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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta 

 
 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 

sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta, 
joka korvaisi sairausvakuutuslaissa olevat 
tarkastuslautakuntaa koskevat säännökset.  
Tarkastuslautakunnan nimi muuttuisi lauta-
kunnan toimintaa paremmin kuvaavaksi sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Valtioneuvosto asettaisi sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnan viideksi vuodeksi 
kerrallaan.  

Kansaneläkelaitoksen yhteydessä toimivat 
sosiaalivakuutuslautakunnat lakkautettaisiin 
ja niiden tehtävät siirrettäisiin sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnalle. Lautakunnan 
toimivaltaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, 
että lautakunnasta tulisi ensimmäinen muu-
toksenhakuaste kaikissa niissäkin toimeentu-
loturvaetuuksia koskevissa muutoksenhaku-

asioissa, joissa se tällä hetkellä toimii ylim-
pänä muutoksenhakuasteena. Lisäksi lauta-
kunnalla olisi oikeus ratkaista  Kansaneläke-
laitoksen päätöksistä tehtyjä  poistohakemuk-
sia.  

Lautakunnan organisaatiota ja jaostojen 
kokoonpanoja muutettaisiin.  Lautakunnan 
päätöksestä olisi mahdollista valittaa vakuu-
tusoikeuteen kaikissa valitusasioissa. Vakuu-
tusoikeus olisi jatkossa toimeentuloturva-
asioissa ylin muutoksenhakuaste.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.  
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  1 .  Johdanto 

Valtioneuvosto asetti 2 päivänä helmikuuta 
2000 komitean, jonka tehtävänä oli laatia eh-
dotus toimeentuloturva-asioiden muutoksen-
hakujärjestelmän uudistamisesta. Komitea sai 
työnsä päätökseen 31 päivänä lokakuuta 
2001 (Toimeentuloturvan muutoksenhaku. 
Toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean 
mietintö KM 2001:9). Komitea selvitti muu-
toksenhakujärjestelmän uudistamistarpeita 
kokonaisuutena, johon kuuluvat toimeentulo-
turvan muutoksenhaun eri vaiheet.  

Toimeentuloturvan muutoksenhakukomite-
an toimeksiannossa todettiin, että toimeentu-
loturva-asioita koskevien valitusten suuren 
määrän vuoksi ja erityisen asiantuntemuksen 
turvaamiseksi lautakuntajärjestelmä on tar-
koituksenmukaista säilyttää. Komitea ehdot-
tikin, että muutoksenhaun ensimmäisenä vai-
heena toimivat edelleen lautakuntatyyppiset 
muutoksenhakuelimet. Komitea selvitti muu-
toksenhakumenettelyä eri lautakunnissa ja 
mahdollisuuksia lautakuntajärjestelmän ja 
niissä noudatettavan menettelyn selkeyttämi-
seen ja yhdenmukaistamiseen. Komitea laati 
ehdotuksen muutoksenhakulautakuntien ke-
hittämislinjoiksi. 

Komitea katsoi, että tarkastuslautakunnan 
ja sosiaalivakuutuslautakuntien yhdistämisel-
lä yhdeksi valtakunnalliseksi muutoksenha-
kulautakunnaksi olisi useita etuja. Yhdistä-
misen jälkeen valitustie olisi kaksiasteinen, 
kuten muissakin  toimeentuloturva-asioissa, 
eli  ensimmäisenä vaiheena olisi muutoksen-
hakulautakunta ja toisena vaiheena toimeen-
tuloturva-asioita käsittelevä tuomioistuin. 
Uudella muutoksenhakulautakunnalla ei 
myöskään olisi enää hallinnollisia yhteyksiä 
Kansaneläkelaitoksen aluekeskuksiin, kuten 
sosiaalivakuutuslautakunnilla nykyisin on. 
Myöskin valitusten ratkaisukäytäntö ja me-
nettelytavat asioiden käsittelyssä voisivat olla 
alueellisesti nykyistä yhdenmukaisempia,  
kun asiat eivät hajaantuisi viiteen eri sosiaa-
livakuutuslautakuntaan ratkaistavaksi. Sosi-
aalivakuutuslautakuntien ja tarkastuslauta-

kunnan yhdistämisessä uudeksi toimeentulo-
turva-asioita käsitteleväksi muutoksenhaku-
lautakunnaksi ei olisi kyse pelkästään toimie-
linten yhdistämisestä, vaan kaksiasteisen lau-
takuntavaiheen muuttaminen yksiasteiseksi.  

Komitea totesi myös, että ensimmäisenä 
asteena sosiaalivakuutusasioissa toimivista 
lautakuntien nimistä ei opintotuen muutok-
senhakulautakuntaa lukuun ottamatta ilmene, 
että kyseessä on muutoksenhakuasioita käsit-
televä lainkäyttöelin. Nimet, joihin sisältyy 
”valituslautakunta” tai ”muutoksenhakulau-
takunta” kuvaisivat lautakuntien asemaa ni-
menomaan valitus- ja muutoksenhakuasioita 
käsittelevinä lautakuntina. Komitea ei kui-
tenkaan päätynyt yksimieliseen esitykseen 
tarkastuslautakunnan uudesta nimestä.  

