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Lainsäädäntötasoinen
ja digitaalinen kehitys
tulee luomaan
nykyaikaiset puitteet
asioiden käsittelylle
vakuutusoikeudessa.
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MUUTOSTEN TUULISSA
Yllä oleva otsikko on mukailtu vuonna 1998 julkaistusta vakuutusoikeuden 80-vuotishistoriikista Muutoksen tuulet. Tuolloin muutoksen tuulilla tarkoitettiin lähinnä Euroopan ihmisoikeussopimuksen
ja EU-lainsäädännön mukaantuloa sovellettavaksi oikeudeksi kotimaisten säädösten rinnalle.
Viime vuosina muutoksia vakuutusoikeuteen puhaltaneet tuulet
ovat olleet peräisin lainmuutoksista, joilla vakuutusoikeuden ja
muidenkin tuomioistuinten toimintaa on kehitetty. Tällaisia ovat
olleet vakuutusoikeutta koskevaan lainsäädäntöön vuonna 2016
voimaan tulleet muutokset sekä vuonna 2017 voimaan tullut tuomio
istuinlaki, jotka edustavat onnistunutta tuomioistuinlainsäädäntöä.
Samaan sarjaan liittynee vuoden 2020 alusta laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, joka korvaa runsaat 20 vuotta voimassa
olleen hallintolainkäyttölain. Perustellusti voidaankin todeta, että
oikeudenkäyntiä vakuutusoikeudessa nyt ja jatkossa sääntelevät
lait ovat hyvin ajan tasalla.
Voimakkaimmin muutoksia nykyisin puhaltavat tuulet ovat kuitenkin
digitaalisia. Vuonna 2016 käynnistynyt HAIPA-hanke, joka tähtää
täyssähköisen käsittelyn toteuttamiseen hallinto- ja erityistuomio
istuimissa, on edennyt hyvää vauhtia. Osana hanketta otettiin jo
kesällä 2018 kansalaisten kohdalla käyttöön sähköinen asiointi
palvelu. Varsinaisen uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu
näillä näkymin vuoden 2019 lopulla. Vakuutusoikeuden valmiudet
digitaalisuuden lisääntymiseen ovat hyvät. Vuonna 2018 jo noin
puolessa käsitellyistä asioista asiakirjat olivat sähköisessä muodossa ja sähköinen työskentely on henkilökunnalle näin tuttua.
Uuden digitaalisen järjestelmän käyttöönotto vaatii silti oman opetteluaikansa ja se saattaa hidastaa varsinaisen perustyön tekemistä.
Onneksi tilanne vakuutusoikeudessa on nykyisin kuitenkin niin hyvä,
että käyttöönoton voi katsoa osuvan sopivaan aikaan. Saatujen
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lisäresurssien ja saapuneiden asioiden määrässä viime vuosina
tapahtuneen vähenemisen johdosta vakuutusoikeudessa ei ole
tällä hetkellä jutturuuhkaa ja käsittelyajat ovat olleet selvässä
laskussa. Kun vuonna 2016 juttujen keskimääräinen käsittelyaika
oli 12,7 kuukautta, niin vuonna 2018 se oli enää 9,7 kuukautta.
Vastaavasti yli 12 kuukautta vireillä olleiden asioiden määrä on
vähentynyt usealla sadalla jutulla niin, että vuoden 2018 lopussa
niitä oli vireillä enää noin 300. Vuoden 2019 aikana tämän
hyvän kehityksen voi odottaa edelleen jatkuvan.
Uusi digitaalinen järjestelmä tulee mahdollistamaan vakuutus
oikeuteen saapuvien asioiden käsittelyn sähköisesti eli ilman
paperisia asiakirjoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että myös
muutoksenhakijoilta edellytetään sähköisen asioinnin osaamista.
Valituskirjelmän voi edelleen kirjoittaa vaikkapa käsin ja päätöksen
saa paperisena postissa. Paperisina saapuneet asiakirjat tullaan
jatkossa kuitenkin skannaamaan vakuutusoikeudessa sähköiseen
muotoon, jotta ne ovat luettavissa uudessa digitaalisessa järjestelmässä. Uuden järjestelmän käyttöönoton myötä vakuutusoikeus ja
muut hallintotuomioistuimet tulevat saavuttamaan sen digitaalisen
kehitysvaiheen, joka on yhteiskunnassamme jo yleisesti vallalla.
Edellä kuvattu lainsäädäntötasoinen ja digitaalinen kehitys tulee
luomaan nykyaikaiset puitteet asioiden käsittelylle vakuutus
oikeudessa. Muutosten tuulien puhaltaessakin vakuutusoikeudessa
pidetään kuitenkin aina tiukasti mielessä sen toiminta-ajatus, joka
on tehokkaan ja laadukkaan oikeusturvan antaminen toimeentulo
turvan muutoksenhakijoille.

