaki ja Euroopan ihmisoikeussopimus. Oikeusturvaa koskeva 
perustuslain 21 §:n 1 mom. kuuluu seuraavasti: "Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi 



 

 

asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa 
tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös 
tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen ratkaistavaksi." Perustuslain 21 §:n 
2 momentin mukaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnit takeet turvataan lailla. 
- Oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) 
artiklassa lausutaan puolestaan seuraavaa: "Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa 
oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja 
puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä." 
 

Esillä olevassa hallituksen esityksessä perustettavaksi ehdotetut valituslautakunnat ovat 
eräänlaisia hallintoviranomaisten ja hallintotuomioistuinten välimaastoon sijoittuvia elimiä. 
Arvioitaessa niiden asemaa perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen kannalta on huomiota 
kiinnitettävä seuraaviin yleisiin seikkoihin: 

- oikeus oikeudenkäyntiin eli tuomioistuinkäsittelyyn 
- lainkäyttöelimeen kohdistettavat vaatimukset 
- oikeudenkäyntimenettelyyn kohdistuvat vaatimukset. 
 

Perustuslain 21 §:ssä tarkoitettu oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää, että jokaisella 
on mahdollisuus saada hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös "tuomioistuimen 
tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen" ratkaistavaksi. Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa 
käytetään ilmaisua "laillisesti perustettu riippumaton ja puolueeton tuomioistuin". 

Vaikka ehdotetut valituslautakunnat eivät ole varsinaisia tuomioistuimia, vaatimus laillisesti 
perustetusta ja puolueettomasta tuomioistuimesta toteutuu puheena olevissa sosiaaliturva-
asioissa sikäli, että lautakuntien päätöksistä on valitusoikeus vakuutusoikeuteen. Näin ollen 
ainakin viime vaiheessa perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksessa asetetut yleiset 
prosessuaaliset kriteerit täyttävä lainkäyttöelin ratkaisee kysymyksessä olevan asian. 
Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä on eräissä hallinto-oikeudellisiksi 
luokiteltavissa asioissa katsottu tällaisen järjestelmän täyttävän sopimuksen 6(1) artiklan asetta-
mat vaatimukset.1 Sanotun artiklan tarkoittama tuomioistuimen käsite on siis ymmärretty 
organisatoris-muodollista tuomioistuinkäsitettä laajemmin. Kuitenkaan pelkästään 
hallinnonsisäistä ja yksinomaan hallintoviranomaisten lainkäyttöön nojaavaa 
oikeusturvajärjestelmää ei ole pidetty riittävänä.2 

 

Perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen mukaan lainkäyttötehtävää toteuttavan elimen on aina 
täytettävä riippumattomuuden ja puolueettomuuden kriteerit, ja lainkäyttötehtävän 
suorittamisessa on noudatettava tuomioistuinmaista menettelyä. Tämä vaatimus koskee myös 
niitä muutoksenhakuelimiä, jotka eivät ole organisoitu tuomioistuimiksi. 
 

                     
1 Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu tapauksessa Diennet v. Ranska (26.9.1995), kohta 34. 
2 Ks. esim. ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu tapauksessa Sporrong & Lönnroth (1982). 



 

 

Lainkäytön riippumattomuusvaatimus merkitsee erityisesti itsenäisyyttä toimeenpanovallasta 
samoin kuin itsenäisyyttä menettelyn osapuolista ja prosessin ulkopuolisista vaikutteista (HE 
309/1993 vp, s. 74). Näiden seikkojen arviointi on ihmisoikeustuomioistuimen 
ratkaisukäytännön valossa tehtävä ahtain kriteerein. Riippumattomuus edellyttää muun muassa 
vapautta sitovasta hallinnollisesta ohjauksesta. Se että lainkäyttöelimen voidaan osoittaa 
toimineen tosiasiallisesti riippumattomasti, ei vielä riitä, sillä esimerkiksi läheinen organisatori-
nen yhteys lainkäyttöelimen ja toimeenpanovallan taikka osapuolena olevan viranomaisen 
välillä saattaa asettaa lainkäyttöelimen riippumattomuuden osapuolten ja yleisön silmissä 
ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan vastaisella tavalla kyseenalaiseksi. Lainkäyttöelimen 
riippumattomuutta ei sinänsä poista sen jäsenten nimittämisen määräaikaisuus, mikäli he 
nauttivat erottamattomuutta. Myöskään maallikkojäsenten taikka tiettyjen intressitahojen 
tasapuolisen edustuksen mukanaolo ei sellaisenaan ole vastoin ihmisoikeussopimuksen 6(1) 
artiklaa. Intressiedustuksen sallittavuuden edellytyksenä on se, että tällainen edustus ei saa 
vaarantaa tuomioistuimen riippumattomuutta ja puolueettomuutta.3 

 

On huomattava, että perustuslain 21 §:n 1 mom. saattaa asialliselta soveltamisalaltaan ulottua 
laajemmalle kuin ihmisoikeussopimuksen 6(1) artikla, sillä sanotun sopimusmääräyksen 
vaikutus rajautuu rikosasioihin sekä oikeuksia ja velvollisuuksia koskeviin, lähtökohtaisesti 
yksityisoikeudellisiin riita-asioihin. 
Samalla on kylläkin todettava, että julkisoikeudellisten oikeusriitojen osalta sanotun 
sopimusmääräyksen ala on jatkuvasti laajentunut, ja mm. sosiaalivakuu-tusasiat luetaan 6(1) 
artiklan soveltamispiiriin siltäkin osin kuin ne ovat julkisoikeudellisella lainsäädännöllä 
järjestettyjä. 
 

Perustuslakivaliokunta on useammassa eri yhteydessä ottanut kantaa siihen kysymykseen, 
miten perustuslain 21 §:n 1 momentissa säädetyn riippumattomuuden kannalta on arvioitava 
tietyn lainkäyttöelimen intressipohjaisuutta. Tässä voidaan viitata valiokunnan kannanottoihin 
koskien Eläketurvakeskuksen yhteydessä toimivaa eläkelautakuntaa (PeVL 15/2002 vp) ja 
Kunnallisen eläkelaitoksen yhteydessä toimivaa kuntien eläkelautakuntaa (PeVL 55/2002 vp). 
 

Valiokunta ei ole pitänyt jonkin ratkaisuelimen intressipohjaisuutta sinänsä ongelmallisena 
vaaditun riippumattomuuden kannalta. Valiokunta on kuitenkin katsonut, että 
riippumattomuusvaatimuksen kanssa ei ole sopusoinnussa intres-sipohjaisten jäsenten määrän 
muodostaminen ratkaisuelimen enemmistöksi. Perustuslain 21 §:n 1 momentissa säädetyn 
oikeuden kannalta valiokunta on pitänyt merkittävänä sitä, että asianomaisen lainkäyttöelimen 
päätöksistä saa valittaa vakuutusoikeuteen. Perustuslain 21 §:n 2 momentissa säädetyn 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin näkökulmasta on valiokunnan mukaan kuitenkin 
ongelmallista, jos lainkäyttöelin tehdään kokoonpanoltaan sellaiseksi, että se ei lähtökohtaisesti 

                     
3 Ks. esim. ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut tapauksissa Le Compte ym. (23.6.1981), kohta 57; 
Ettlym., (23.4.1987), kohta 41; Langborger (22.6.1989), kohta 58. - Tapauksessa Hirvisaari v. 
Finland (25.11.2001) oli kysymys valtion eläkelautakunnan päätöksestä ja tapauksessa H.A.L. v. 
Finland (27.1.2004) sosiaalivakuutuslautakunnan ja tarkastuslautakunnan päätöksistä, joskaan näiden 
elinten yleistä asemaa lainkäyttöelimenä ei kuitenkaan asianomaisten taholta nostettu esille eikä siihen 
liittyviä prosessuaalisia kysymyksiä siten arvoitu. 



 

 

täytä riippumattomuusvaatimusta. Kun myös vakuutusoikeus rakentuu intressiedustuksen 
varaan, näin laaja intressiedustuspohjainen päätöksenteko ei yksilön perusoikeussuojan 
toteuttamisessa ole ongelmatonta (PeVL 46/ 2002 vp). 
 
 

Euroopan unionin oikeus. Paitsi perustuslakiin ja ihmisoikeussopimukseen on esillä olevassa 
asiayhteydessä kiinnitettävä huomiota myös Euroopan unionin oikeuteen, sillä tuo 
oikeusjärjestelmä sääntelee laaja-alaisesti jäsenvaltion sosiaalioikeudellista kenttää. 
 

Euroopan unionin oikeudessa turvattujen perusoikeuksien sisältö saattaa jossain määrin erota 
vastaavien oikeuksien sisällöstä kansallisissa perusoikeusjärjestelmissä ja kansainvälisissä 
ihmisoikeussopimuksissa. Näin on siitä huolimatta, että kansalliset perusoikeusjärjestelmät ja 
ihmisoikeussopimus ovat toimineet perusoikeuksien virikkeinä ja suuntaviivoina EU-
oikeudessa. Unionin perusoi-keuskirjan 52(3) artiklassa tämä ilmaistaan seuraavasti: "Siltä osin 
kuin tämän perusoikeuskirjan oikeudet vastaavat ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-
jaamista koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa taattuja oikeuksia, niiden merkitys ja 
kattavuus ovat samat kuin mainitussa yleissopimuksessa. Mitä tässä määrätään, ei estä unionia 
määräämästä tätä laajemmasta suojasta." -Suhteessa unionin perusoikeuskirjaan Euroopan 
ihmisoikeussopimus (ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö mukaan lukien) muodostaa 
siis eräänlaisen minimistandardin. Unioni voi ottaa käyttöön sitä laajemman suojan. 
 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2000/C 364/01) 47 artiklassa, jonka otsikkona on 
"Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen", asetetaan 
seuraavat normit: 

1. Jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava 
käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. 

2. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen 
oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka on etukäteen 
laillisesti perustettu. 

3. Jokaisella on oltava mahdollisuus saada neuvoja ja antaa toisen henkilön puolustaa ja 
edustaa itseään. 
 

Artiklan 1-kohta perustuu ihmisoikeussopimuksen 13 artiklaan ja 2-kohta ih-
misoikeussopimuksen 6(1) artiklaan. Yhteisön oikeudessa korostuu oikeus tehokkaisiin 
oikeusturvakeinoihin, ja tämä periaate on jo aiemmin vakiintunut yhteisöjen tuomioistuimen 
lainkäytössä.4 Tämä on yhteydessä yhteisöoikeuden toimeenpanoa koskevaan yleiseen 
tehokkuusvaatimukseen, millä taataan neljän vapauden toteutuminen käytännössä. 
 