Komitea käsitteli muutoksenhakulautakun-
tien asemaa riippumattomana lainkäyttöeli-
menä. Komiteamietinnössä todetaan, että 
muutoksenhakulautakuntien tehokkaan ja 
yhdenmukaisen ratkaisukäytännön kannalta 
olisi perusteltua, että puheenjohtajat olisivat 
päätoimisia ja toistaiseksi nimitettyjä. Tämä 
vahvistaisi myös lautakuntien organisatori-
sesti itsenäistä asemaa. 

Sosiaalivakuutusasioiden muutoksenhaku-
järjestelmä koostuu pääsääntöisesti ensim-
mäisenä valitusasteena toimivista lautakun-
nista ja ylimpänä muutoksenhakuasteena 
toimivasta vakuutusoikeudesta.  

Toimeentuloturvan muutoksenhakukomite-
an ehdotusten mukaisesti sosiaaliturvan muu-
toksenhakujärjestelmää on pyritty yhtenäis-
tämään siten, että valtioneuvosto asettaisi 
kaikki muutoksenhakulautakunnat viideksi 
vuodeksi kerrallaan ja että muutoksenhaku-
lautakunnilla olisi päätoiminen puheenjohta-
ja. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnan, työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnan, työttömyysturvalautakunnan, 
valtion eläkelautakunnan ja kuntien eläkelau-
takunnan osalta säännöksiä on jo muutettu si-
ten, että kaikkien lautakuntien toimikausi on 
yhteneväisesti viisi vuotta. Sen sijaan tarkas-
tuslautakunta asetetaan lain mukaan enintään 
neljäksi vuodeksi kerrallaan.  
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Nyt annettavalla hallituksen esityksellä jat-
ketaan vuoden 2003 alusta aloitettua muu-
toksenhakujärjestelmän selkeyttämistä. Toi-
meentuloturvan muutoksenhakukomitean ta-
voitteiden mukaisesti tulevaisuudessa kaikis-
sa toimeentuloturva-asioissa olisi ensimmäi-
senä muutoksenhakuasteena valituslautakun-
ta ja ylimpänä muutoksenhakuasteena toimisi 
eräin poikkeuksin vakuutusoikeus. 
 

2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Sosiaalivakuutuslautakuntien asema  

Sosiaalivakuutuslautakunnista säädetään 
sairausvakuutuslaissa (1224/2004) ja valtio-
neuvoston asetuksessa sosiaalivakuutuslauta-
kunnasta (243/2005). Sosiaalivakuutuslauta-
kunnan toimialueena on Kansaneläkelaitok-
sen määräämä vakuutusalue. Sosiaalivakuu-
tuslautakuntia on nykyään viisi: Etelä-
Suomen sosiaalivakuutuslautakunta Lahdes-
sa, Länsi-Suomen sosiaalivakuutuslautakunta 
Seinäjoella, Lounais-Suomen sosiaalivakuu-
tuslautakunta Turussa, Itä-Suomen sosiaali-
vakuutuslautakunta Kuopiossa ja Pohjois-
Suomen sosiaalivakuutuslautakunta Oulussa. 
Sosiaalivakuutuslautakunnat toimivat Kan-
saneläkelaitoksen aluekeskusten yhteydessä. 

Sosiaalivakuutuslautakunnat ja tarkastus-
lautakunta muodostavat kaksiasteisen lauta-
kuntakokonaisuuden, joissa molemmissa kä-
sitellään valituksia Kansaneläkelaitoksen 
päätöksistä. Sosiaalivakuutuslautakunnat kä-
sittelevät ensimmäisenä asteena sairausva-
kuutuslain mukaisia etuuksia koskevia vali-
tuksia, lukuun ottamatta työterveyshuollon 
korvausta koskevia Kansaneläkelaitoksen 
keskushallinnon päätöksiä. Muita sosiaaliva-
kuutuslautakuntien toimivaltaan kuuluvia 
etuuksia ovat lomakustannuskorvaus-, lapsi-
lisä-, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon 
tuki sekä osittainen hoitoraha-, äitiysavustus-
, adoptiotuki ja sotilasavustusasioita koskevat 
Kansaneläkelaitoksen etuuspäätökset. Sosi-
aalivakuutuslautakunnissa käsitellään vuosit-
tain noin 6 000 asiaa, joista lähes puolet Ete-
lä-Suomen sosiaalivakuutuslautakunnassa. 

Sairausvakuutuslain mukaan valtioneuvos-

to asettaa sosiaalivakuutuslautakunnan enin-
tään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneu-
vosto on asettanut 11.8.2004 tekemällään 
päätöksellä kaikki  sosiaalivakuutuslauta-
kunnat nelivuotiskaudelle, ajalle 1.9.2004 – 
31.8.2008.  Sosiaalivakuutuslautakuntien 
toimintamenot rahoittaa Kansaneläkelaitos. 
Vuonna 2005 sosiaalivakuutuslautakuntien 
toimintamenot olivat yhteensä 1,1 miljoonaa 
euroa.   
 
Sosiaalivakuutuslautakunnan henkilöstö ja 
ratkaisukokoonpanot 

Sairausvakuutuslain mukaan sosiaalivakuu-
tuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja, yksi lääkärijäsen ja kaksi va-
kuutettujen olosuhteiden tuntemusta edusta-
vaa jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen. Lautakunnan puheen-
johtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla 
tuomarin virkaan vaadittava kelpoisuus. Pu-
heenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa määrättä-
essä Kansaneläkelaitokselle on varattava ti-
laisuus lausunnon antamiseen. Vastaavasti 
lääkärijäsenten osalta Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskukselle on varattava tilaisuus 
lausunnon antamiseen. 

