
1988 vp. - HE n:o 68 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeudesta 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi va
kuutusoikeudesta annettua lakia. Esityksen 
tarkoituksena on saattaa vakuutusoikeutta 
koskevat säännökset vastaamaan vuoden 1988 

alussa voimaan tulleita valtion virkamieslain
säädännön säännöksiä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkamieslaki (755/86) ja valtion 
virkamieslain voimaanpanolaki (756/86) tuli
vat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Val
tion virkamieslain kanssa ristiriidassa olevia 
säännöksiä ei uuden lain voimaantulon jälkeen 
enää sovelleta. Tällaisia säännöksiä ovat muun 
muassa virastojen ja laitosten hallintolakien 
säännökset, jotka koskevat virkatyyppien vah
vistamista, virkarakennetta, virkasuhdelajeja 
sekä kurinpitoa. Lainsäädännön selkeyden 
vuoksi on tarpeen muuttaa virastojen ja laitos
ten hallintoa koskevat säännökset uuden val
tion virkamieslainsäädännön mukaisiksi. 

Vakuutusoikeuden hallintoa koskevat sään
nökset ovat vakuutusoikeudesta annetussa lais
sa (14/58) ja asetuksessa (264/82). Lain 2 §:ssä 
on lueteltu, mitä virkoja ja toimia virastossa 
voi olla. Säännöksellä ei sinänsä ole sitovaa 
oikeudellista merkitystä, se kuvaa lähinnä vi
raston virkarakennetta, jota koskevat säännök
set on tarkoituksenmukaista ottaa hallintoase-
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tukseen. Lakiin on kuitenkin syytä ottaa sään
nökset vakuutusoikeuden jäsenistä. Lain 
2 §:ssä, 4 §:n 4 momentissa sekä 6 ja 11 §:ssä 
on lisäksi viittaus vanhoihin virkasuhdelajei
hin. Viittaukset tulisi poistaa ja ottaa käyttöön 
valtion virkamieslain 2 §:n mukainen käsitteis
tö. 

2. Henkilöstö- ja taloudelliset 
vaikutukset 

Lakiehdotuksella ei ole henkilöstö- tai talou
dellisia vaikutuksia. 

3 Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vakuutusoikeudesta 17 päivänä tammikuuta 1958 annetun lain (14/58) 2 §, 4 §:n 4 

momentti sekä 6 ja 11 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 § osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1973 ja 28 päivänä 

maaliskuuta 1980 annetuilla laeilla (1003/73 ja 218/80) ja 4 §:n 4 momentti viimeksi mainitussa 
laissa seuraavasti: 

2 § 
Vakuutusoikeudessa on vakuutusylituomari 

sekä vanhempia ja nuorempia vakuutustuoma
reita. Vakuutusoikeudessa on lisäksi lääkärijä
seniä ja, sen mukaan kuin erikseen säädetään, 
muita maallikkojäseniä sekä tarpeellinen mää
rä maallikkojäsenten varajäseniä. 

Vakuutusoikeuteen voidaan nimittää määrä
ajaksi ylimääräisiä vanhempia ja nuorempia 
vakuutustuomareita. Ylimääräisenä vakuutus
tuomarilla on oikeus palkkaukseen samojen 
perusteiden mukaan kuin vakuutustuomarilla. 
Jos ylimääräinen vakuutustuomari on ennes
tään valtion virassa, hän vapautuu sen hoita
misesta siksi ajaksi, joksi hänet on nimitetty 
ylimääräiseksi vakuutustuomariksi. 

Vakuutusylituomarin ollessa estynyt hänen 
tehtäviään hoitaa virassa vanhin vanhempi va
kuutustuomari. Vanhemman vakuutustuoma
rin sijaisena on vakuutustuomari ja nuorem
man vakuutustuomarin sijaisena vakuutus-
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tuomari tai vakuutusoikeuden määräämä va
kuutussihteeri. 

4 § 

Muut kuin 1-3 momentissa mainitut vaki
naiset virkamiehet nimittää vakuutusoikeus. 

6§ 
Asian esittelyn vakuutusoikeudessa toimitta

vat vakuutussihteerit, myös jäseninä toimies
saan, sekä oikeuden määräämät muut virka
miehet. 