w
JUHA PYSTYNEN
ylituomari
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FÖRÄNDRINGENS VINDAR
Rubriken ovan är härlett från försäkringsdomstolens 80-års historik
Muutoksen tuulet (förändringens vindar) som publicerades 1998.
Då ansåg man med förändringar som vinden blåste med närmast
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna samt EU-lagstiftningen som tillämpas vid sidan av den inhemska lagstiftningen.
Senaste åren har förändringarna inom försäkringsdomstolen till
största delen härstammat sig från lagändringar och med hjälp
av detta har man utvecklat försäkringsdomstolens och andra
domstolars verksamhet. Sådana här ändringar är de lagändringar
som trätt i kraft 2016 och som berör försäkringsdomstolens lagstiftning samt domstolslagen som trätt i kraft 2017 representerar
en lyckad domstolslagstiftning. Till denna kategori lär även höra
lagen om rättegång i förvaltningsärenden som tog i bruk i början
av år 2020 och som ersätter förvaltningsprocesslagen som varit
i kraft under en tid på 20 år. Det kan på goda grunder hävdas
att lagarna om rättegång i försäkringsdomstolen nu och i fortsättningen är tidsenliga.
De starkaste ändringar som sker nuförtiden är digitala. HAIPAprojektet som inleddes 2016 och som siktar på en elektronisk
behandling inom förvaltnings- och specialdomstolarna har gått
framåt med god fart. Som en del av projektet tog man i bruk den
elektroniska ärendehanteringservicen för medborgarna 2018.
Det egentliga ibruktagandet av det nya systemet planeras att
ske i slutet av 2019. Förmågan att tillämpa digitala system inom
försäkringsdomstolen uppskattas att vara bra. 2018 var redan
hälften av de ärenden som behandlades i elektronisk form och
därmed är nya elektroniska arbetessätt bekant för personalen.
Ibruktagande av det nya elektroniska systemet kräver dock en
egen inlärningstid och den kan göra vanliga arbetet långsam-
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mare. Som tur är situationen inom försäkringsdomstolen så pass
bra att man kan säga att ibruktagandet sker i en lämplig tid. Tack
vare tilläggsresurserna samt att de ärenden som inkommit minskat
under de senaste åren finns det ingen större överhopning av ärenden i försäkringsdomstolen och behandlingstiderna har gått klart
nedåt. När den genomsnittliga behandlingstiden för ärenden var
2016 12,7 månader, så var den 2018 endast 9,7 månader. På
motsvarande sätt har de ärenden som varit under behandling över
12 månader minskat med flera hundra ärenden på så sätt att i slutet av 2018 fanns det bara ca 300 sådana ärenden. Under 2019
lär denna goda utveckling fortsätta.
Det nya digitala systemet kommer att möjliggöra en behandling av
ärenden som kommer till försäkringsdomstolen på ett elektroniskt
sätt dvs. utan dokument i pappersformat. Det här betyder dock inte
att ändringssökanden behöver använda sig av elektronisk ärendehantering. Besvärsskriften kan även fortfarande skrivas exempelvis
för hand och beslutet fås på papper per post. Dokument som kommer i pappersformat kommer i framtiden att läsas in till elektronisk
form så att de går att läsa i det nya digitala systemet. I och med
att det nya systemet har tagits i bruk kommer försäkringsdomstolen
och andra förvaltningsdomstolar att nå den digitala utvecklingsfas
som råder i samhället.
Den lagstiftning och digitala utvecklingen som beskrivits ovan kommer att skapa moderna omständigheter för att behandla ärenden i
försäkringsdomstolen. Vid förändringen inom försäkringsdomstolen
håller man stadigt fast i den verksamhetsidén som lägger grunden
till en effektiv och rättssäkerhet av god kvalitet för de som söker
ändringar av utkomstskydd.

w
JUHA PYSTYNEN
överdomare
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VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN
ERITYISTUOMIOISTUIMENA
Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin. Vakuutusoikeuden tehtävänä on antaa
laadukasta ja tehokasta oikeusturvaa toimeentuloturvan muutoksenhakijoille.
Vakuutusoikeus kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Sen toiminnasta on säädetty tuomioistuinlaissa,
laissa oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa sekä
vakuutusoikeuden työjärjestyksessä.