Unionin perusoikeuskirjassa säännellyt oikeusturvan takeet koskevat unionin toimielimiä ja 
laitoksia. Ne koskevat myös jäsenvaltioita silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta (51 
                     
4 Ks. asia 222/86 Unectefv. Heylens (1987), 4097. 



 

 

artikla). Perusoikeuskirjan sisältämät velvoitteet sitovat jäsenvaltion tasolla kaikkien 
viranomaisten ja muiden orgaanien toimintaa silloin, kun ne panevat täytäntöön unionin 
oikeutta. EU-oikeuteen sisältyvien perusoikeusperiaatteiden laaja soveltamisala on jo aiemmin 
vakiintunut yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäytännössä.5 EU-oikeudelliset oikeusturvaperi-
aatteet ovat kehittyneet vähitellen yhteisöjen tuomioistuimen praksiksessa. Lisäksi on 
huomattava, että yhteisöjen tuomioistuin on ratkaisusta Costa v. EN EL (1964) lähtien 
johdonmukaisesti katsonut, että unionin oikeudella on etusija jäsenvaltioiden kansallisiin 
oikeusjärjestyksiin nähden.6 

Vaikka unionin perusoikeuskin an oikeudellinen status on jossain määrin epäselvä, tuossa 
asiakirjassa ilmauksensa saaneilla oikeuksilla on kuitenkin oikeudellisesti sitova luonne silloin, 
kun ne ovat voimassa EU-oikeuteen sisältyvinä yleisiä oikeusperiaatteina. Perusoikeuskirjan 47 
artiklassa lausutut oikeusturva-kriteerit ilmaisevätkin yhteisöjen tuomioistuimen jo aiemmin 
vahvistamia yleisiä oikeusperiaatteita.7 

 

Kansallisten tuomioistuinten tehtävänä on turvata yhteisön oikeuteen perustuvat yksityisten 
oikeudet. Jäsenvaltioille lähtökohtaisesti kuuluvan prosessiau-tonomian mukaisesti tämä 
turvaaminen tapahtuu kansallisten menettelytapojen mukaan, ellei menettelytapaa koskevia 
yhteisön säännöksiä ole annettu. Kansallista prosessiautonomiaa on kuitenkin tuntuvasti 
kavennettu ja modifioitu yhteisöjen tuomioistuimen lainkäytössä. Yksilön oikeusturvan EU-
oikeudelliset minimivaatimukset voidaan tätä nykyä tiivistää seuraaviin pääkohtiin:8 

 

1. Oikeusturvan saatavuus eli oikeudellisen kontrollin vaatimus. Asianomaisella tulee olla 
oikeus saattaa unionin oikeuden hänelle määrittelemän oikeuden taikka velvollisuuden sisältö 
riippumattoman lainkäyttöelimen ratkaistavaksi sellaisessa menettelyssä, joka täyttää 
asianmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. 

                     
5 Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisussa asia C-292/97 Karlsson ym (2000), 1-2603 perusoi-
keusperiaatteiden soveltamisala ilmaistaan seuraavalla tavalla: "Lisäksi on huomattava, yhteisön 
oikeusjärjestyksen perusoikeuksien turvaamista koskevat vaatimukset sitovat myös jäsenvaltioita 
niiden pannessa yhteisön oikeuden säännöksiä täytäntöön. Tämän seurauksena jäsenvaltioiden on 
mahdollisuuksien mukaan sovellettava näitä säännöksiä siten, ettei kyseisiä vaatimuksia jätetä 
noudattamatta" (kohta 37). 
6 Asia 6/64 Flaminio Costa v. ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) (1964), 614. 
7 
Perusoikeuskirjan normeihin on viitattu nimenomaisestikin jo useissa yhteisöjen ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisuissa. Esimerkiksi ratkaisussa Telekommunikation (2002) 
viitataan perusoikeuskirjan 41 artiklaan (hyvä hallintotapa) sekä 47 artiklaan (tehokkaat 
oikeussuojakeinot). Ratkaisussa todetaan se unionin oikeudessa vakiintunut periaate, jonka mukaan 
jokaiselle kuuluu oikeus käyttää oikeussuojakeinoja EU-oikeuden alalla: "Tällainen 
tuomioistuinvalvonta on myös osa jäsenvaltioiden perustuslaillisille perinteille yhteisiä oikeusvaltion 
yleisiä periaatteita, mikä vahvistetaan perusoikeuskirjan 47 artiklassa, jossa määrätään, että jokaisella, 
jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokkaat 
oikeussuojakeinot tuomioistuimessa". 
8 Kootusti nämä periaatteet ilmenevät yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisusta asiassa C-120/97 Upjohn 
Ltd. V. The Licensing Authority eslablished by the Medicines Act 1986 ym. (1999), s. 1-223, kohta 
32. 



 

 

2.  Oikeusturvamenettelyn syrjimättömyys ja vaatimus oikeussuojakeinojen vastaavuudesta 
kansallisiin oikeusturvakeinoihin. Kansalliset menettelysäännöt eivät saa unionin oikeuden 
alalla olla epäedullisempia kuin ne, jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion sisäiseen 
oikeuteen perustuvia vaatimuksia. 

3. Oikeusturvakeinon tehokkuus. Kansalliset menettelysäännöt eivät saa olla sellaisia, että 
unionin oikeuteen perustuvien oikeuksien käyttäminen on käytännössä mahdotonta tai 
suhteettoman vaikeaa. 
Tehokasta tuomioistuinsuojaa koskevan yleisen periaatteen nojalla jäsenvaltion kansalliselle 
oikeusjärjestykselle on siis asetettu positiivisia, kansallisesta lainsäädännöstä suoranaisesti 
riippumattomia vaatimuksia, jotka kansallisen oikeuden on täytettävä yhteisöoikeuden 
soveltamisalalla. 
 

Nyt esillä olevassa asiayhteydessä ovat keskeisiä nimenomaan luettelon 1-kohdassa ja 3-
kohdassa mainitut vaatimukset. Jäsenvaltion tuomioistuinkontrollin ja lainkäytön tulee täyttää 
nuo vaatimukset yhteisöoikeuden soveltamisalalla. Näillä vaatimuksilla on myös yhteys 
yhteisön perustamissopimuksen 234 [ent. 177] artiklaan. Tuossa artiklassa tarkoitetut 
tuomioistuimet voivat pyytää ennakkoratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta. Se, onko tietty 
kansallinen lainkäyttöelin perustamissopimuksessa tarkoitettu tuomioistuin, ratkaistaan yhtei-
sön oikeuden perusteella. 
 

Ratkaistaessa sitä kysymystä, onko tietty kansallinen toimielin yhteisön perustamissopimuksen 
234 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin, yhteisöjen tuomioistuin on ratkaisukäytännössään 
asettanut seuraavia kriteereitä: 
- lainkäyttöelimen lakisääteisyys 
- lainkäyttöelimen pysyvyys 
- lainkäyttöelimen tuomiovallan pakottavuus (yksinomainen tuomiovalta) 
- lainkäyttöelimen toiminen oikeussääntöjen soveltajana 
- lainkäyttöelimen riippumattomuus 
- lainkäyttömenettelyn kontradiktorisuus. 
 

Suomen osalta yhteisöjen tuomioistuin on arvioinut maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 
kohdalla kysymystä siitä, onko tämä lautakunta sellainen tuomioistuin, jota yhteisön 
perustamissopimuksessa tarkoitetaan. Tässä ratkaisussa Jokela ja Pitkäranta (1998) yhteisöjen 
tuomioistuin totesi, että 

- valituslautakunta on perustettu lailla (1203/1992); 
- valituslautakuntaan kuuluu kolme jäsentä, joista kaksi on päätoimisia;9 julkinen valta [= 
tasavallan presidentti] nimittää jäsenet viiden vuoden toimikaudeksi, ja heillä on samanlainen 
virassapysymisoikeus kuin tuomareilla; 

                     
9 Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 2 §:n mukaan lautakunnan päätoimisen 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. 
Lautakunnan kolmas jäsen on sivutoiminen, ja hänellä tulee olla lautakunnassa käsiteltävien asioiden 



 

 

- valituslautakunnan toimivalta tukiasioissa perustuu lakiin (1336/1992), ja tässä laissa 
säädetään myös muutoksenhausta; 
- valituslautakunta tekee ratkaisunsa oikeussääntöjä soveltamalla; 
- asian käsittelyssä valituslautakunnassa noudatetaan laillista oikeudenkäyntijärjestystä [= 
hallintolainkäyttölaki 586/1996]; 
- valituslautakunnan päätöksiin voidaan tietyin edellytyksin hakea muutosta korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta.10 
 

Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on yhteisöjen 
perustamissopimuksen 234 [177] artiklassa tarkoitettu tuomioistuimeksi, ja lautakunnan 
esittämä ennakkoratkaisukysymys otettiin tutkittavaksi. Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut 
sanotussa sopimusmääräyksessä tarkoitetuiksi tuomioistuimeksi myös muita 
lautakuntatyyppisiä muutoksenhakuelimiä.11 Asian arvioinnissa kysymys ns. intressijäsenten 
asemasta ja sen merkityksestä ei liene tullut esille yhteisöjen tuomioistuimen 
ratkaisukäytännössä. 
 

Ne yleiset kriteerit, jotka yhteisöoikeudessa asetetaan riippumattomalle lainkäyttöelimelle ja 
asianmukaiselle oikeudenkäynnille, on siis muotoiltavissa niiden edellytysten pohjalta, jotka 
yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäytännössä on muotoiltu perustamissopimuksen 234 [177] 
artiklan soveltamisessa. Yhteisöoikeuden yhtenäisen ja tehokkaan toimeenpanon turvaamiseksi 
on yhteisön sekundäärioikeuteen eräillä aloilla sisällytetty myös nimenomaisia säännöksiä 
muutoksenhakumenettelystä. Mikäli yhteisöoikeuteen perustuva lainkäyttö tapahtuu muiden 
kuin tuomioistuinten toimesta, tällöin on yleensä asetettu vaatimus siitä, että tuo toimielin 
täyttää perustamissopimuksen 234 [177] artiklassa säädetyt edellytykset. Tällainen määräys 
sisältyy mm. julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien 
muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/665/ETY artiklaan 2, jonka 
kohta 8 kuuluu seuraavasti: 

 

"Milloin muutoksenhakumenettelystä vastaavat muut kuin oikeusviranomaiset, niiden on 
aina perusteltava päätöksensä kirjallisesti. Siinä tapauksessa on lisäksi säädettävä 
menettelyistä, joilla varmistetaan mahdollisuus saattaa muutoksenhakuelimen väitetyt 
lainvastaiset toimenpiteet tai sille armettujen toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset 

                                                                       
tai, jos hänet on määrätty vain tiettyä asiaryhmää varten, kyseisen ryhmän asioiden tuntemusta. Eräiden 
erikseen nimettyjen asioiden kohdalla tuon kolmannen jäsenen tulee olla eläinlääkärin tutkinnon 
suorittanut. 
10 Yhdistetyt asiat C-9/97 ja C-118/97 Raija-Liisa Jokela ja Laura Pitkäranta (tuomio 22.10.1998), 
kohdat 17-24. 
11 Yhteisöjen perustamissopimuksessa tarkoitetuiksi tuomioistuimiksi on katsottu myös seuraavat 
lautakuntatyyppiset elimet: Ruotsin Överklagandenämnden för Högskolan [korkeakoulujen 
valituslautakunta] (asia C-407/98 Katarina Abrahamsson ja Leif Anderson v. Elisabet Fogelqvisl, 
tuomio 6.7.2000); Saksan Vergabeüberwachungsausschuss des Bundes [julkisia hankintoja 
käsittelevä liittovaltion valvontalautakunta] (asia C-54/96 Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH 
v. Bundesgesellschaft Berlin mbH, tuomio 17.9.1997); ja Espanjan Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Cataluña [verovalituksia käsittelevä alueellinen tribunaali] (yhdistetyt 
asiat C-l 10/98 ja C-147/98 Gabalfrisa SLym. v. Agenda Estatal de Administración Tributaria). 