11 § 
Vakuutusylituomaria ja vakuutusoikeuden 

muuta jäsentä syytetään virkavirheestä Helsin
gin hovioikeudessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

Laki 
vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vakuutusoikeudesta 17 päivänä tammikuuta 1958 annetun lain (14/58) 2 §, 4 §:n 4 

momentti sekä 6 ja 11 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 § osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1973 ja 28 päivänä 

maaliskuuta 1980 annetuilla laeilla (1003/73 ja 218/80) ja 4 §:n 4 momentti viimeksi mainitussa 
laissa seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Vakuutusoikeudessa on vakuutusylituomari 

sekä vanhempia ja nuorempia vakuutustuoma
reita. Vakuutusoikeudessa on lisäksi lääkärijä
seniä ja, sen mukaan kuin erikseen säädetään, 
muita maallikkojäseniä sekä tarpeellinen mää
rä maallikkojäsenten varajäseniä. Vakuutus
ylituomarin ja vakuutustuomarien virat ovat 
peruspalkkaisia, ja heidän oikeudestaan pysyä 
virassa on voimassa, mitä tuomarinviran haiti
joista on säädetty. 

Lisäksi vakuutusoikeudessa on peruspalkkai
sia vakuutussihteerin, osastosihteerin ja kirjaa
jan virkoja sekä toimistosihteerin, kanslistin, 
apulaiskanslistin, kanslia-apulaisen, toimisto
apulaisen, konekirjoittajan ja vahtimestarin 
toimia. Vakuutusoikeudessa on myös toimi
mies. 

Vakuutusoikeuteen voidaan nimittää määrä
ajaksi ylimääräisiä vanhempia ja nuorempia 
vakuutustuomareita sekä määrätä ylimääräisen 
toimen haltijoita. Ylimääräisiksi vakuutus
tuomareiksi nimitetyille maksetaan palkkausta 
samojen perusteiden mukaan kuin peruspalk
kaisille vakuutustuomareille, eikä heidän kat
sota nimityksen vuoksi eronneen entisistä vi
roistaan. 

Esteellisyyden tai esteen sattuessa hoitaa va
kuutusylituomarin tehtäviä virassa vanhin van
hempi vakuutustuomari. Vanhemman vakuu
tustuomarin sijaisena on vakuutustuomari ja 
nuoremman vakuutustuomarin sijaisena va
kuutustuomari tai vakuutusoikeuden määrää
mä vakuutussihteeri. 

Ehdotus 

2§ 
Vakuutusoikeudessa on vakuutusylituomari 

sekä vanhempia ja nuorempia vakuutustuoma
reita. Vakuutusoikeudessa on lisäksi lääkärijä
seniä ja, sen mukaan kuin erikseen säädetään, 
muita maallikkojäseniä sekä tarpeellinen mää
rä maallikkojäsenten varajäseniä. 

Vakuutusoikeuteen voidaan nimittää määrä
ajaksi ylimääräisiä vanhempia ja nuorempia 
vakuutustuomareita. Ylimääräisellä vakuutus
tuomarilla on oikeus palkkaukseen samojen 
perusteiden mukaan kuin vakuutustuomarilla. 
Jos ylimääräinen vakuutustuomari on ennes
tään valtion virassa, hän vapautuu sen hoita
misesta siksi ajaksi, joksi hänet on nimitetty 
ylimääräiseksi vakuutustuomariksi. 

Vakuutusylituomarin ollessa estynyt hänen 
tehtäviään hoitaa virassa vanhin vanhempi va
kuutustuomari. Vanhemman vakuutustuoma
rin sijaisena on vakuutustuomari ja nuorem
man vakuutustuomarin sijaisena vakuutus
tuomari tai vakuutusoikeuden määräämä va
kuutussihteeri. 
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Voimassa oleva laki 

Muut kuin 1-3 momentissa mainitut perus
palkkaiset viran- ja toimenhaltijat nimittää 
vakuutusoikeus. 

6 § 
Asian esittelyn vakuutusoikeudessa toimitta

vat vakuutussihteerit, myös jäseninä toimies
saan, sekä oikeuden määräämät muut viran ja 
toimen haltijat. 

11 § 
Virkavirheestä syytetään vakuutusylituoma

ria ja vakuutusoikeuden muuta jäsentä Helsin
gin hovioikeudessa sekä oikeuden muuta viran 
tai toimen haltijaa asianomaisessa alioikeudes
sa. 

Ehdotus 

4 § 

Muut kuin 1-3 momentissa mainitut vaki
naiset virkamiehet nimittää vakuutusoikeus. 

6 § 
Asian esittelyn vakuutusoikeudessa toimitta

vat vakuutussihteerit, myös jäseninä toimies
saan, sekä oikeuden määräämät muut virka
miehet. 

11 § 
Vakuutusylituomaria ja vakuutusoikeuden 

muuta jäsentä syytetään virkavirheestä Helsin
gin hovioikeudessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 