Vakuutusneuvostosta erityistuomio
istuimeksi
Vuonna 1917 perustettiin nykyistä tapaturmavakuutus
lakia edeltäneen työväen tapaturmavakuutusasetuksen
mukaisten asioiden käsittelemistä varten vakuutusneuvosto, joka toimi muutoksenhakuelimenä näissä
asioissa ja sillä oli myös korvausten määräämiseen
liittyviä tehtäviä.
Vakuutusneuvosto muuttui vuonna 1943 vakuutus
oikeudeksi. Aluksi vakuutusoikeus toimi muutoksenhakutuomioistuimena työtapaturma- ja sotilasvammaasioissa. Sittemmin vakuutusoikeuden tehtävät ovat
toimeentuloturvajärjestelmän kehittämisen yhteydessä
huomattavasti laajentuneet. Euroopan ihmisoikeus
sopimukseen liittyminen on edellyttänyt muutoksen
hakumahdollisuuden avaamista useissa uusissa
asioissa vakuutusoikeuteen.

Vakuutusoikeudessa käsiteltävät asiat
Vakuutusoikeudessa käsiteltäviä keskeisiä asiaryhmiä
ovat:
●● työeläkeasiat, maatalousyrittäjien eläkeasiat,
maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläke
asiat ja luopumiseläkeasiat, maatalousyrittäjien
luopumiskorvaus- ja luopumistukiasiat,
yrittäjien eläkeasiat, merimieseläkeasiat ja
julkiset eläkeasiat sekä työeläkeasioihin liittyvät
kuntoutusasiat
●● työtapaturma- ja ammattitautiasiat, maatalous
yrittäjien tapaturma-asiat, sotilastapaturma-asiat
ja urheilijoiden tapaturma-asiat sekä tapaturmaasioihin liittyvät kuntoutusasiat
●● rikosvahinkoasiat
●● kansaneläkeasiat ja takuueläkeasiat
●● työttömyysturva-asiat, ammattitutkintostipendi- ja aikuiskoulutustukiasiat sekä
palkkaturva-asiat
●● opintotukiasiat ja koulumatkatukiasiat
●● asumistukiasiat ja eläkkeensaajan asumistuki
asiat
●● alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen
vammaistukiasiat sekä eläkettä saavan
hoitotukiasiat
●● sosiaaliturvan soveltamisasiat
●● sairausvakuutusasiat ja lapsilisäasiat
●● lasten kotihoidon tukiasiat
●● elatustukiasiat
7
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VAKUUTUSOIKEUDEN ASEMA TOIMEENTULOTURVA - ASIAIN
MUUTOKSENHAKUJÄRJESTELMÄSSÄ

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

VAKUUTUSOIKEUS

Purku menettelyvirheen johdosta
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KORKEIN OIKEUS
Mahdollisuus hakea valituslupaa osassa tapaturma- ja
ammattitautiasioita

VALTIOKONTTORI
Rikosvahinko- ja sotilasvamma-asiat

SUOMEN PANKKI, EDUSKUNTA, VALTIONEUVOSTO,
AHVENANMAAN MAAKUNNAN HALLITUS
Henkilöstön eläkeasiat

LIIKENNEVAKUUTUSYHTIÖT, LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS
Liikennevakuutuslain perusteella korvattava kuntoutus

OIKEUSAPUTOIMISTOT

SOSIAALITURVA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA
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Vakuutusoikeuden asema
toimeentuloturva-asiain
muutoksenhakujärjestelmässä
Vakuutusoikeus on käsittelemissään asioissa ylin
muutoksenhakuaste lukuun ottamatta eräitä
tapaturmavakuutusasioita, joista on mahdollisuus
hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.
Toimeentuloturva-asioissa muutoksenhakujärjestelmä on pääosin kaksiportainen. Etuuksia myöntävien laitosten ja yhtiöiden päätöksistä voidaan hakea
muutosta oheisen kaavion mukaisilta muutoksenhakulautakunnilta, jotka toimivat näissä asioissa
ensimmäisenä muutoksenhakuasteena. Lautakuntien
antamiin päätöksiin voidaan hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunta
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta voidaan hakea muutosta eläkelaitosten päätöksiin, joista
suurin osa koskee työeläkkeitä. Työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnan päätöksistä on oikeus
valittaa vakuutusoikeuteen.

Tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunta
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta
voidaan hakea muutosta vakuutuslaitosten päätöksiin
muun muassa lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen
liittyvissä työtapaturma-, ammattitauti- ja kuntoutusasioissa. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä voidaan edelleen hakea muutosta
vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden päätöksistä
on työtapaturma- ja ammattitautiasioissa tietyin edellytyksin mahdollisuus hakea muutosta korkeimmalta
oikeudelta, mikäli korkein oikeus myöntää valitus
luvan.
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Opintotuen muutoksenh akulautakunta

Sosiaaliturva-asioiden
muutoksenhakulautakunta

palkkaturva-asioissa antamiin päätöksiin. Lautakunnasta voi hakea muutosta myös Kansaneläkelaitoksen
antamista päätöksistä esimerkiksi kansaneläkeasioissa,
vammaistukiasioissa, eläkettä saavan hoitotukiasioissa,
asumistukiasioissa, eläkkeensaajan asumistukiasioissa,
lapsilisäasioissa sekä sairausvakuutuslain mukaisissa
asioissa. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksiin voidaan hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistyivät
1.1.2018 sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi.

Muutoksenhaku suoraan
vakuutusoikeuteen

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa
on runsaasti erilaisia asiaryhmiä. Muutoksenhakulautakunnasta voi hakea muutosta muun muassa
Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen työttömyysturva-asioissa antamiin päätöksiin, Koulutus
rahaston aikuiskoulutustukea koskeviin päätöksiin
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten

Eräissä asiaryhmissä muutoksenhakujärjestelmän
kaksiportaisuudesta on poikettu. Muun muassa
Valtiokonttorin rikosvahinkoasioissa ja sotilasvammaasioissa antamiin päätöksiin voidaan hakea muutosta
suoraan vakuutusoikeudelta. Samoin liikennevakuutuslain perusteella korvattavaa kuntoutusta koskevissa
asioissa vakuutuslaitoksen päätökseen voidaan hakea
muutosta suoraan vakuutusoikeudelta.

Kansaneläkelaitoksen päätöksistä opintotuki- ja koulumatkatukiasioissa voidaan hakea muutosta opintotuen
muutoksenhakulautakunnalta, jonka päätöksestä on
mahdollisuus valittaa vakuutusoikeuteen.
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VAKUUTUSOIKEUDEN
LAINKÄYTTÖTOIMINTA VUONNA 2018
Lainkäyttöasiat käsitellään vakuutusoikeudessa hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisesti. Vakuutus
oikeuden on hallintolainkäyttölain mukaisesti huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi asianosaisten
toimesta ja tarvittaessa hankittava selvitystä myös
viran puolesta.
Vakuutusoikeudessa valitusasioiden käsittely on
pääosin kirjallista. Tarpeen mukaan asian selvittä
miseksi voidaan järjestää suullinen oikeudenkäynti.
Valitusasioiden käsittely vakuutusoikeudessa on
yksityiselle muutoksenhakijalle pääosin maksutonta.
Maksu peritään päätöksen poistamista koskevissa
asioissa myös yksityiseltä hakijalta, ellei perimättä
jättämiselle ole lakisääteisiä perusteita.
Vakuutusoikeus voi hakemuksesta poistaa lain
voimaisen vakuutusoikeuden ja muutoksenhaku
lautakunnan antaman päätöksen, jos se katsoo päätöksen perustuneen virheelliseen tai puutteelliseen
selvitykseen tai olevan ilmeisesti lain vastainen.
Asianosaiselle voi oikeudenkäynnistä vakuutus
oikeudessa aiheutua kuluja esimerkiksi asiamiehen
käyttämisestä avustajana oikeudenkäynnissä, asiaan
liittyvästä todistelusta sekä mahdolliseen suulliseen
käsittelyyn liittyvistä matkakustannuksista.

Oikeusapulain (257/2002) nojalla muutoksenhakijalla voi olla oikeus taloudellisen asemansa perusteella
saada oikeusapua korvauksetta tai omavastuuosuutta
vastaan.