 

 

joko oikeusviranomaisen tai muun viranomaisen käsiteltäväksi, joka on 
perustamissopimuksen 177 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja riippumaton sekä 
hankintaviranomaisesta että muutoksenhakuelimestä. 
 

Tällaisen riippumattoman elimen jäsenten nimittämistä ja heidän toimikautensa 
päättymistä tulee koskea samat edellytykset kuin tuomioistuinten jäseniä, siltä osin kuin 
ne koskevat nimittävää viranomaista, toimikauden pituutta ja tehtävästä vapauttamista. 
Ainakin tämän riippumattoman elimen puheenjohtajan on täytettävä tuomioistuimen 
jäsenille asetetut muodollista ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. 
Riippumattoman elimen on tehtävä päätöksensä noudattaen menettelyä, jossa molempia 
osapuolia kuullaan, ja päätösten on kurikin jäsenvaltion päättämällä tavalla oltava 
oikeudellisesti sitovia." 

 
 

Lakiehdotusten arviointi. Esillä olevaan hallitukseen esitykseen sisältyvissä lakiehdotuksissa 
ehdotetaan siis perustettavaksi kaksi valituslautakuntaa: elä-kevalituslautakunta ja 
tapaturmavalituslautakunta. Kun otetaan huomioon oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille ja 
asianmukaiselle lainkäytölle asetettavat vaatimukset, voidaan lakiehdotusten perusteella todeta 
seuraavaa: 
 

- Lainkäyttöelimen lakisääteisyyden vaatimus täyttyy, sillä säännökset valituslautakunnista 
sisältyvät lakiin (PL 98.3 §). 

- Lainkäyttöelimen pysyvyyden vaatimus täyttyy sikäli, että valituslautakuntien jäsenet 
nimitetään viideksi vuodeksi. Mutta toisaalta ongelman muodostaa se, että lautakuntien 
kokoonpano jää lakiehdotuksissa jossain määrin avoimeksi ja nimittäjän eli valtioneuvoston 
harkintaan. 

- Vaatimus lainkäyttöelimen toimimisesta oikeussääntöjen soveltajana täyttyy, sillä 
valituslautakunnat tekevät ratkaisunsa asianomaista materiaalista lainsäädäntöä soveltamalla, ja 
lautakuntien päätöksiin voidaan tietyin edellytyksin hakea muutosta vakuutusoikeudelta. 

- Vaatimus lainkäyttöelimen riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta täytyy sikäli, että 
lautakuntien jäsenet toimivat tuomarin vastuulla ja heillä on sama virassapysymisoikeus kuin 
tuomareilla. Ongelman kuitenkin muodostaa se, että lautakuntien jäsenyys on osin sidottu 
intressipohjaiseen edustukseen. 

- Vaatimus laillisesta oikeudenkäyntijärjestyksestä ja menettelyn kontradiktori-suudesta 
täytyy, sillä valituslautakunnissa sovelletaan asian käsittelyssä hallintolainkäyttölakia 
(945/1984). 
 

Lautakuntien kokoonpanosta voidaan todeta seuraavaa. Eläkevalituslautakun-nassa olisi ao. 
lakiehdotuksen 20a §:n mukaan päätoiminen puheenjohtaja, varapuheenjohtajia ja muita 
jäseniä, joille asetettavat vaatimukset on erikseen määritelty. Kuten ehdotuksesta ilmenee, 
jäsenten valinta tapahtuisi intressiperusteisesti, sillä jäsenten valintaa koskevien ehdotusten 



 

 

tekeminen olisi asianomaisten järjestöjen asiana. Vastaavasti tapaturmavalituslautakunnassa 
olisi ao. lakiehdotuksen 53 §:n mukaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja erityis-
asiantuntemusta omaavien jäsenten lisäksi vähintään kuusi työelämän ja työmarkkinoiden 
olosuhteita tuntevaa jäsentä ja vähintään kolme maatalousyrittäjien olosuhteita tuntevaa 
jäsentä. Näiden jäsenten valintaa koskevien ehdotusten tekeminen kuuluisi asianomaisille 
järjestöille. 
 

Kuten edellä on todettu, lainkäyttöelimen intressiedustus on sinänsä katsottu sallituksi sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan että Suomen perustuslain 21 §:n 1 mom:n 
asettamien vaatimusten kannalta. Nyt esillä olevien valituslautakuntien kohdalla ongelman 
kuitenkin muodostaa se, ettei niiden kokoonpanoa ole kaikilta osin laissa tarkoin säännelty, 
vaan kokoonpano jää viime kädessä valtioneuvoston ratkaistavaksi lautakuntien jäsenten 
nimittämisen yhteydessä. Perustuslain 21 §:n 2 momentin kannalta tämä on ongelmallinen 
seikka, sillä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet tulee turvata lailla. 
 

Toisen ongelmallisen kohdan muodostavat valituslautakuntien toiminnalliset puitteet. 
Hallituksen esityksessä valituslautakunnat on taloudellisesti eriytetty niistä vakuutus- ja 
eläkelaitoksista, joiden päätöksistä tehtyjä valituksia näissä muutoksenhakuasteissa käsitellään. 
Eläketurvakeskuksen ja eläkevalituslauta-kunnan välille jää kuitenkin sellaisia toiminnallisia 
yhteyksiä - mm. arvonlisäverosta vapaa palvelujen myynti - , jotka saattavat vaarantaa 
valituslautakunnan riippumattomuuden osapuolten ja yleisön silmissä. Samantapaiset yhteydet 
jää esityksen mukaan myös tapaturmavalituslautakunnan ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
välisiin toiminnallisiin suhteisiin. 
 

Se että lainkäyttöelimen voidaan osoittaa toimivan tosiasiallisesti riippumattomasti, ei 
ihmisoikeustuomioistuimen käsityksen mukaan vielä riitä, sillä esimerkiksi läheinen 
organisatorinen yhteys lainkäyttöelimen ja toimeenpanovallan taikka osapuolena olevan 
viranomaisen välillä saattaa asettaa lainkäyttöelimen riippumattomuuden osapuolten ja yleisön 
silmissä ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan vastaisella tavalla kyseenalaiseksi.12 

 

Unionin oikeuden näkökulmasta katsottuna erityiset lainkäyttöelimet olisi järjestettävä siten, 
että ne täyttävät sellaisen tuomioistuimen tunnusmerkit, joita tarkoitetaan yhteisöjen 
perustamissopimuksen 234 artiklassa ja joilla lainkäyttöelimillä siten olisi oikeus pyytää 
yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua. Nyt esillä olevassa asiayhteydessä 
vakuutusoikeudelle kuuluu toimivalta ennakkoratkaisun pyytämiseen. Oikeusturvan tehokas 
toteutuminen voi kuiten 
kin edellyttää, että ermakkoratkaisumenettely on jo ensimmäisen 
muutoksenhakuasteen käytettävissä. Edellä esitetyt ongelmakohdat 
huomioon ottaen jää avoimeksi, täyttävätkö perustettavaksi 
ehdotetut valituslautakunnat yhteisön 
perustamissopimuksen 234 artiklassa asetetut edellytykset. 
 
 

                     
Ks. esim. ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu tapauksessa De Cubber (26.10.1984), kohta 26. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä n:o 155/2003 vp toimeentu-
loturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi esitän kohteliaimmin seuraavan. 
 
 

Taustaa 
 

Toimeentuloturvan muutoksenhaun muutostarpeita on käsitelty toimeentuloturvan muutoksenhaku-
komitean mietinnössä (KOM 2001:9). Komitean toimeksiannossa oli otettu kanta, jonka mukaan 
valitusten suuren määrän vuoksi ja erityisen asiantuntemuksen turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista 
säilyttää lautakuntajärjestelmä. Komitea ei siten käynyt periaatteellista keskustelua siitä, miten 
sosiaaliturvan muutoksenhaku olisi tarkoituksenmukaista järjestää. Korkein hallinto-oikeus on 
valtioneuvostolle 10.3.2003 tekemässään esityksessä todennut, että muutoksenhakuasioiden suuren 
määrän vuoksi lautakuntia tarvitaan edelleen. Muutoksenhakulautakuntien riippumattomuus ja 
puolueettomuus sekä niissä noudatetut menettelytavat ovat kuitenkin olleet useiden vuosien ajan 
julkisen ja oikeudellisen keskustelun kohteena. Ne on usein kyseenalaistettu muun muassa siksi, että 
lautakuntien jäseninä on työmarkkinajärjestöjen edustajia ja siksi, että muutoksenhakulautakunnat ovat 
olleet taloudellisesti ja hallinnollisesti läheisesti kytkettyjä sosiaaliturvaa hoitaviin laitoksiin. Näiden 
seikkojen on katsottu vaarantavan luottamuksen muutoksenhakujärjestelmään. 
 

Toimeentuloturvan muutoksenhakukomitea teki ehdotuksia järjestelmän selkeyttämiseksi ja yh-
denmukaistamiseksi. Näitä ehdotuksia on toteutettu useilla lainmuutoksilla. Kunnallisen eläkelauta-
kunnan jäsenten nimittämistä koskevia säännöksiä on muutettu siten, että kuntien eläkelautakunnan 
nimittää valtioneuvosto sisäasianministeriön esityksestä viiden vuoden toimikaudeksi (HE 42/2003 
vp). Yksityisten alojen työeläkejärjestelmässä vakuutuslaitosten päätöksistä haetaan muutosta elä-
kelautakunnasta. Vuoden 2003 alusta voimaan tulleella lain muutoksella (1319/2002) eläkelautakunta 
irrotettiin eläketurvakeskuksen yhteydestä ja sen jäsenten nimittäminen siirrettiin valtioneuvostolle. 
Tapaturmavakuutusta koskevia muutoksenhakuja käsittelee tapaturmalautakunta. Myös sen jäsenten 
toimikausi pidennettiin viideksi vuodeksi vuoden 2003 alusta voimaantulleella lain muutoksella 
(1327/2002). 
Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan eläkelautakunnan ja tapaturmalauta-
kunnan nimiä ja rahoitusta muutettavaksi. Lisäksi ehdotetaan, että lautakuntien päätösvaltaisesta 
kokoonpanosta säädettäisiin lailla. 
 