Tammikuussa 2006 sosiaalivakuutuslauta-
kunnissa työskenteli yhteensä 13 esittelijää. 
Heistä kuusi oli vakinaisessa työsuhteessa ja  
seitsemän määräaikaisessa työsuhteessa. 
Viimeksi mainituista kolme esittelijää oli 
osa-aikaisessa työsuhteessa. 

Sairausvakuutuslain mukaan lautakunta on 
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapu-
heenjohtajan sekä kahden muun jäsenen saa-
puvilla ollessa. Käsiteltäessä asiaa, jonka rat-
kaiseminen riippuu olennaisesti lääketieteel-
lisestä kysymyksestä, tulee yhden paikalla 
olevan jäsenen olla lääkäri.  
 
Tarkastuslautakunnan asema 

Tarkastuslautakunta toimii muutoksenha-
kuasteena Kansaneläkelaitoksen toimialaa 
koskevissa asioissa joitain poikkeuksia lu-
kuun ottamatta. Tarkastuslautakunnan orga-
nisaatiosta säädetään sairausvakuutuslaissa 
(1224/2004) ja tarkastuslautakunnasta anne-
tussa asetuksessa (244/ 2005). Tarkastuslau-
takunnan tehtävänä on toimia joko ensim-
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mäisen tai toisen asteen muutoksenhakueli-
menä sosiaaliturva-asioissa siten kuin sosiaa-
liturvalainsäädännössä säädetään. Sairausva-
kuutuslain mukaan valtioneuvosto asettaa 
tarkastuslautakunnan enintään neljäksi vuo-
deksi kerrallaan. 

Tarkastuslautakunta toimii ensimmäisenä 
muutoksenhakuasteena kansaneläkettä, per-
he-eläkettä, eläkkeensaajien hoitotukea, lap-
sen hoitotukea ja vammaistukea koskevissa 
asioissa, sekä Kansaneläkelaitoksen käsitte-
lemissä kuntoutusasioissa, eläkkeensaajan 
asumistukea ja yleistä asumistukea, maa-
hanmuuttajien erityistukea ja pitkäaikaisesti 
työttöminä olleiden henkilöiden eläketukea 
koskevissa asioissa. Näissä asioissa on mah-
dollista valittaa tarkastuslautakunnan päätök-
sestä vakuutusoikeuteen. Ylimpänä muutok-
senhakuasteena tarkastuslautakunta toimii 
sairausvakuutusasioissa, lasten kotihoidon 
tukea ja yksityisen hoidon tukea, lapsilisiä, 
äitiysavustusta ja sotilasavustusta koskevissa 
asioissa. Näissä asioissa sosiaalivakuutuslau-
takunnat ovat ensimmäisenä muutoksenha-
kuasteena. 

Tarkastuslautakunnassa käsitellään valitus-
asioita seuraavien lakien nojalla: kansanelä-
kelaki (347/1956), sairausvakuutuslaki 
(1224/2004), perhe-eläkelaki (38/1969), laki 
lapsen hoitotuesta (444/1969), vammaistuki-
laki (124/1988), laki Kansaneläkelaitoksen 
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuk-
sista (566/2005),  asumistukilaki (408/1975), 
rintamasotilaseläkelaki (119/1977), laki ul-
komaille maksettavasta rintamalisästä 
(988/1988), eläkkeensaajien asumistukilaki 
(591/1978), lapsilisälaki (796/1992), äi-
tiysavustuslaki (477/1993), sotilasavustuslaki 
(781/1993), laki asumiseen perustuvan sosi-
aaliturvalainsäädännön soveltamisesta 
(1573/1993), laki lasten kotihoidon ja yksi-
tyisen hoidon tuesta (1128/1996),  laki maa-
hanmuuttajan erityistuesta (1192/2002) ja la-
ki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden 
henkilöiden eläketuesta (39/2005). 

Tarkastuslautakunta toimii sosiaali- ja ter-
veysministeriön hallinnonalalla. 
 
Tarkastuslautakunnan henkilöstö  

Tarkastuslautakunnassa on päätoiminen 
puheenjohtaja, joka on tähän tehtävään mää-

rätty enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan, 
sekä vakinainen henkilökunta, jonka muo-
dostaa esittelijät, notaarit ja toimistohenkilö-
kunta. Yksi esittelijöistä toimii tarkastuslau-
takunnan sihteerinä. Tarkastuslautakunnan 
vakinainen henkilökunta puheenjohtaja mu-
kaan lukien muodostuu 32 henkilöstä vuonna 
2005. Tarkastuslautakunta toimii jaostoihin 
jakautuneena. Tarkastuslautakunnan vakinai-
nen henkilökunta valmistelee valitusasiat ja-
ostokäsittelyä varten ja huolehtii jaostokäsit-
telyn jälkeen valitusasiaan annettavan pää-
töksen vaatimista jälkitoimista.  

Sairausvakuutuslain 17 luvun 7 §:n 2 mo-
mentin mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu 
puheenjohtaja sekä tarpeellinen määrä sivu-
toimisia varapuheenjohtajia ja muita jäseniä, 
joiden tulee olla sosiaalivakuutukseen pereh-
tyneitä. Valtioneuvosto määrää jäsenet enin-
tään 4 vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajalla, 
varapuheenjohtajalla ja vähintään kahdella 
muulla jäsenellä tulee olla tuomarin virkaan 
vaadittava kelpoisuus. Muista jäsenistä aina-
kin kahden tulee olla lääkäri. Muille jäsenille 
kuin puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille 
määrätään henkilökohtaiset varajäsenet. Lain 
mukaan lautakunta voi toimia jaostoihin ja-
kaantuneena. Valtioneuvosto on viimeksi 
päätöksellään 8 päivänä joulukuuta 2005 
asettanut tarkastuslautakunnan kolmivuotis-
kaudeksi ajalle 1.1.2006 – 31.12.2008.  
 