Lainkäyttöasioiden ratkaiseminen
Lainkäyttöasiat ratkaistaan vakuutusoikeudessa
yhden, kahden, kolmen tai viiden jäsenen ratkaisu
kokoonpanossa asian laadun mukaan. Periaatteellisesti merkittävät asiat voidaan myös ratkaista laa
jemmassa kokoonpanossa, joita ovat vahvennettu
istunto tai täysistunto.
Istunnossa puheenjohtajana on joko vakuutus
oikeuden ylituomari, osaston johtaja, vakuutusoikeustuomari tai asessori. Muita ratkaisukokoonpanoon kuuluvia jäseniä ovat kaksi lakimiesjäsentä
ja lisäksi, jos lääketieteellinen selvitys voi vaikuttaa
asian ratkaisuun, lakimiesjäsen ja lääkärijäsen.
Lisäksi oikeuden jäseninä on osassa asioista sivu
toimisia työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita
taikka sotilasvamma-asioita tuntevia asiantuntija
jäseniä.
Esittelijöinä toimivat vakuutusoikeuden esittelijät.
Myös asessori ja vakuutusoikeustuomari voi toimia
asiassa esittelijänä.
11
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Asumistukiasiat
Kansaneläkeasiat
Kuntoutusasiat
JA – RATKAISTUT
– SAAPUNEET
Muut asiat
Opintotukiasiat
Asumistukiasiat
Asumistukiasiat
Palkkaturva-asiat
Kansaneläkeasiat
Kansaneläkeasiat
Kuntoutusasiat
Rikosvahinkoasiat
Kuntoutusasiat
Muut asiat
Sairausvakuutuslain mukaiset
asiat
Muut asiat
Opintotukiasiat
Opintotukiasiat
Sosiaaliturvan soveltamisalan
asiat
Palkkaturva-asiat
Palkkaturva-asiat
Sotilasvamma-asiat
Rikosvahinkoasiat
Rikosvahinkoasiat
Sairausvakuutuslain mukaiset
asiat
SairausvakuutuslainTapaturma-asiat
mukaiset
asiat
Sosiaaliturvan soveltamisalan asiat
Sosiaaliturvan soveltamisalan
asiat
Työeläkeasiat
Sotilasvamma-asiat
Sotilasvamma-asiat
Työttömyysturva-asiat
Tapaturma-asiat
Vammais-Tapaturma-asiat
ja hoitotukiasiat
Työeläkeasiat
Työeläkeasiat
Työttömyysturva-asiat
300
Työttömyysturva-asiat 0
Vammais- ja hoitotukiasiat
289

290

565

656

285

322

347

355

167

200

23

33

159

184

551

673

36

43

19

19

735

737

ASIAT 2018

1 380 1 224
599

600

712

363
Vammais- ja hoitotukiasiat
256

00

300
300

600
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900

1200
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Ratkaistuja(599),
ko. kansaneläkeasiat
aikana
työttömyysturva-asiat
(565) ja
Ratkaistuja
ko.
aikana
sairausvakuutuslain mukaiset asiat (551).

Vuonna 2018 vakuutusoikeuteen saapui yhteensä
5 411 asiaa ja ratkaistiin 5 811 asiaa.

Saapuneita ko. aikana

Saapuneiden asioiden suurimmat asiaryhmät
olivat työeläkeasiat (1 380), tapaturma-asiat (735),

Saapuneita ko. aikana

Vireillä olevien asioiden määrä oli vuoden 2018
lopussa 3 845 (edellisenä vuonna 4 230), joten asioita
ratkaistiin enemmän kuin niitä saapui.

– KÄSITTELYAJAT

2018, KESKIMÄÄRÄINEN KÄSITTELYAIKA KUUKAUSINA
Asumistukiasiat
Kansaneläkeasiat
9,5
Asumistukiasiat
Asumistukiasiat
Kuntoutusasiat
8,8
Kansaneläkeasiat
Kansaneläkeasiat
Muut asiat
7,1
Kuntoutusasiat
Opintotukiasiat
Kuntoutusasiat
Palkkaturva-asiat
8,6
MuutMuut
asiat asiat
Rikosvahinkoasiat
9,2
Opintotukiasiat
Opintotukiasiat
Sairausvakuutuslain mukaiset
asiat
12,2
Palkkaturva-asiat
Sosiaaliturvan soveltamisalan
asiat
Palkkaturva-asiat
12,8
Sotilasvamma-asiat
Rikosvahinkoasiat
Rikosvahinkoasiat
8,5
SairausvakuutuslainTapaturma-asiat
mukaiset
asiat asiat
Sairausvakuutuslain
mukaiset
Työeläkeasiat
10,5
Sosiaaliturvan
soveltamisalan
asiat
Sosiaaliturvan
soveltamisalan asiat
Työttömyysturva-asiat
8,8
Sotilasvamma-asiat
Vammaisja hoitotukiasiat
Sotilasvamma-asiat
11,3 6
Tapaturma-asiat
Tapaturma-asiat
10,1
Työeläkeasiat
Työeläkeasiat
10,4
Työttömyysturva-asiat
Työttömyysturva-asiat
9,7
Vammaisja
hoitotukiasiat
Vammais- ja hoitotukiasiat