 

 

Tarkoituksena on, että eläkevalituslautakunnan talous eriytyisi eläketurvakeskuksesta ja tapaturva-
vakuutuslautakunnan talous tapaturmavakuutuslaitosten liitosta ja näin vahvistettaisiin niiden riip-
pumattomuutta itsenäisinä tuomioistuimen tyyppisesti toimivina muutoksenhakueliminä. 
 
 

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
 

Hallituksen esityksellä toteutetaan perustuslain 21 §:ää. Sen mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa 
käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaisesti toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa sekä saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai 
muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, 
saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
takeet turvataan lailla. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on turvattu myös YK:n kansalais-
ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 14 artiklan 1 kappaleessa ja Euroopan neuvoston 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa. 
 

Ehdotus on oikean suuntainen. Se parantaa oikeusturvaa ja vahvistaa muutoksenhakuelinten riip-
pumattomuutta ja puolueettomuutta turvaavia tekijöitä. Eduskunnan lainsäädäntövallan ja demo-
kraattisen vaikuttamisen täysitehoisen käyttämisen kannalta on kuitenkin valitettavaa, että uudistukset 
tuodaan eduskunnan käsittelyyn pieninä osauudistuksina. Tästä seuraa se, että lainsäätäjä ei saa 
missään vaiheessa mahdollisuutta ottaa kantaa muutoksenhaun kokonaisuuteen. Sirpaleittaiset lain-
uudistukset o* di myös omiaan vaikeuttamaan sosiaaliturvan muutoksenhakujärjestelmän ymmär-
rettävyyttä. 
 
 

Rahoitus 
 

Eläkevalituslautakunnan rahoitus ehdotetaan työntekijäin eläkelain 21 f §:ssä järjestettäväksi siten, että 
eläkelaitoksilta (vakuutusyhtiöt) peritään maksuja. Ehdotuksen mukaan valituslautakunnan laatiman 
talousarvion vahvistaa vakuutusvalvonta virastoja tilinpäätöksen vahvistaa lautakunnan täysi-istunto. 
Kukin eläkelaitos maksaisi toiminnasta aiheutuvista kustannuksista sen osuuden, joka vastaisi 
kalenterivuosittain lautakunnassa vireille tulleiden kunkin eläkelaitoksen asioiden suhteellista määrää. 
Lisäksi laitokset maksaisivat vähimmäismäärän, josta tarkemmat määräykset annettaisiin 
valtioneuvoston asetuksella. Tapaturvavalituslautakurman toiminnan rahoituksesta ehdotetaan 
vastaavansisältöistä säännöstä tapaturmavakuutuslain 53 §:ään. 
 

Rahoitusta koskevia ehdotuksia on tarkasteltava perustuslain 81 §:n vakiintuneen tulkintakäytännön 
valossa. Perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan verosta säädetään lailla, joka sisältää säännöksiä 
verovelvollisen ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Perustuslain 81 §:n 
2 momentin mukaan valtion virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden ja maksujen 
suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla. Maksut ovat korvauksia tai vastikkeita julkisen vallan 
palveluista, muut rahasuorituksen valtiolle ovat valtiosääntöoikeudellisesti veroja. 
Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti asettanut seuraavia kriteerejä veroille ja maksuille (PeVL 
61/2002 vp, PeVL 66/2002 vp ja PeVL 67/2002 vp). 
 

Vero on kysymyksessä silloin, kun 
• maksu peritään yleisesti toiminnan rahoittamiseen 
• mitä suuremmaksi ero maksun ja julkisoikeudelliseen tehtävään liittyvän suoritteen tuottamisesta 

aiheutuvien kustannusten välillä kasvaa, sitä lähempänä se on veroa 
• suorite on pakollinen eli siitä ei voi kieltäytyä 
• maksuvelvollisuus koskee suoraan lain nojalla tietyt tunnusmerkit täyttäviä oikeussubjekteja 
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Veron suuruuden määräytymisen perusteista on oltava säännökset laissa ja niiden tulee olla niin 
tarkkoja, että harkinta veroa määrättäessä on sidottua. 
 

Maksu on kysymyksessä silloin, kun 
• Korvaus tai vastike julkisen vallan palveluista 
• Suoritteiden, joista maksu peritään tulee olla yksilöitävissä 
• Lailla on säädettävä maksujen suuruuden määräämisessä noudatettavista periaatteista 
• Suuruuden määräytymisperusteiden tulee säilyttää yhteys tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin 
 

Rahasuorituksen rajatulla käyttötarkoituksella ei ole merkitystä määrittelyn kannalta. Nähdäkseni nyt 
ehdotetulla maksulla on enemmän veroon kuin maksuun viittaavia ominaisuuksia. Olennaista 
kuitenkin on, että veron suuruuden perusteista ja maksun suuruuden määräytymisperusteista on sää-
dettävä lailla, ehdotuksen mukaan niistä säädettäisiin pääosin valtioneuvoston asetuksessa. Nähdäkseni 
ehdotus ei tältä osin vastaa perustuslain 81 §:n vaatimuksia. Minulle jäi ehdotuksesta epäselväksi myös 
se, miten maksuvelvollisten oikeusturva on tarkoitus järjestää. 
 

Hallintolainkäytön tehtävänä on lainmukaisuuden valvonta ja oikeusturvan takaaminen. Toisin kuin 
hallintolainkäytössä yleensä, tämän tehtävän rahoittamiseksi nyt ehdotettu malli perustuu eräänlaiselle 
aiheuttajaperiaatteelle. Valituslautakuntien rahoitus olisi kokonaan talousarvion ulkopuolella. Lisäksi 
maksuvelvollisuus on sidottu valitusten määrään. Tämä asettaa lautakunnan ja päätöksen tehneen 
laitoksen välille jännitteen, jolla saattaa olla merkitystä riippumattomuuden kannalta. 
 
 

Suullinen käsittely 
 

Hallintolainkäyttölain 37 §:n mukaan suullisia käsittelyjä järjestetään tarvittaessa asian selvittämiseksi. 
Yksityisen asianosaisen pyynnöstä suullinen käsittely on toimitettava hallintolainkäyttölain 38 §:n 
mukaan. Tällöinkin on mahdollista päättää, ettei suullista käsittelyä järjestetä, muun muassa jos se on 
asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Kansalaiskeskustelussa suullisten 
käsittelyjen vähäisyyden tai niiden puuttumisten väitetään vakavasti vaarantavan koko sosiaaliturvaa 
koskevan muutoksenhakujärjestelmän uskottavuuden ja luottamuksen Suomeen oikeusvaltiona. 
Suullinen käsittely on tärkeä osa eurooppalaista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perinnettä ja 
korkeatasoisen oikeusturvan takaamista. Toimeentuloturvan muutoksenhaussa lähtökohta on, että 
menettely on kirjallista ja suullinen käsittely täydentää kirjallista menettelyä. 
 

Hallituksen esityksen mukaan hallintolainkäyttölain 38 §:n mukainen menettely olisi tarkoituksen-
mukaista ottaa käyttöön valituslautakunnissa vasta kun lain 37 §:n tulkinta on vakiintunut ja siitä on 
saatu kokemuksia. Ehdotettu ratkaisu saattaa lisätä painetta valittaa vakuutusoikeuteen, jolla on 38 §:n 
nojalla velvollisuus järjestää suullinen käsittely. Vakuutusoikeudessa on tosin tämänkin säännöksen 
nojalla suullisia käsittelyjä on järjestetty hyvin vähän suhteessa asioiden kokonaismäärään, vaikka 
suullisten käsittelyjen määrä on vähitellen kasvanut. Tarkoituksenmukaisempaa olisi nähdäkseni se, 
että suullinen käsittely järjestettäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa muutoksenhakua, sillä 
siten voitaisiin mahdollisesti vähentää valituksia vakuutusoikeuteen. Kun käsittelyn suullisuus myös 
hallintolainkäytössä on perus- ja ihmisoikeussopimuksen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin yksi 
tekijä, olisi perustuslain 22 §:n mukaisen perus- ja ihmisoikeuksien turvaamis-velvollisuuden kannalta 
oikeampi ratkaisu, että hallintolainkäyttölain 38 § ulotettaisiin koskemaan valituslautakuntia 
toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

Riippumattomuus 
 



 

 

Tuomioistuimen riippumattomuutta tarkastellaan suhteessa toimeenpanovaltaan ja puolueettomuutta 
suhteessa asian osapuoliin. Intressiedustukseen perustuva nimittäminen ei ole perustuslain 21 §:n tai 
ihmisoikeussopimusten kieltämä, kunhan voidaan vakuuttua ratkaisijan puolueettomuudesta eikä se 
vaaranna muutoksenhakuelimen riippumattomuutta. Intressiedustuksen tuottamasta lisäarvosta oi-
keusturvalle ei ole näyttöä. Nykyisen intressiedustuksen puutteena voidaan pitää sitä, että vain työ-
markkinajärjestöt ja niihin verrattavat etujärjestöt ovat valituslautakunnissa edustettuina. Muun muassa 
vakuutettuja edustavia tai sosiaaliturvan alan kansalaisjärjestöt puuttuvat eikä järjestöjä ole kuultu 
hallituksen esityksen valmistelussakaan. 
 

Riippumattomuuteen kuuluu myös tuomarin erottamattomuus. Määräaikainen nimittäminen on perus- 
ja ihmisoikeuksien valossa sallittua, kunhan tuomarin erottamattomuus on turvattu tuon määräajan. 
 

Lautakuntien riippumattomuuden kannalta on ongelmallista muun muassa se, että sosiaaliturvalaitosten 
korkeita toimihenkilöitä saattaa toimia lautakunnissa jäseninä tai jaostoissa puheenjohtajina. Jäseninä 
saattaa toimia myös virkamiehiä, jotka valmistelevat alan lainsäädäntöä. Tätä ei voida pitää 
valtiosääntöoikeudellisesta hyväksyttävänä. Myös lääkärijäsenten osalta on ollut ongelmallista on se, 
että he ovat saattaneet olla eläke- tai tapaturmavakuutusta hoitavan laitoksen palveluksessa. 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijän eläkelain 20 c §:ään ja tapaturvavakuu-
tuslain 53 a §:ään, että jaoston kokoonpanon tulee olla asianosaisen kannalta arvioituna tasapuolinen. 
Tällä tarkoitettaneen puolueettomuutta asian osapuoliin nähden. Valtiosääntöoikeudellisesti 
asianmukaista olisi, että jäsenten nimittämistä koskevilla säännöksillä (esim. työntekijäin eläkelaki 20 
a § ja tapaturmavakuutuslaki 53 §) varmistettaisiin myös se, että päätökset voidaan tehdään ko-
koonpanossa, joka on riippumaton toimeenpanovallasta. 
 