Valitusasioiden käsittely 

Valitusasiat saapuvat tarkastuslautakuntaan 
sen jälkeen, kun valitus on jätetty Kansan-
eläkelaitoksen toimistoon ja Kansaneläkelai-
tos on tutkinut edellytykset itseoikaisulle. 
Kansaneläkelaitoksen tulee oikaista päätök-
sensä, jos se hyväksyy kaikki valituksessa 
esitetyt vaatimukset. Mikäli se ei hyväksy 
kaikkia valituksessa esitettyjä vaatimuksia, 
sen on siirrettävä valitus, oma lausuntonsa 
sekä valitusasiaan liittyvät asiakirjat tarkas-
tuslautakuntaan.  Asia tulee vireille tarkastus-
lautakunnassa, kun lautakunnan toimisto kir-
jaa valitusasian saapuneeksi. Asian ratkaise-
misen jälkeen valitusasian vireilläolo tarkas-
tuslautakunnassa päättyy päätöksen postitta-
miseen valituksen tehneelle henkilölle.  

Tarkastuslautakunnassa toimii niin sanottu 
notaari-esittelijä -työpari, joka työskentelee 
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siten, että notaari valmistelee Kansaneläke-
laitoksesta saapuneista asiakirjoista tausta-
muistion esittelijää varten ja esittelijä laatii 
esityksensä taustamuistion ja käytössä olevi-
en asiakirjojen perusteella. Esittelijän valmis-
teluvelvollisuus viikossa on 25 valitusasiaa. 
Esittelijä esittelee valmistelemansa asiat tar-
kastuslautakunnan jaoston istunnossa.  

Sairausvakuutuslakia muutettiin 1.4.1999 
alkaen siten, että menettelyssä tarkastuslau-
takunnassa noudatetaan hallintolainkäyttöla-
kia (586/1996). Tämän myötä suulliset käsit-
telyt tarkastuslautakunnassa tulivat mahdolli-
siksi. Suullisia käsittelyjä on lain voimaantu-
lon jälkeen järjestetty kaksi. Hallintolain-
käyttölain soveltamista koskeva säännös si-
sältyy sairausvakuutuslain 17 luvun 8 §:ään. 
 
Kokoonpanot 

Sairausvakuutusalain mukaan lautakunta 
voi toimia jaostoihin jakaantuneena. Vuonna 
2006 tarkastuslautakunnassa toimii neljä ja-
ostoa. Kukin jaosto kokoontuu säännöllisesti  
kerran viikossa. Jaostolle valmistellaan kai-
kentyyppisiä asioita. Lääkärijäsen osallistuu 
pääsääntöisesti jokaiseen jaoston istuntoon, 
koska esittelijät valmistelevat jokaiseen is-
tuntoon sekä lääketieteellisiä että lainopillisia 
asioita.  

Lain mukaan jaostoon kuuluu puheenjohta-
ja, vähintään yksi lakimiesjäsen ja lääkärijä-
sen ja kaksi vakuutettujen olosuhteiden tun-
temusta edustavaa jäsentä. Jaosto on päätös-
valtainen, kun paikalla on jaoston puheenjoh-
taja ja kolme muuta jaoston jäsentä. Mikäli 
asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu lää-
ketieteellisestä kysymyksestä, tulee yhden 
saapuvilla olevan jäsenen olla lääkärijäsen.  

Kun asia on tarkastuslautakunnan jaostolla 
päätetty, notaari osallistuu päätöksen tekni-
seen valmisteluun. Päätöksen valmistelun 
loppuvaiheessa esittelijä tarkistaa päätöksen, 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja lukee 
päätöksen läpi ja päätös postitetaan esittelijän 
allekirjoituksella varustettuna valituksen teh-
neelle henkilölle. Päätökseen kirjataan myös 
jaostossa päätöksentekoon osallistuneiden 
jaoston jäsenten nimet.   

Sairausvakuutuslain mukaan tarkastuslau-
takunta voi käsitellä asian myös täysistun-
nossa.  

Tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen 
mukaan tarkastuslautakunnassa päätettävät 
hallintoasiat ratkaistaan puheenjohtajistossa, 
joka koostuu tarkastuslautakunnan puheen-
johtajasta ja kaikista varapuheenjohtajista.  
 
Asioiden määrä ja käsittelyajat tarkastuslau-
takunnassa  

Tarkastuslautakuntaan saapui vuonna 2005 
lähes 14 000 valitusasiaa. Tarkastuslauta-
kunnassa käsiteltiin vuonna 2005 yhteensä 
noin 11 000 asiaa. Tarkastuslautakunnassa 
käsiteltävät valitusasiat jakaantuvat 19 asia-
ryhmään. Suurimpia asiaryhmiä olivat ylei-
nen asumistuki (3 080 asiaa ), kansaneläke-
lain mukainen työkyvyttömyyseläke (2 732 
asiaa) ja eläkkeensaajien hoitotuki (1 947 asi-
aa). Sairausvakuutusasioita tarkastuslauta-
kuntaan saapui vuonna 2005 yhteensä 892 
kappaletta, lasten kotihoidon tukiasioita 121 
kappaletta, lapsilisäasioita 74 kappaletta, so-
tilasavustusasioita 24 kappaletta ja äi-
tiysavustusta koskevia valituksia 2 kappalet-
ta. Sosiaalivakuutuslautakuntien kautta tar-
kastuslautakuntaan saapui näin ollen vuonna 
2005 yhteensä 1 113 valitusasiaa.  