9

66

Vakuutusoikeuden keskimääräinen käsittelyaika oli
vuonna 2018 9,7 kuukautta. Käsittelyaika laski edelliseen vuoteen verrattuna yli kahdella kuukaudella.
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käsittelyaika

99

		

12
12

15

15

Vakuutusoikeudessa yli 12 kuukautta vireillä olevia
asioita oli kertomusvuoden lopussa 301 asiaa.

käsittelyaika
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Ratkaistujen asioiden lopputuloksesta
Vakuutusoikeuden ratkaisemista valitusasioista
10,8 prosentissa muutettiin alemman asteen päätöstä.
Päätöksen poistamista tarkoittavia hakemuksia ratkaistiin 54 ja muita hakemuksia 44.
Osa vakuutusoikeuden ratkaisuista julkaistaan
Finlexin säädöstietopankissa osoitteessa
http://www.finlex.fi. Vuonna 2018 vakuutusoikeus
julkaisi Finlexissä 13 päätöstä.

Muutoksenhaku vakuutusoikeuden
ratkaisuista korkeimpaan oikeuteen
Korkeimmasta oikeudesta saatujen tilastotietojen
mukaan korkeimmalle oikeudelle saapui vuonna 2018
yhteensä 102 vakuutusoikeuden ratkaisua koskevaa
valituslupahakemusta. Korkein oikeus myönsi valitusluvan viidessä vakuutusoikeuden ratkaisua koskevassa
asiassa. Korkein oikeus antoi vuonna 2018 kolme ratkaisua asioissa, joissa valituslupa on myönnetty. Näistä
kahdessa vakuutusoikeuden päätöstä muutettiin ja
yhdessä vakuutusoikeuden päätös kumottiin ja asia
palautettiin vakuutusoikeudelle.
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Muutoksenhaku vakuutusoikeuden
ratkaisuista korkeimpaan hallintooikeuteen
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui vuonna 2018
yhteensä 16 vakuutusoikeuden ratkaisua koskevaa
purkuasiaa ja yksi valitusasia. Korkeimmasta hallintooikeudesta saatujen tilastotietojen mukaan korkein
hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 2018 yhteensä 19
vakuutusoikeuden päätöksen purkamista koskevaa
asiaa, joista 18 asiassa hakemus hylättiin ja yhdessä
hyväksyttiin. Valitusasioissa korkein hallinto-oikeus
antoi kaksi ratkaisua, joista yhdessä vakuutusoikeuden
päätöstä ei muutettu ja toisessa valituslupahakemus
hylättiin.

Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus
Vakuutusoikeus käy vuosittain oikeusministeriön
kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan vakuutus
oikeuden käytössä olevista resursseista kuten henkilöstön määrästä ja määrärahoista sekä tulostavoitteista.
Vakuutusoikeuden tuottavuus oli 54,92 asiaa/henkilötyövuosi. Taloudellisuus oli 1 366,40 euroa/ratkaistu
asia.
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VAKUUTUSOIKEUDEN ORGANISAATIO
Vakuutusoikeutta johtaa ja sen tuloksellisuudesta
vastaa vakuutusoikeuden ylituomari.
Vakuutusoikeuden johtoryhmään kuuluvat
ylituomari, osastojen johtajat ja kansliapäällikkö.
Johtoryhmä toimii ylituomarin apuna vakuutus
oikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.
Viraston yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyö
komitea, jossa on kunkin henkilöstöryhmän ja
viraston johdon edustus.
Vakuutusoikeudessa on kolme lainkäyttöosastoa
sekä hallinto- ja toimistopalveluyksikkö.

Vakuutusoikeuden osastot ja
jäsenet
Lainkäyttöasiat ratkaistaan vakuutusoikeudessa
kolmella osastolla. Lainkäyttöasiat jaetaan käsitel
täväksi osastoille asiaryhmittäin.
Osastoa johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa
osaston johtaja. Osaston johtaja valvoo oikeus
periaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan
yhdenmukaisuutta vakuutusoikeuden ratkaisuissa.