 

Ruotsinkieli 
 

Perusoikeuksien turvaamisvelvollisuutta toteuttaa hyvällä tavalla työntekijäin eläkelain 20 a §:ään ja 
tapaturmavakuutuslain 53 §:ään ehdotetut säännökset, joiden mukaan lautakuntien jäsenet on 
määrättävä siten, että heidän keskuudessaan on riittävästi sekä suomen että ruotsin kielen taitoisia 
henkilöitä. Tämä varmistaa sen, että muutoksenhakija tulee ymmärretyksi. Lisäksi näin turvataan 
muutoksenhakijoiden yhdenvertaisuutta, kun puutteellinen kielitaito ei vaikuta muutoksenhaun kä-
sittelevän jaoston kokoonpanoon. 

Urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki 
 

Hallitus ehdottaa, että urheilijoiden tapaturmalain soveltamista koskeva muutoksenhaku ohjataan 
tapaturmavakuutuslautakuntaan ja vakuutusoikeuteen eli samoihin muutoksenhakuelimiin kuin 
muidenkin tapaturmavakuutettujen henkilöiden muutoksenhaku. Tämä järjestely edistää perustus-
lain 6 §:n mukaisesti vakuutettujen yhdenvertaisuutta. 
 

Perustuslain 19 §:n 2 momentin on tulkittu sallivan sen, että eri ryhmille on erilaisia sosiaaliturva-
järjestelyjä ja kieltävän väliinputoamiset. Vaikka nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä ei ole 
varsinaisesti kysymys urheilijoiden sosiaaliturvan järjestämisen tavasta, ei valiokunnan tulisi si-
vuuttaa sitä, että urheilijoiden eläketurvan järjestämistapa ole sopusoinnussa perustuslain 19 §:n 2 
momentin kanssa. Urheilijoiden eläketurvan sisältöä ei ole määritelty laissa. Lain tasoisesti on 
säännelty vain vanhuuseläkeikä ja pakolliset maksut. Perustuslain 19 §:n 2 momentin on vakiin-
tuneesti katsottu edellyttävän täsmällistä ja tarkkarajaista lailla säätämistä. Lisäksi perustuslain 80 
§:n 1 momentin mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden tulee ilmetä täsmälli-
sesti laista. Nähdäkseni nykyinen sopimukseen perustuva järjestely ei täytä perustuslakivaliokunnan 
vakiintuneesti sosiaaliturvalainsäädännöltä edellyttämää täsmällisyyttä. Valtiosääntö ei sen sijaan 
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estäne sitä, että perustuslain 19 §: 2 momentin tarkoittamien sosiaalisten riskien aikaisen turvan 
sisältö muutoin voi määräytyä sopimuksen perusteella. 

 



 

 

Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä toimeentuloturvan 
muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi (HE 155/2003 vp) 
 
 
 

Esitys sisältää vaatimattoman askeleen toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean 
ehdotusten toteuttamiseksi. Asiallisesti kysymys on vain yksityisen sektorin eläkkeiden ja 
tapaturmavakuutuksen valituslautakuntien nimenmuutoksesta, eräistä teknisluoteisista 
menettelysäännöksistä, päätösvaltaisen kokoonpanon lailla säätämisestä ja rahoituksen 
irrottamisesta järjestelmän puolueettomuuden kannalta moitteettomaksi. Viimeksi mainitut 
muutokset ovat tärkeitä perustuslain 21 (ja 3) §:n kannalta. Järjestelmä on näiltä osin samoin 
kuin valituslautakunnan budjetin valvonnan kannalta tarkoituksenmukainen. Nyt toteutettava 
eläkelautakunnan ja tapaturmalautakunnan rahoitusjärjestelmän muutos muuttaa 
sosiaaliturvan lainkäyttöelimet siten asianmukaisiksi, että vain sosiaalivakuutustoimikunnat 
rahoitetaan hallintotoimen suorittajan varoista. 
 

Sosiaalivakuutuksen muutoksenhaku ja organisointi täyttää perustuslain 21 §:n vaatimuksen 
siitä, että päätöksen voi saada riippumattoman tuomioistuimen tai muun lainkäyttöelimen 
käsiteltäväksi. Tästä huolimatta olisi tärkeää muuntaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakujärjestelmä pikaisesti kokonaisuudessaan kaksiportaiseksi ja sellaiseksi, että ylin 
lainkäyttöaste olisi tuomioistuin. Tältä kannalta ne tilanteet, joissa tarkastuslautakunta toimii 
ylimpänä muutoksenhakuelimenä, ovat periaatteellisesti erityisen kiireellisiä. Kan-
saneläkelaitoksen päätöksentekoon sovellettavassa muutoksenhaussa sosiaalivakuutus-
toimikuntien asema ei ole mm. rahoituksen ja elinten erillisyyden kannalta tyydyttävästi 
järjestetty. Ne eivät kuitenkaan ole missään yhteydessä ainoita muutoksenhakuelimiä, vaan 
niiden päätöksestä voi aina valittaa ainakin tarkastuslautakuntaan. 
 

Työntekijäin eläkelain ehdotettu 20 c § vastaa nykyistä työntekijäin eläkeasetuksen 19 §:ää. 
Lautakunnan jaoston päätösvaltaisesta kokoonpanosta eri tyyppisten jäsenten kesken 
saattaisi olla asianmukaista säätää lakiehdotusta tarkemmin lautakunnan työjärjestystä 
korkeammalla normitasolla samaan tapaan kuin tapaturmavakuutuslain muutosehdotuksen 53 
a §:ssä säädetään (Ko. säännöksen toisesta virkkeestä puuttunee sana "jaoston"). Tällöin 
säännös myös paremmin vastaisi PeVL 35/2001 vp omaksuttua kantaa. 
 

Yllättävä, vaikkakin tämän hallituksen esityksen kannalta merkityksetön näkökohta on 
hallituksen esityksen s. 5/II maininta siitä, että hallintolain periaatteet on tarkoitus ulottaa 
erillisellä lainsäädännöllä koskemaan työeläkejärjestelmää ja tapaturmavakuutusjärjestelmää. 
Niin perustuslain 124 §:n kuin hallintolain 2 §:n nojalla voidaan pitää kiistattomana, että 
lakisääteisessä työeläke- ja tapaturmajärjestelmässä kysymys on hallintotehtävästä, joka 
liittyy julkisen vallan käyttöön. Hallintolain (hallinnon) periaatteiden erikseen säätäminen 
noudatettavaksi olisi omiaan vain hämmentämään asiaa. 
 
 
 

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2004 .    -   . 
 

Pentti Arajärvi 
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Perustuslakivaliokunta 
 

00102 EDUSKUNTA 

Asia HE 155/2003 vp 
 

Pyydettynä lausuntona koskien hallituksen esitystä Eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua 
koskevaksi lainsäädännöksi ( HE 155/2003vp.) perustuslain 81 §:n kannalta sosiaali-ja ter-
veysministeriö esittää seuraavaa. 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on määritellyt perusteet perustuslain 81 §:ssä tarkoitetuille 
veroille ja maksuille lausunnoissaan PeVL 61/2002v, Pe VL 66/2002 vp ja Pe VL 67/2002 vp. 
Seuraavassa on HE 155/2003 vp tarkasteltu tästä näkökulmasta. 
 

Esityksen mukaan eläkelautakunnan (eläkevalituslautakunnan) toiminta rahoitetaan työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainituilta yksityisen työeläkejärjestelmän piirissä toimivilta eläke-
laitoksilta perittävillä maksuilla. Maksujen yhteismäärä määräytyy Vakuutusvalvontaviraston vuo-
sittain vahvistaman eläkevalituslautakunnan talousarvion perusteella. Eläkevalituslautakunnan 
toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan lakiehdotuksen mukaan mainittujen yksityisten alojen 
eläkelaitosten kesken kalenterivuosittain lautakunnassa vireille tulleiden kunkin eläkelaitoksen 
asioiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Kukin eläkelaitos maksaa kuitenkin kalenterivuosittain 
vähintään euromäärän, josta samoin kuin maksujen perimisestä ja tilittämisestä eläkevalituslauta-
kunnalle annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoton asetuksella. 
 

Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä rahoitetaan kokonaan työnantajilta ja työntekijöiltä perit-
tävillä maksuilla. Yrittäjät maksavat myös oman vakuutusmaksunsa. Maksujen euromäärää ei lailla 
vahvisteta, vaan ne määräytyvät vakuutusmatemaattisesti laissa säädetyllä tavalla lailla säädettyjen 
etuuksien ja hallintokustannusten kattamiseksi. Valtio ei osallistu yksityisen sektorin työeläke-
järjestelmän rahoitukseen lainkaan. Yrittäjäjäriestelmän etuuksien rahoitus kuitenkin turvataan 
valtion varoista. 
 

Nämä kaikki vakuutusmaksut ovat lähinnä "riskiperusteisia" vakuutusmaksuja, jossa työeläkejär-
jestelmään pakollisesti kuuluvat työnantajat vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti laissa 
säädettyjen etuuksin rahoittamisesta. 
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Työeläkelaitokset hakevat vuosittain STM:ltä yhteisellä hakemuksella koko työeläkejärjestelmän 
rahoittamiseen tarkoitetun vakuutusperusteisen tason työntekijäin eläkelain 12 ja 12 a §:n perustella. 
Lain mukaan STM voi vain hyväksyä tai hylätä ko. hakemuksen. 
 

Eläkelautakunta on perustuslain 124 §:n valossa saanut eduskunnan valtuutuksella lailla hoidettavakseen 
oikeusturvaan liittyviä hallintotehtäviä. Koska eläkelautakunta käsittelee sellaisia työntekijöiden 
muutoksenhakua koskevia valituksia , jotka perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaisesti on säädettävä 
lailla ( vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman ym. johdosta tarvittava 
toimeentulo), myös hallintolainkäyttölaki on ulotettu koskemaan eläkelautakunnan toimintaa. Tämän 
johdosta on etenkin työkyvyttömyyseläkkeisiin ja vanhuuseläkkeisiin liittyen pidetty lautakunnan 
toimintaa säädettäessä erityisen keskeisenä ns. virallis- ja tutkimisperiaatetta. Jotta vakuutettu saisi 
oikean toimeentuloturvan nopeasti, lautakunnan on tutkittava itse hakijan oikeus 
työkyvyttömyyseläkkeisiin ja oikean suuruiseen eläketurvaan. Oikean toimeentuloturvan saamiseksi 
myös lautakuntaan tehtävät valitukset on lailla ohjattu eläkelaitosten kautta tapahtuvaksi eläkelaitoksen 
niin sanotun itseoikaisumenettelyn varmistamiseksi. 
 