Vuoden 2005 lopussa tarkastuslautakun-
nassa oli käsittelemättömiä asioita noin 
12 000 kappaletta. Kansaneläkelaitoksesta 
saapuneiden asioiden muutosprosentti kaikis-
sa asioissa tarkastuslautakunnassa oli 11,9. 
Keskimäärin 15 prosentissa tarkastuslauta-
kunnassa ratkaistuissa asioissa valitettiin va-
kuutusoikeuteen. Vakuutusoikeudessa muut-
tui 16,9 prosenttia tarkastuslautakunnan pää-
töksistä. Keskimääräinen valitusasian käsitte-
lyaika oli tarkastuslautakunnassa 9 kuukautta 
ja 10 päivää vuonna 2005. 

Tarkastuslautakuntaan saapuvien valitus-
asioiden lukumäärä on kasvanut 2000 – lu-
vulla runsaasta 10 000 valitusasiasta (2000) 
noin 14 000 valitusasiaan. Suuret käsiteltävät 
asiamäärät suhteessa tarkastuslautakunnan 
voimavaroihin ovat johtaneet käsittelyaiko-
jen pidentymiseen. Siihen on vaikuttanut 
myös toteutunut hallintolainkäyttölain muu-
tos, joka vaatii päätösten entistä parempaa 
perustelemista.  

Tarkastuslautakunnan käsittelemissä toi-
meentuloturva-asioissa korostuu asian kii-
reellisyys, sillä esimerkiksi eläkettä tai päivä-
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rahaa koskevassa asiassa on usein kysymys 
hakijan perustuslain 19 §:n 2 momentin mu-
kaisesta perustoimeentulosta. Viranomaisten 
ja tuomioistuinten toiminnan joutuisuus on 
yksilön oikeusturvan kannalta tärkeää. Edus-
kunnan oikeusasiamies on kannanotoissaan 
ja tarkastuslautakuntaan tekemässään tarkas-
tuksessa korostanut lautakunnan vastuuta va-
lituksen kokonaiskäsittelyajan muodostumi-
sessa. 
 
3.  Nykyti lan arvioint i  

Tarkastuslautakunnasta on kehittynyt laaja-
alainen toimeentuloturva-asioiden muutok-
senhakuelin. Osassa valitusasioista tarkastus-
lautakunta toimii ensimmäisenä muutoksen-
hakuasteena ja osassa ylimpänä muutoksen-
hakuasteena. Kaikissa tarkastuslautakunnassa 
käsiteltävissä asioissa muutosta haetaan Kan-
saneläkelaitoksen päätökseen. Muutoksenha-
ku eriytyy asiaryhmästä riippuen siten, että 
eräissä asioissa muutosta haetaan ensin alu-
eellisesta sosiaalivakuutuslautakunnasta. So-
siaalivakuutuslautakunnan päätöksestä voi-
daan valittaa tarkastuslautakuntaan, jonka 
päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.  

Suurimmassa osassa tarkastuslautakunnas-
sa käsiteltävistä asiaryhmistä tarkastuslauta-
kunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste, 
ja sen päätöksestä on mahdollista valittaa va-
kuutusoikeuteen.  

Poikkeuksellisesti haettaessa muutosta 
Kansaneläkelaitoksen keskushallinnon työ-
terveyshuollon korvausta koskevassa asiassa 
antamaan päätökseen on tarkastuslautakunta 
ainoa muutoksenhakuelin eli Kansaneläkelai-
toksen keskushallinnon työterveyshuollon 
korvauksia koskevissa asioissa ei ole kak-
siasteista valitustietä. 

Toimeentuloturvan muutoksenhakujärjes-
telmää on esitetty yksinkertaistettavaksi. Toi-
meentuloturvan muutoksenhakukomitea esit-
ti, että tämä toteutettaisiin osaltaan lakkaut-
tamalla sosiaalivakuutuslautakunnat ja kehit-
tämällä nykyistä lautakuntajärjestelmää siten, 
että kaikissa toimeentuloturva-asioissa olisi 
kaksiportainen muutoksenhaku. Muutoksen-
haun ensimmäisenä asteena olisi lautakunta 
ja ylimpänä vakuutusoikeus. Toimeentulo-
turva on yksi kokonaisuus, jossa on useita 
etuuksia. Muutoksenhakujärjestelmän yh-

denmukaisuus on tämänkin vuoksi toivotta-
vaa. 

Muutoksenhakulautakunnan toimiminen 
riippumattomana lainkäyttöelimenä edellyt-
tää, että se ei toimi organisatorisesti niiden 
laitosten tai viranomaisten yhteydessä, joiden 
päätöksistä lautakuntaan valitetaan. Koska 
sosiaalivakuutuslautakunnat toimivat nykyi-
sin Kansaneläkelaitosten rahoituksella Kan-
saneläkelaitosten aluekeskusten yhteydessä, 
riippumattomuusnäkökohdan ei voida katsoa 
tältä osin täyttyvän.  