Vakuutusoikeuden jäseniä ovat ylituomari, osaston johtajat, vakuutusoikeustuomarit ja asessorit.
Asessorit ovat määräaikaisessa virkasuhteessa
olevia tuomarikoulutettavia, jotka nimitetään
kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Vakuutusoikeuden ylilääkäri on päätoiminen
lääkärijäsen. Lisäksi vakuutusoikeudessa on sivu
toimisia lääkärijäseniä ja asiantuntijalääkäreitä sekä
työoloja tai yritystoimintaa tuntevia asiantuntija
jäseniä ja sotilasvamma-asioita tuntevia asiantuntija
jäseniä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja
ratkaisemiseen noudattaen, mitä oikeudenkäynnistä
vakuutusoikeudessa annetussa laissa säädetään.
Valtioneuvosto määrää lääkärijäsenet, asiantuntija
lääkärit sekä sivutoimiset jäsenet ja heidän vara
jäsenensä viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.
Osaston valmisteluyksikköön kuuluvat notaarit
huolehtivat asioiden esivalmistelusta. Vastaava
notaari toimii valmisteluyksikön esimiehenä.

Vakuutusoikeuden hallinto
Vakuutusoikeuden hallinto- ja toimistopalvelu
yksikköä johtaa kansliapäällikkö.
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Hallinto- ja toimistopalveluyksikköön kuuluvat
tiedottajalakimies, informaatikko, tietohallinnon
asiantuntija, kirjaaja, taloussihteeri, henkilöstösihteeri, arkistonhoitaja, toimistosihteerit ja virasto
mestari, jotka huolehtivat vakuutusoikeuden hallinnollisista tehtävistä, lainkäyttöä tukevista tehtävistä
sekä muista virastopalveluista.

Vakuutusoikeudessa huolehditaan henkilökunnan
työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Virkistystyöryhmä toimii aktiivisesti ja järjestää henkilökunnalle yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin koko
henkilökunnalla on omalta osaltaan mahdollisuus
vaikuttaa. Lisäksi virastolla on käytössä kulttuurisetelit omaehtoiseen liikunnan ja kulttuurin
harrastamiseen.

Vakuutusoikeuden henkilökunta

Vuonna 2018 henkilökunnalle järjestettiin muun
muassa tietotekniikkaan, lääketieteeseen ja työeläke
uudistukseen liittyvää koulutusta sekä ensiapu
koulutusta.

Vuonna 2018 vakuutusoikeudessa työskenteli
110 henkilöä. Vakuutusoikeudessa on ylituomari
ja kansliapäällikkö. Lainkäyttöhenkilökuntaan
kuuluivat osastojen johtajien lisäksi 32 vakinaista
vakuutusoikeustuomaria, 14 määräaikaista vakuutusoikeustuomaria, 5 asessoria ja 18 vakuutusoikeuden esittelijää. Ylilääkärin lisäksi vakuutusoikeudessa oli 8 sivutoimista lääkärijäsentä ja
13 asiantuntijalääkäriä, jotka antavat lausuntoja
eri lääketieteen aloilta sekä sivutoimisia asiantuntija
jäseniä ja heidän varajäsenensä. Muuta henkilöstöä
oli 45 henkilöä.
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Ylituomari, osaston johtajat ja kansliapäällikkö
osallistuivat esimiehille suunnattuun koulutukseen.
Vakuutusoikeuden henkilökunta osallistui oikeusministeriön ja muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin, joissa on käsitelty muun muassa työoikeutta,
tapaturmavakuutusta ja työeläkeoikeutta. Hallintohenkilökunta on osallistunut hallintotuomioistuinten
kansliahenkilökunnan koulutuksiin.

VAKUUTUSOIKEUS TOIMINTAKERTOMUS 2018

Istuntosali Ratapihantie 9, Helsinki
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KEHITTÄMISHANKKEET

Vakuutusoikeus on osallistunut aktiivisesti oikeus
ministeriön asettamiin työryhmiin ja kehittämis
hankkeisiin.
Ylituomari on edustanut vakuutusoikeutta hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön uudistusta
valmistelevassa verkostossa ja osallistunut myös
hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmän kehittämis

Vakuutusoikeuden verkkosivut ovat osoitteessa
www.vakuutusoikeus.fi.
Vakuutusoikeuden toimitilat ovat Helsingissä Pasilassa.
Verkkosivuilla on tarkemmat vakuutusoikeuden yhteys
tiedot.

hankkeeseen (HAIPA) sen johtoryhmän jäsenenä.
Vakuutusoikeuden henkilöstö on ollut aktiivisesti
mukana HAIPA-projektiin liittyvissä kehittämis
hankkeissa ja työryhmissä.
Vakuutusoikeudella on edustaja tuomioistuinten
arkistotyöryhmässä. Työryhmän tehtävänä on
muun muassa kehittää ja ylläpitää tuomioistuinten
asiakirjahallintoa ja arkistointia.