Hallinnollisen oikeusturvan jatkuvuuden kannalta eläkelautakunta on lakisääteinen muutoksenhakuaste. 
Laissa on lautakunnan toiminta säädetty tuomioistuimen tapaan toimivaksi muun muassa jäsenten 
nimitysten (lautakunnan toimikausien sivutoimisista jäsenistä johtuvat määräaikaisuudet), tuomarien 
puolettomuuden ym. näihin rinnastettavien syiden vuoksi. Eläkelautakunta ei kuitenkaan rahoituksen 
osalta ole välittömään valtionhallintoon kuuluva toimielin, vaikka sen käyttää lailla sille annettua 
hallintovaltaa muutoksenhakuasteena. 
 

Esityksessä on lähtökohtana ollut, että koska lautakunnan tehtävänä on päätöksillään vahvistaa 
eläkkeenhakijalle ja eläkkeensaajalle laissa tarkoitetulla tavalla ansioperusteinen turva perustuslain 19 
§:n 2 momentin tarkoittamissa tilanteissa, lautakunnan rahoitus pidettäisiin edelleenkin koko 
järjestelmän tapaan valtion verotuslainsäädännöstä erillään. Lain mukaan lautakunnan rahoitus 
järjestettäisiin työeläkemaksun yhteydessä määriteltävällä erillisellä osalla, jonka yhteismäärä perustuu 
Vakuutusvalvontaviraston vahvistukseen. Kaikki eläkelaitokset saavat tietoonsa ko. maksun suuruuden 
edellä mainitun työeläkejärjestelmän rahoitusta koskevan hakemuksen yhteydessä, jossa muutoinkin 
jaetaan eläkelaitosten välisiä kustannuksia hajautetun työeläkejärjestelmän vastuun osalta. 
 

Muutoksenhakumaksu olisi osana edellä selostetussa työeläkejärjestelmän rahoitusprosessissa.. 
Maksuilla rahoitettaisiin koko eläkelautakunnan toiminta. Eläkelautakunnan talousarvioehdotuksen ja 
muun talousarvion käytännön jaksotuksen kannalta on tarkemmat säännökset maksun tilittämistä 
annettava valtioneuvoston asetuksella. 
 

Lautakunnan toiminnan menojen kannalta on huomattava, että vain puheenjohtaja ja henkilökunta ovat 
vakinaisessa työsuhteessa lautakuntaan. Lautakunnan kaikki muut jäsenet ovat sivutoimisia. 
Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä on varmistaa, että eläkevalituslautakunnan rahoitus on sen laatiman 
talousarvioehdotuksen pohjalta hyvän taloushallinnon mukainen ja täyttää laillisuusvaa-timukset. Tämän 
varmistavat myös lakiehdotuksessa mainitut erilliset tilintarkastajat. 
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Mitä edellä on selostettu perustuslain 81 §:ää eläkelautakunnan osalta , koskee samojen periaatteiden 
mukaisesti myös tapaturmalautakunnan rahoitusta tapaturmavakuutuslakia koskevan lakiehdotuksen 53 
§:ssä. 
 

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että työntekijäin eläkelain lakieh-
dotuksen 21 f §:ssä ja tapaturmavakuutuslain 53 §:ssä ehdotettu maksu olisi perustuslain 81 §:n 2 
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momentissa tarkoitettu maksu, jonka yleisistä perusteista on ehdotettu lailla säädettäväksi, siten kuin 
mainituista pykäläehdotuksista ilmenee. 
Sosiaali- ja terveysministeri 

Apulaisosastopäällikkö, 
hallitusneuvos 

 

Tuulikki Haikarainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7W 



 

 

 
 
 
 
 
 
C: TiimiöOT M C4'Ferustusfakivaljokuma.doc 

?t i/P   VYy&ÖÖ Y T̂̂  {/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä toimeentuloturvan 

muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi (HE 155/2003 vp). Lausuntoani on pyydetty erityisesti 

siitä, ovatko esityksen mukaiset eläke- ja vakuutuslaitosten rahasuoritukset, joilla 

eläkevalituslautakunnan ja tapaturmavalituslautakunnan toiminta on tarkoitus rahoittaa, 

valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan veroja vai maksuja. Käytettäväkseni on toimitettu myös 

sosiaali- ja terveysministeriön asiasta 17.2.2004 antama kirjallinen lausunto. 
 

Työntekijäin eläkelakiin ehdotetun 21f §:n mukaan muutoksenhakuelimenä toimivan 

eläkevakuutuslautakunnan toiminta rahoitettaisiin yksityisten alojen eläkelaitoksilta perittävillä 

maksuilla, joiden yhteismäärä määräytyisi Vakuutusvalvontaviraston vuosittain vahvistaman 

lautakunnan talousarvion mukaan. Eläkelaitosten kesken lautakunnan toiminnasta aiheutuneet 

kustannukset jaettaisiin kalenterivuosittain lautakunnassa vireille tulleiden kunkin eläkelaitoksen 

asioiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Kukin eläkelaitos maksaisi kuitenkin kalenterivuosittain 

vähintään asetuksella määrättävän euromäärän. Vastaava järjestely ehdotetaan tapaturmavakuutuslain 

53 §:ään lisättävillä säännöksillä toteutettavaksi myös tapaturmavalituslautakunnan toiminnan 

rahoituksessa, jossa maksuvelvollisia olisivat lakisääteistä tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavat 

vakuutuslaitokset. 
 

Veron ja maksun välinen ero on valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen sen vuoksi, että 

perustuslain 81 §:n on säädetty toisistaan poikkeavat vaatimukset yhtäältä veroja ja toisaalta maksuja 



 

 

koskevalle lain tasoiselle sääntelylle. Verolaissa on oltava säännökset verovelvollisuuden ja veron 

suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Maksuista on puolestaan lailla säädettävä 

ainoastaan niiden suuruuden yleisistä perusteista. 

Perustuslakivaliokunnan pitkäaikaisessa käytännössä veron ja maksun olennaisena erona on pidetty 

sitä, että maksut ovat korvauksia tai vastikkeita julkisen vallan palveluista, kun taas veroilta puuttuu 

tämän kaltainen vastikesuhde (ks. HE 1/1998 vp, s. 134-135). Tämä otettiin lähtökohdaksi myös 

perustuslakivaliokunnan tärkeässä lausunnossa 61/2002. Lisäksi tässä lausunnossa esitettiin eräitä 

täydentäviä näkökohtia, joihin on syytä kiinnittää huomiota, kun arvioidaan vastikesuhteen 

olemassaoloa (ks. myös lausunnot Pe VL 66-67/2002 vp). 
 

Ensinnäkin suoritteiden, joista maksu peritään, tulee olla jollakin tavoin yksilöitävissä. Jos 

rahasuoritus peritään yleisesti jonkin toiminnan rahoittamiseen, kyseessä on valtiosääntöoikeudellisesti 

pikemminkin vero kuin maksu, Toiseksi, vaikka rahasuorituksen maksuluonteen edellytyksenä ei 

olekaan täysi kustannusvastaavuus, maksun suuruuden ja määräytymisperusteiden tulee kuitenkin 

säilyttää jokin yhteys suoritteen tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin siten, että kun ero maksun ja 

etenkin julkisoikeudelliseen tehtävään liittyvän suoritteen tuottamiskustannukseen kasvaa, sitä 

pemstellumpaa on pitää suoritusta valtiosääntöoikeudellisessa mielessä verona. Kolmanneksi 

merkitystä voi olla sillä, onko suoritteen vastaanottaminen vapaaehtoista vai pakollista: "veron 

suuntaan viittaa, jos suoritusvelvollisuuden aiheuttamista suoritteista ei voi kieltäytyä ja velvollisuus 

koskee suoraan lain nojalla tietyt tunnusmerkit täyttäviä oikeussubjekteja". Sen sijaan 

perustuslakivaliokunta katsoi, että "rahasuorituksen mahdollisella rajoitetulla käyttötarkoituksella ei 

ole merkitystä suorituksen valtiosääntöoikeudellisen luonteen arvioinnissa". 
 

Nähdäkseni on selvää, että eläke- ja vakuutuslaitokset maksettavaksi ehdotettavia rahasuorituksia ei 

voida pitää vastikkeina laitosten saamista palveluista: laitosten päätöksistä tehtyjen valitusten 

käsittelyä ei voida konstruoida laitosten vastaanottamaksi palveluksi. Rahasuoritukset eivät ole 

valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan maksuja vaan veroja, joita koskevan lakitasoisen sääntelyn 

tulee täyttää perustuslain 81 §:n 1 momentissa verolaille asetetut sisällölliset vaatimukset. Tämä 

johtopäätös on niin ilmeinen, että sen perusteleminen ei vaadi niiden perustuslakivaliokunnan 

lausunnossa 61/2002 vp esitettyjen täydentävien kriteerien yksityiskohtaista arviointia, jotka 

epäselvissä tilanteissa suuntaavat verojen ja maksujen rajanvetoa-Olen siis toisella kannalla kuin 

sosiaali- ja terveysministeriö lausunnossaan. On myös syytä korostaa lautakunnan tehtävien olevan 

luonteeltaan lainkäyttöä eikä hallintoa. Niin ikään on syytä todeta, että perustuslain 124 §:n 



 

 

säännöksellä julkisten hallintotehtävien uskomisella muille kuin viranomaisille ei ole merkitystä 

lautakuntien aseman arvioinnissa. 
 
 

Porthaniassa 25.2.2003 

Kaarlo Tuori
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Perustuslakivaliokunnan lausuntopyyntö 23.2.2004 
 

HE 155/2003 vp TOIMEENTULOTURVAN MUUTOKSENHAKUA KOSKEVAKSI LAIN-
SÄÄDÄNNÖKSI; ELÄKEVALITUSLAUTAKUNNAN JA TAPATURMA VALITUSLAUTA-
KUNNAN TOIMINNAN RAHOITUS - VERO VAI MAKSU? 

 

Perustuslakivaliokunta on viitaten sen käsiteltävänä olevaan hallituksen esi-
tykseen n:o 155/2003 vp toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi 
lainsäädännöksi pyytänyt valtiovarainministeriön lausuntoa eläkevalituslau-
takunnan ja tapaturmavalituslautakunnan rahoitustavasta ja ennen muuta siitä, 
ovatko hallituksen esityksessä ehdotetut eläke- ja vakuutuslaitosten raha-
suoritukset valtiosääntöoikeudellisessa mielessä veroja vai maksuja. 
 