Tarkastuslautakuntaa koskevat säännökset 
sisältyvät nykyisin yhteen keskeiseen etuus-
lakiin, sairausvakuutuslakiin. Oikeusturvan 
saamisen kannalta olisi selvempää, jos muu-
toksenhakulautakunnan organisaatiosta sää-
dettäisiin omassa laissaan ja etuuslakeihin 
jäisivät vain muutoksenhakuoikeutta ja muu-
toksenhakumenettelyä koskevat sisällölliset 
säännökset. 
 
4.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

4.1. Tavoitteet 

Tavoitteena on yhdenmukaistaa muutok-
senhakujärjestelmää toimeentuloturva-
asioissa Kansaneläkelaitoksen etuusasioissa 
tekemien päätösten osalta. Esitys perustuu 
toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean 
ehdotuksiin (Toimeentuloturvan muutoksen-
haku. Toimeentuloturvan muutoksenhaku-
komitean mietintö KM 2001:9). Tavoitteena 
on, että toimeentuloturva-asioissa on kaksias-
teinen muutoksenhakujärjestelmä, jossa en-
simmäisenä asteena toimivat muutoksenha-
kulautakunnat ja toisena oikeusasteena va-
kuutusoikeus. Tavoitteena on myös valitus-
ten käsittelyaikojen lyhentäminen sekä hal-
lintolainkäyttölain menettelysäännösten to-
teutumisen varmistaminen sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan toiminnassa. 

Ehdotettava uudistus merkitsisi käsiteltävi-
en asioiden lisääntymistä tarkastuslautakun-
nassa. Tarkastuslautakuntaan on arvioitu 
saapuvan jatkossa noin 20 000 asiaa vuodes-
sa. Määrä on suuri, mutta muihin lautakun-
tamuotoisiin muutoksenhakuasteisiin verrat-
tuna riittävällä henkilöstöllä,  kokoonpanojen 
uudistamisella sekä järjestelemällä tarkastus-
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lautakunnan toimintaa aiempaa tehokkaam-
maksi pystytään valitusasiat keskittämään 
yhteen lautakuntaan ja saavuttamaan näin 
yhdenmukaisella muutoksenhakujärjestel-
mällä saavutettavissa olevat edut. 

  
 
4.2. Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin 
erillinen laki sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnasta. Etuuslait sisältäisivät jatkossa 
muutoksenhakua koskevat säännökset ja ai-
noastaan viittaussäännöksen muutoksenhaku-
lautakunnan organisaatiosta säädettyyn eril-
lislakiin. Sairausvakuutuslain 17 luvun 6 §:n 
mukaiset sosiaalivakuutuslautakunnat lak-
kautettaisiin ja niiden käsittelemät asiat siir-
rettäisiin nykyisen tarkastuslautakunnan käsi-
teltäväksi. Tarkastuslautakunnan nimi muu-
tettaisiin sen toimintaa paremmin kuvaavaksi 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Tämä merkitsisi sitä, että valitukset sairaus-
vakuutusasioissa, lapsilisäasioissa, lasten ko-
tihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea 
koskevissa asioissa, sotilasavustusasioissa ja 
äitiysavustusta koskevissa asioissa ohjautui-
sivat nykyisten viiden alueellisen sosiaaliva-
kuutuslautakunnan sijasta sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan käsiteltäviksi. 
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätöksestä olisi valitusoikeus vakuutusoi-
keuteen. 

Esityksessä ehdotetaan, että myös että sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnan pää-
toiminen puheenjohtaja ja uusi, päätoiminen 
varapuheenjohtaja määrättäisiin tehtäviinsä 
toistaiseksi. Tämä muutos olisi toiminnan te-
hostamisen ja yhdenmukaisen ratkaisukäy-
tännön kannalta perusteltua. Lisäksi tarkas-
tuslautakunnan toimikausi pidennettäisiin 
viiteen vuoteen. Nämä muutokset vahvistai-
sivat perustuslain edellyttämällä tavalla tar-
kastuslautakunnan organisatorisesti itsenäistä 
asemaa ja riippumattomuutta.  
 
Organisatoriset muutokset  

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
organisaatiota ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että lautakuntaan perustettaisiin nykyisen 
päätoimisen puheenjohtajan viran lisäksi toi-

nen päätoiminen varapuheenjohtajan virka. 
Ehdotetaan, että jatkossa molemmat puheen-
johtajat olisivat virkaansa toistaiseksi nimi-
tettyjä. Muutos vahvistaisi lautakunnan ja 
puheenjohtaja-tuomarin riippumattomuutta ja 
muutoksenhakulautakunnan edellytyksiä 
toimia sosiaaliturva-asioissa ensimmäisenä 
oikeusasteena.  Puheenjohtaja johtaisi muu-
toksenhakulautakuntaa ja vastaisi sen toi-
minnasta sekä valvoisi laintulkinnan yhden-
mukaisuutta muutoksenhakulautakunnan rat-
kaisuissa. Lisäksi päätoimisen puheenjohta-
jan tehtäviin kuuluisi hallinnollisten asioiden 
hoitaminen siten kuin erikseen työjärjestyk-
sessä määrättäisiin. Sekä päätoiminen pu-
heenjohtaja että päätoiminen varapuheenjoh-
taja toimisivat jaostojen puheenjohtajina. 
Päätoimisen varapuheenjohtajan tehtävistä 
säädettäisiin muutoksenhakulautakunnan työ-
järjestyksessä.  