Verkkosivuilla on tietoja vakuutusoikeuden toimin
nasta, käsiteltävistä asioista ja henkilöstöstä. Muutok
senhakijalle on tietoa muun muassa asian käsittely
vaiheista, oikeudenkäyntikuluista ja suullisesta
käsittelystä sekä sähköisestä asioinnista. Lisäksi verkkosivuilla julkaistaan vakuutusoikeuden oikeustapauksia.
Vakuutusoikeus
PL 1005 (Ratapihantie 9)
00521 Helsinki
Vaihde 029 564 3200
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Työtilasto 1.1.2018 – 31.12.2018
Asiaryhmä
16 vuotta täyttäneen vammaistukiasiat
Ahvenanmaan maakunnanhallituksen eläkkeet
Alle 16-vuotiaan vammaistukiasiat
Asumistukiasiat
Elatustukiasiat
Eläkettä saavan hoitotukiasiat
Eläkkeensaajan asumistukiasiat
JuEL-kuntoutusasiat
Julkiset eläkeasiat

Saapuneet

Ratkaistut

41

53

61

33

10,2

3

2

2

3

19,8

47

53

64

36

9,5

185

289

290

184

9,5

37

58

59

36

9,0

185

150

238

97

9,7

90

122

127

85

9,5

2

4

5

1

4,4

42

3

38

7

13,5

Julkisten alojen eläkeasiat
Julkisuusasiat
Kansaneläkeasiat

Vireillä
31.12.2018

Keskim.
käsittelyaika

Vireillä
1.1.2018

179

70

109

6,8

5

2

5

2

15,6
8,8

453

565

656

362

Kansaneläkekuntoutusasiat

43

87

96

34

5,2

Kuntien eläkeasiat

68

12

72

8

11,0

Lapsilisäasiat

30

60

54

36

7,7

Lasten kotihoidon tukiasiat

21

28

35

14

8,2

Liikennevakuutuskuntoutusasiat

69

77

94

52

8,8

Maatalousyrittäjien tapaturma-asiat

27

38

34

31

10,0

Maatalousyrittäjien eläkeasiat

26

50

47

29

9,8

3

2

1

3,1

3

11

2

12,7

2

1

1

5,1

143

167

200

110

9,2

33

23

33

23

12,2

Pitkäaikaistyöttömien eläketukiasiat

1

9

8

2

Rajat ylittävät terveydenhuoltoasiat

2

Mata-kuntoutusasiat
Merimieseläkeasiat

10

MYEL-kuntoutusasiat
Opintotukiasiat
Palkkaturva-asiat

Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä

2

7,5
17,0

1

1

2

Rikosvahinkoasiat

177

159

184

152

Sairausvakuutuslain mukaiset asiat

430

551

673

308

8,5

32

36

43

25

10,5

Sosiaaliturvan soveltamisasiat

8,4
12,8

Sotilasavustusasiat

2

5

4

3

6,5

Sotilasvamma-asiat

12

19

19

12

8,8

Takuueläkeasiat

10

15

14

11

8,6

Tapaturma-asiat

612

696

703

605

11,4

Tapaturmavakuutuskuntoutusasiat

50

86

86

50

8,1

TEL-kuntoutusasiat

17

22

31

8

5,9

Tuomioistuinmaksujen oikaisuasiat

3

10

10

3

4,7

Työeläkeasiat

645

1005

839

811

10,1

Työttömyysturva-asiat

552

599

712

439

10,4

3

16

12

7

4,3

Täytäntöönpanon keskeytysasiat
Vammaisten tulkkauspalvelut

2

Virkamatkavahinkoasiat
Viivästymisen hyvittämisasiat
YEL-kuntoutusasiat
Yrittäjien eläkeasiat
Yhteensä

2

1
13

19

23

9

5

4

7

2

8,4
7,2

118

126

145

99

10,2

4 245

5 411

5 811

3 845

9,7
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