Valtiovarainministeriö esittää kunnioittavasti lausuntonaan seuraavaa. 
 

1. Arvioinnin lähtökohdat 
 

Hallituksen esityksen mukaan eläkevalituslautakunnan toiminta rahoitettaisiin 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainituilta yksityisen työelä-
kejärjestelmän piirissä toimivilta eläkelaitoksilta perittävillä maksuilla. 
Maksujen yhteismäärä määräytyisi Vakuutusvalvontaviraston vuosittain 
vahvistaman eläkevalituslautakunnan talousarvion perusteella. Eläkevalitus-
lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaettaisiin lakiehdotuksen 
mukaan mainittujen yksityisten alojen eläkelaitosten kesken kalenterivuosit-
tain lautakunnassa vireille tulleiden kunkin eläkelaitoksen asioiden luku-
määrän mukaisessa suhteessa. Kukin eläkelaitos maksaisi kuitenkin kalente-
rivuosittain vähintään euromäärän, josta samoin kuin maksujen perimisestä ja 
tilittämisestä eläkevalituslautakunnalle annettaisiin tarkempia säännöksiä 
valtioneuvoston asetuksella. Rahoitusta koskeva säännösehdotus sisältyy 
työntekijäin eläkelain muuttamista koskevan lakiehdotuksen 21 f §:ään. La-
kiehdotukseen tapaturmavakuutuslain muuttamisesta sisältyy mm. ehdotus 
tapaturmavalituslautakunnan rahoituksesta (53 §:n 4-6 mom.). Tapaturma-
valituslautakunnan rahoituksen järjestämisperiaatteet vastaisivat eläkevali-
tuslautakunnan osalta ehdotettuja rahoitusperiaatteita. 
 

Ehdotetut eläkevalituslautakunta ja tapaturmavalituslautakunta ovat halli-
tuksen esityksessä lakisääteisenä muutoksenhakuasteena julkista valtaa 



 

 

käyttäessään perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuja muita kuin viranomaisia, jotka 
voivat hoitaa julkisia hallintotehtäviä. 
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Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan valtio-
sääntöisille maksuille on ominaista, että ne ovat korvauksia tai vastikkeita 
julkisen vallan palveluista; muut rahasuoritukset valtiolle ovat sen sijaan ve-
roja valtiosääntöoikeudellisessa mielessä (HE 1/1998 vp. s. 134-135). Vero-
jen ja maksujen olennainen ero liittyy siten maksujen vastikkeellisuuteen. Jos 
vastikesuhdetta ei ole, suoritus on valtiosääntöoikeudellisessa mielessä vero. 
Arvioidessaan kyseisten rahasuoritusten valtiosääntöoikeudellista luonnetta 
valtiovarainministeriö on pitäytynyt tarkastelussaan lähtökohtaisesti 
perustuslakivaliokunnan viimeaikaisimpaan lausuntokäytäntöön (PeVL 
61/2002 vp, Pe VL 66/2002 vp, Pe VL 67/2002 vp. ja Pe VL 3/2003 vp.). Pe-
rustuslakivaliokunnan lausuntojen perusteella asian harkinnan kannalta 
olennaisina arviointikriteereinä voidaan pitää mm. seuraavia seikkoja: 

1. Syntyykö maksusuorituksen suorittamisvelvollisuus suoraan lain nojalla 
tietynlaisen toiminnan harjoittamisen perusteella. Veron suuntaan on 
katsottu viittaavan sen, jos suoritusvelvollisuuden aiheuttamista suorit-
teista ei voi kieltäytyä ja velvollisuus koskee suoraan lain nojalla tietyt 
tunnusmerkit täyttäviä oikeussubjekteja. 

2. Katetaanko maksuilla tiettyjen erikseen yksilöitävissä olevien suoritteiden 
tuotantokustannukset vai virastolle tiettyjen laissa säädettyjen tehtävien 
hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jos rahasuoritus peritään yleisesti 
jonkin toiminnan rahoittamiseen, kysymyksessä on pikemminkin katsottu 
olevan valtiosääntöoikeudellinen vero kuin maksu. Joskaan 
rahasuorituksen maksun luonteen edellytyksenä ei tästä huolimatta ole 
pidetty täyttä kustannusvastaavuutta. Maksun suuruuden ja määräyty-
misperusteiden on kuitenkin edellytetty säilyttävän jokin yhteys suorit-
teen tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Mitä suuremmaksi ero 
maksun ja etenkin julkisoikeudelliseen tehtävään liittyvän suoritteen 
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten välillä kasvaa, sitä perustellum-
maksi on katsottu pitää suoritusta valtiosääntöoikeudellisena verona. 

 

2. Rahasuoritusten valtiosääntöoikeudellisen luonteen arviointia 
 

Edellä mainituista lähtökohdista valtiovarainministeriö pitää merkitykselli-
senä sen arvioimista, katetaanko maksuilla tiettyjen erikseen yksilöitävissä 
olevien suoritteiden tuottamiskustannuksia sekä, millä perusteella ja miten 
suoritusvelvollisten osuus toiminnan rahoituksesta käytännössä määräytyy. 
Eli, määräytyykö suoritusvelvollisuuden peruste ja suuruus maksuvelvollisen 
saamien suoritteiden aiheuttamien kustannusten vai muiden seikkojen 
perusteella. 
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Nyt kyseessä olevien maksujen suoritusvelvollisuus syntyisi suoraan lain 
perusteella valituksenalaisen päätöksen tehneille eläke-ja vakuutuslaitoksille. 
Kummankin valituslautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja-
ettaisiin lakiehdotuksen mukaan eläke- ja vakuutuslaitosten kesken kalente-
rivuosittain lautakunnissa vireille tulleiden kunkin eläke- ja vakuutuslaitoksen 
asioiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Lakiehdotuksen mukaan kukin 
eläke- ja vakuutuslaitos maksaisi kuitenkin kalenterivuosittain vähin- 
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tään euromäärän, josta annettaisiin tarkempia säännöksiä valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

Eläke- ja vakuutuslaitoksilta perittävillä, vireille tulleiden valitusten määrään 
perustuvilla maksuilla ei lakiehdotuksen perusteluista saatavan selvityksen 
mukaan katettaisi yksilöitävissä olevien suoritteiden tuottamiskus-tannuksia, 
vaan maksun määräytymisperuste (vireille tulleet valitukset) jakaisi 
valituslautakuntien toiminnasta aiheutuvat kustannukset eläke- tai va-
kuutuslaitosten kesken. Myöskään asetuksella laitoksille tarkemmin määrät-
tävä vähimmäismaksu ei luonteensa mukaisesti olisi tarkoitettu kattamaan 
erikseen yksilöitävissä olevien suoritteiden tuottamiskustannuksia. Käytän-
nössä maksujen määräytymisperuste voisi olla täysin sattumanvarainen suh-
teessa laitoksen päätösten perusteella vireille tulleiden asioiden käsittelyn 
aiheuttamiin kustannuksiin. Laitoskohtaisen suoritusvelvollisuuden määrän 
sattumanvaraisuus valituslautakunnan rahoituksessa on piirre, joka valtiova-
rainministeriön mielestä korostaa sitä, että kyseisiä rahasuorituksia on val-
tiosääntöoikeudellisesti pidettävä veroina. 
 

Valituksen eläke- tai vakuutuslaitoksen päätöksen oikeellisuudesta tekisi 
päätöksen saanut vakuutettu tai muu edunsaaja. Valituksen käsittelystä ai-
heutuneet kustannukset maksaisi kuitenkin päätöksen tehnyt eläke- tai va-
kuutuslaitos. Koska valituksen vireille tulo ei riippuisi päätöksen tekijästä, ei 
eläke- tai vakuutuslaitoksen osallistuminen valituslautakunnan toiminnan 
rahoitukseen olisi riippuvainen sen omista toimenpiteistä. Viranomaisten 
suoritteistaan perimien maksujen osalta tilanne on kuitenkin yleensä se, että 
suoritteen tilaaja on myös maksuvelvollinen. Koska eläkelaitos tai vakuutus-
laitos ei tilaa mitään viranomaisen suoritetta, on sen lakiin perustuvaa suori-
tusvelvollisuutta tälläkin perusteella pidettävä valtiovarainministeriön mie-
lestä valtiosääntöoikeudellisesti verona. 
 

Edellä esitettyihin perusteisiin viitaten valtiovarainministeriö katsoo, että 
lausuttavana olevaan hallituksen esitykseen sisältyvissä työntekijäin eläke-
lakia (21 f §) ja tapaturmavakuutuslakia (53 §) koskevissa muutosehdotuk-
sissa tarkoitettuja maksuja on pidettävä valtiosääntöoikeudellisesti veroina. 
Kyseisissä lakiehdotuksissa ei ole otettu huomioon perustuslain 81 §:n 1 
momentissa ja 121 §:n 3 momentissa verosta säätämiselle asetettuja vaati-
muksia. Eläkevalituslautakunnalle ja tapaturmavalituslautakunnalle ehdotet-
tujen tehtävien antamista valtion viranomaiskoneiston ulkopuolelle ja näiden 
lautakuntien taloutta koskevaa päätöksentekoa suhteessa valtiontalouteen on 
tarpeen arvioida laajemminkin. 

 
 
 
 

Raimo Sailas 
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Valtiosihteeri kansliapäällikkönä 
 
 
 

Osastopäällikkö, 
budjettipäällikkö 

TIEDOKSI Valtiovarainministeriön 
- budjettiosasto (Taipale, Isotalo, Pöysti) 
- vero-osasto 



 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO /2004 vp 
 

Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutok-
senhakua koskevaksi lainsäädännöksi 

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
 
 
 

JOHDANTO 
 
 

Vireilletulo 

Eduskunta on 2 päivänä joulukuuta 2003 lähettäessään hallituksen esityksen toimeentu-

loturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi (HE 155/2003 vp) valmistelevasti 

käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakiva-

liokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen ja ylitarkastaja Kai Kullaa, sosiaali- ja 

terveysministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö 

- professori Pentti Arajärvi 

- professori Seppo Laakso 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- valtiovarainministeriö 

- professori Raija Huhtanen 
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—        professori Kaarlo Tuori. 

HALLITUKSEN ESITYS 

Esitys merkitsee toimeentuloturvan lainsäädännön muuttamista toimeentuloturvan muu-

toksenhakukomitean ehdotusten mukaisesti. Yksityisten alojen eläkevalituksia käsittelevän 

eläkelautakunnan rahoitus irrotetaan eläketurvakeskuksesta ja sen toiminta rahoitetaan 

eläkelaitoksilta perittävillä maksuilla. Samanlainen järjestelmä ulotetaan tapatur-

malautakuntaan. Näiden lautakuntien nimet muutetaan toimintaa kuvaaviksi valituslau-

takunniksi. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, 

kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan sosiaaliturvan muutoksenhaku-

lautakunnat toimivat tuomioistuinten tavoin, niiden jäsenet hoitavat tehtäviään tuomarin 

vastuulla ja heidän puolueettomuuttaan turvaavat tuomarin esteellisyyssäännökset. 