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan 
tulisi käsiteltäviksi sosiaalivakuutuslautakun-
tien lakkauttamisen jälkeen noin 20 000 vali-
tusasiaa vuodessa. Jotta näin suuren asiamää-
rän käsitteleminen olisi mahdollista, olisi so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnan saa-
tava asiamäärää vastaavat esittelijäresurssit. 
Esittelijälisätyövoimaa on arvioitu tarvitta-
van lisää sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnassa 11 esittelijän verran. Lisäksi asi-
oiden käsittelymäärän lisääntyminen vaatisi 
toimistohenkilökunnan määrän lisäämistä ar-
violta kolmella henkilötyövuodella. 

Tarkastuslautakunnalla on palveluksessaan 
12 notaaria. Tarkastuslautakunnassa on arvi-
oitu, että notaarityövoimaa ei tarvitse lisätä 
nykyisestä, vaan tarkastuslautakunnan työs-
kentelymalleja muutettaisiin siten, että notaa-
rit valmistelisivat valitusasian käsittelymuis-
tion ja valmistelu siirtyisi muulta osin esitte-
lijälle. Näin purettaisiin tarkastuslautakun-
nassa tällä hetkellä oleva esittelijä-notaari- 
työparityöskentely.  

Tarkastuslautakunnassa työskentelee tällä 
hetkellä 32 työntekijää. Jos lisäys on arviolta 
15 työntekijää, tarkastuslautakunnan henki-
lökuntaan kuuluvien lukumäärä olisi lähem-
mäs 50 työntekijää. Tarkastuslautakunnassa 
toimitetuissa työtyytyväisyyskyselyissä on 
ollut toiveena, että lautakunnan johdolla olisi 
nykyistä enemmän aikaa paneutua henkilös-
töasioihin. Ottaen myös huomioon muutok-
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senhakulautakunnassa juuri voimaan tullut 
palkkausjärjestelmäuudistus, joka edellyttää 
muun muassa säännöllisesti vuosittain toteu-
tettuja esimies-alaiskeskusteluja, tarvittaisiin 
lautakunnassa lisävoimavaroja henkilöstöasi-
oiden hoitamiseen. Ehdotettava päätoimisen 
varapuheenjohtajan virka toisi lisäresursseja 
myös henkilöstöasioiden hoitamiseen, ja hä-
nen tehtäviinsä kuuluisi myös käydä osan 
esittelijöistä kanssa esimiesalaiskeskusteluja. 

Jaostojen lukumäärää ehdotetaan lisättä-
väksi sosiaalivakuutuslautakunnista siirtyvi-
en valitusasioiden johdosta.  Lautakunnassa 
toimisi jatkossa kuusi jaostoa. Lautakuntaan 
nimettävien jäsenten lukumäärä on säännelty 
laissa.  
 
Ratkaisukokoonpanojen uudistaminen  

Sosiaalivakuutuslautakuntien lakkauttami-
sen jälkeen tarkastuslautakuntaan saapuvien 
valitusten määrä lisääntyy arviolta kolman-
neksella nykyisestä. Sen vuoksi on perustel-
tua, että tarkastuslautakunnan toimintaa kehi-
tetään ja ratkaisukokoonpanoja tarkistetaan. 
Tarkastuslautakunnan jaostojen päätösvaltai-
sia kokoonpanoja uudistettaisiin siten, että  
etuusasiat jakaantuisivat asian laadusta riip-
puen joko käsiteltäväksi viisijäsenisessä tai 
kolmijäsenisessä kokoonpanossa. Muutok-
senhakulautakunnassa olisi mahdollisuus kä-
sitellä asioita myös vahvennetussa jaostossa.  

Perustuslakivaliokunta on katsonut lausun-
noissaan (PeVL 4/1982vp ja PeVL 
2/2006vp) oikeusturvan yleensä edellyttävän, 
että muutoksenhakutuomioistuimet toimivat 
monijäsenisinä. Monijäsenisen kokoonpanon 
voidaan arvioida lisäävän käsiteltävien asioi-
den monipuolista harkintaa ja siten oikeus-
turvaa. Perustuslakivaliokunta on katsonut, 
että oikeusturvan kannalta on toisaalta merki-
tystä myös asioiden käsittelyn joutuisuudella. 
Päätösvaltaisen kokoonpanon keventäminen 
käsittelyn asianmukaisuutta vaarantamatta 
mahdollistaa tuomioistuimien voimavarojen 
oikean kohdentamisen esimerkiksi vaativien 
ja vähemmän vaativien asioiden käsittelyyn. 
Tämä osaltaan tehostaa ratkaisutoimintaa 
niin, että asiat tulevat käsitellyksi perustus-
lain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta 
viivästystä.  

Lautakunnan asioiden käsittelyssä on syytä 

painottaa henkilöiden perustuslain 19 §:n 2 
momentin tarkoittamien perustoimeentuloon 
olennaisesti vaikuttavien etuusasioiden käsit-
telyä. Sen vuoksi tarkastuslautakunnan eri 
kokoonpanoista säädettäisiin nykyistä tar-
kemmin. Muutoksella pyritään ottamaan 
huomioon myös lautakunnan käytettävissä 
olevat voimavarat siten, että oikeustieteelli-
sen koulutuksen saaneen esittelijän työpanos-
ta voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän. 
Eri kokoonpanojen selkeyttämisen vuoksi la-
kiin ehdotetaan otettavaksi myös aiemmin 
tarkastuslautakuntaa koskevaan asetukseen 
sisältyvä säännös lautakunnan täysistunnosta. 