Esityksessä ehdotetut muutokset vahvistavat perustelujen mukaan osaltaan perustuslain 21 

§:ssä tarkoitettua oikeusturvaa sosiaaliturvan muutoksenhaussa. Hallitus katsoo, että 

lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 

Perustelut 
 

Perustuslain 21 § 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelain (1. lakiehdotus) ja tapatur-

mavakuutuslain (3. lakiehdotus) säännöksiä muutoksenhakujärjestelmästä. Tarkoitus on 

vahvistaa ensimmäisinä valitusasteina nykyisin olevien eläkelautakunnan ja tapaturma-

lautakunnan asemaa riippumattomina ja itsenäisinä muutoksenhakueliminä. Toimielinten 
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tällaista asemaa paremmin kuvaavat uudet nimet ovat eläkevalituslautakunta ja ta-

paturmavalituslautakunta. Niiden jäsenet nimittää valtioneuvosto enintään viideksi vuo-

deksi kerrallaan. Jäsenet toimivat tuomarinvastuulla ja heidän oikeudestaan pysyä teh-

tävässään on voimassa, mitä tuomarinviran haltijasta säädetään. Esityksessä ehdotetaan 

muutettavaksi myös valituslautakuntien rahoitusjärjestelmää. Lisäksi säännökset lauta-

kuntien päätösvaltaisesta kokoonpanosta ehdotetaan nostettaviksi lain tasolle. 

Valituslautakunnat ovat sellaisia muutoksenhakuelimiä, joista on perustuslain 98 §:n 

3 momentin ilmentämän periaatteen mukaisesti säädettävä lailla ja joiden toiminnassa 

perustuslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettujen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

takeiden tulee täyttyä (PeVL 15/2002 vp, s. 3/II, PeVL 55/2002 vp, s. 3/1). 

Eläkevalituslautakunnassa on 1. lakiehdotuksen 20 a §:n perusteella päätoimisen 

puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja ja muita jäseniä, joista osa määrätään 2 mo-

mentista ilmeneviä intressiryhmiä edustavien järjestöjen ehdotuksesta. Tapaturmavali-

tuslautakunnan osalta vastaava sääntely sisältyy 3. lakiehdotuksen 53 §:n 3 momenttiin. 

Perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt jonkin ratkaisuelimen kokoonpanon intressi-

pohjaisuutta sinänsä ongelmallisena perustuslain 21 §:n 1 momentissa vaaditun riippu-

mattomuuden kannalta, mutta on katsonut, että riippumattomuusvaatimuksen kanssa ei ole 

sopusoinnussa intressipohjaisten jäsenten määrän muodostaminen enemmistöksi (PeVL 

15/2002 vp, s. 4/1, PeVL 55/2002 vp, s. 3/II). 1. lakiehdotuksen 20 c §:n ja 3. la-

kiehdotuksen 53 a §:n säännökset eläke- ja tapaturmavalituslautakunnan jaoston, vah-

vennetun jaoston ja täysistunnon päätösvaltaisuudesta mahdollistavat sen, että intressi-

pohjaiset jäsenet muodostavat toimielimen päätösvaltaisessa kokoonpanossa enemmistön. 

Perustuslain 21 §:n 1 momentissa säädetyn oikeuden kannalta voidaan pitää mer-

kittävänä, että eläkevalitus- ja tapaturmavalituslautakuntien päätöksistä saa valittaa va-

kuutusoikeuteen. Perustuslain 21 §:n 2 momentissa säädetyn oikeudenmukaisen oikeu-

denkäynnin näkökulmasta valtiokunta on käytännössään kuitenkin pitänyt ongelmallisena, 

jos lainkäyttöelin tehdään kokoonpanoltaan sellaiseksi, että se ei täytä riippumatto-

muusvaatimusta (PeVL 55/2002 vp, s. 3/II). Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen edelly-



 

PeVL /2004 vp — HE 155/2003 vp 

 

40 

tyksenä on muuttaa lakiehdotuksia siten, että tarkoitetunlaiset jäsenet eivät muodosta 

enemmistöä valituslautakuntien päätösvaltaisissa istunnoissa. 

1. lakiehdotuksen 20 b §:n säännökset suullisen käsittelyn toimittamisesta suljetuin 

ovin ovat perustuslakivaliokunnan samanlaisesta sääntelystä aiemmin ilmaisemien 

kantojen mukaiset (PeVL 35/2001 vp, s. 2). 
 

Lautakuntien rahoitus 

Muutoksenhakuelimenä toimivan eläkevalituslautakunnan toiminta rahoitetaan 1. la-

kiehdotuksen 21 f §:n mukaan yksityisten alojen eläkelaitoksilta perittävillä maksuilla. 

Niiden yhteismäärä määräytyy lautakunnan talousarvion perusteella, jonka Vakuutus-

valvontavirasto vahvistaa. Toiminnan kustannukset jaetaan kyseisten eläkelaitosten kesken 

kalenterivuosittain lautakunnassa vireille tulleiden, kunkin laitoksen asiamäärän suhteessa. 

Kukin laitos maksaa kuitenkin vähintään valtioneuvoston asetuksella säädettävän 

euromäärän. — Vastaava järjestely koskee 3. lakiehdotuksen 53 §:n perusteella ta-

paturmavalituslautakunnan toiminnan rahoitusta, jossa maksuvelvollisia ovat lakisääteistä 

tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavat vakuutuslaitokset. 

Ehdotukset ovat merkittäviä perustuslain 81 §:n säännösten kannalta valtion veroista 

ja maksuista. Rahasuorituksen valtiosääntöoikeudellinen luonne vaikuttaa niihin 

vaatimuksiin, joita perustuslaki kohdistaa suorituksesta säätämisen tapaan. 

Valtion verosta säädetään perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan lailla, joka sisältää 

säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen 

oikeusturvasta. Verolaista tulee yksiselitteisesti ilmetä verovelvollisuuden piiri. Lain 

säännösten tulee olla myös sillä tavoin tarkkoja, että lakia soveltavien viranomaisten 

harkinta veroa määrättäessä on sidottua. Valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja 

muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään 

perustuslain 81 §:n 2 momentin perusteella lailla. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen 

käytännön mukaan valtiosääntöisille maksuille on ominaista, että ne ovat korvauksia tai 

vastikkeita julkisen vallan palveluista; muut rahasuoritukset valtiolle ovat sen sijaan veroja 
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valtiosääntöoikeudellisessa mielessä (HE 1/1998 vp, s. 134—135, PeVL 61/2002 vp, s. 

5/II, PeVL 66/2002 vp, s. 3 ja PeVL 67/2002 vp, s. 3/II). 

Eläke- ja vakuutuslaitoksilta perittävät maksut menevät yleisesti eläkevalituslau-

takunnan ja tapaturmavalituslautakunnan toiminnan rahoittamiseen, mikä seikka viittaa 

valiokunnan käsityksen mukaan pikemminkin valtiosääntöoikeudelliseen veroon kuin 

maksuun. Valiokunta on lisäksi käytännössään katsonut, että mitä suuremmaksi ero 

maksun ja etenkin julkisoikeudelliseen tehtävään liittyvän suoritteen tuottamisesta ai-

heutuvien kustannusten välillä kasvaa, sitä lähempänä on pitää suoritusta valtiosääntö-

oikeudellisena verona. Merkittävää voi myös olla, onko asianomaisen suoritteen vas-

taanottaminen vapaaehtoista vai pakollista. Veron suuntaan viittaa, jos suoritusvelvolli-

suuden aiheuttamista suoritteista ei voi kieltäytyä ja velvollisuus koskee suoraan lain 

nojalla tietyt tunnusmerkit täyttäviä oikeussubjekteja. Rahasuorituksen mahdollisella 

rajoitetulla käyttötarkoituksella ei ole merkitystä suorituksen valtiosääntöoikeudellisen 

luonteen arvioinnissa. 

Eläke- ja vakuutuslaitosten päätöksistä tehtyjen valitusten käsittelyä ei valiokunnan 

käsityksen mukaan ole pidettävä näiden laitosten valituslautakunnilta vastaanottamana 

palveluna. Valitusten käsittelyyn perustuva maksuvelvollisuus koskee siksi valtio-

sääntöoikeudellisessa mielessä verosta säätämistä. 

Verovelvollisuuden perusteet määräytyvät lakiehdotuksissa perustuslain 81 §:n 

näkökulmasta riittävän tarkasti. Veron suuruuden perusteista sen sijaan ei sisälly lakieh-

dotuksiin perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaisia säännöksiä, vaan veron suuruus 

määräytyy kalenterivuosittain vireille tulleiden asioiden mukaisessa suhteessa kuitenkin 

siten, että vuosittain suoritettavasta veron vähimmäismäärästä säädetään valtioneuvoston 

asetuksella. Edellytyksenä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttämiselle siksi on, että 

lakiehdotukset saatetaan näiltä osin vastaamaan perustuslain vaatimuksia verolaista. 

Jos lakiehdotusten säännöksiä eläkevalitus- ja tapaturmavalituslautakuntien toi-

minnan rahoittamisesta ei ole mahdollista tässä yhteydessä tarkistaa valiokunnan edellä 

esittämien valtiosääntöoikeudellisten huomautusten edellyttämällä tavalla, olisi lakieh-

dotukset niiden vuoksi käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Valiokunta ei pidä 
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tätä asianmukaisena, vaan katsoo, että valituslautakuntien toiminnan rahoittamisesta 

säädetään erillinen määräaikainen poikkeuslaki, jonka voimassaolo on asianmukaista 

rajoittaa esimerkiksi kahteen vuoteen. Poikkeuslain voimassaollessa tulee valituslauta-

kuntien toiminnan rahoittamisesta saada aikaan perustuslain vaatimukset täyttävä pysy-

väisluonteinen lainsäädäntöjärjestely (ks. PeVL 61/2002 vp, s. 6—7 ja lausunnon 2. 

ponsikappale, PeVL 66/2002 vp, s. 5, PeVL 67/2002 vp, s. 4/1). 
 

Lausunto 
 

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 3. lakiehdotus 

kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 

20 c §:stä ja 21 f §:stäja 3. lakiehdotuksen 53 

§:stäja 53 a §:stä tekemät valtiosääntö-

oikeudelliset huomautukset otetaan asianmu-

kaisesti huomioon. 
Pe VL /2004 vp — HE 155/2003 vp 

 
 

Helsingissä päivänä syyskuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho/sd 
jäs.  Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson I x  
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
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Ilkka Taipale /sd 
Astrid Thors Ix. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