Muutoksenhakulautakunnan jäsenet olisi-
vat nykyiseen tapaan sivutoimisia, ja heiltä 
edellytettäisiin muutoksenhakijoiden olosuh-
teisiin ja sosiaalivakuutukseen perehtynei-
syyttä. Nimittämismenettelyssä otettaisiin 
huomioon eduskunnan alaisen Kansaneläke-
laitoksen hoitamien asioiden yhteiskunnalli-
nen vaikuttavuus. 

Kysymys lääkärijäsenten valinnasta vakuu-
tusjärjestelmiin on ollut esillä usean vuoden 
ajan. Erityistä huomiota on kiinnitetty hyvän 
hallinnon edellyttämään menettelyyn, jolla 
muutoksenhakujärjestelmään saataisiin nime-
tyksi vakuutuslääketiedettä ja sosiaaliturvaa 
tuntevia lääkärijäseniä. Tarkoituksena on, et-
tä valtioneuvosto määräisi, kuten nykyisin, 
sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä 
lääkärijäsenet ja lääkärivarajäsenet muutok-
senhakulautakuntaan. Tulevaisuudessa lääkä-
rijäsenen tehtävän täyttöä koskevan esityksen 
tekemistä varten tehostettaisiin hallinnollista 
yhteistyötä Suomen Lääkäriliiton kanssa, jot-
ta muutoksenhakulautakuntaan saataisiin jat-
kossakin sosiaalivakuutukseen ja vakuutus-
lääketieteeseen perehtyneitä lääkärijäseniä.  
 
Viisijäseninen kokoonpano 

Viisijäseniseen ratkaisukokoonpanoon kuu-
luisi puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Kokoon-
panoon kuuluisivat tällöin puheenjohtaja, la-
kimiesjäsen, lääkärijäsen sekä kaksi muutok-
senhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edus-
tavaa jäsentä. Jaosto olisi päätösvaltainen, 
kun  jaoston kokouksessa olisivat läsnä pu-
heenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä edellyttä-
en, että ratkaisukokoonpano olisi asiasta yk-
simielinen. Tämä edellyttäisi, että ratkaisu-
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kokoonpanoon kuuluvat jäsenet olisivat yk-
simielisesti kirjallisesti yhtyneet ennen koko-
usta esittelijän esitykseen, jota kokouksessa 
ei enää muuteta.   

Viisijäsenisessä laajassa kokoonpanossa 
käsiteltäisiin etuusasiat,  jotka edellyttäisivät 
muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemus-
ta edustavien jäsenten kuulumista ratkaisu-
kokoonpanoon. Tällaisia etuuksia olisivat 
työkyvyttömyyseläkettä, sairausvakuutuksen 
päivärahaetuuksia (sairauspäiväraha, van-
hempainpäiväraha sekä erityishoitoraha), 
eläkkeensaajien hoitotukea, vammaistukea, 
lasten hoitotukea tai kuntoutusrahaa koskevat 
asiat. Myös vajaakuntoisten ammatillista 
kuntoutusta tai vaikeavammaisen lääkinnäl-
listä kuntoutusta, työterveyshuollon korvauk-
sia, maahanmuuttajan erityistukeen ja asu-
misperusteiseen sosiaaliturvaan liittyvät ky-
symykset käsiteltäisiin aina viisijäsenisessä 
kokoonpanossa. Arviolta 11 000 valitusasiaa 
tulisi käsiteltäväksi viisijäseniseen kokoon-
panoon vuonna 2007.  
 
Kolmijäseninen kokoonpano 

Esityksen mukaan kolmijäseniseen ratkai-
sukokoonpanoon kuuluisi puheenjohtaja ja 
kaksi lakimiesjäsentä tai puheenjohtaja, la-
kimiesjäsen ja lääkärijäsen. Jaosto olisi pää-
tösvaltainen myös, kun istunnossa paikalla 
olisivat  puheenjohtaja ja yksi lakimiesjäsen 
tai lääkärijäsen. Tämä edellyttäisi, että rat-
kaisukokoonpanoon kuuluva jäsen olisi yh-
tynyt ennen kokousta esittelijän esitykseen, 
jota kokouksessa ei enää muuteta.  Kokoon-
panossa käsiteltäviä asioita olisivat muut 
muutoksenhakulautakunnan toimivaltaan 
säädetyt valitusasiat kuin mitä laissa säädet-
täisiin suoraan viisijäsenisen kokoonpanon 
käsiteltäväksi. Lääkärijäsen osallistuisi  asian 
käsittelyyn silloin, kun lääketieteellinen sel-
vitys voisi vaikuttaa asian ratkaisuun. Kolmi-
jäsenisessä kokoonpanossa käsiteltäväksi tu-
lisi vuonna 2007 arviolta noin 9 000 vali-
tusasiaa. 

Jos käsiteltävä asia on  muutoksenhakijan 
toimeentulon tai olosuhteiden johdosta hyvin 
merkittävä tai mikäli asialla on lain sovelta-
misen kannalta suuri merkitys esimerkiksi 
asian ennakkotapausluonteen vuoksi, tulee 
etuusasian käsittely siirtää aina viisijäseni-

sessä kokoonpanossa käsiteltäväksi.  
Muutoksenhakulautakunnassa jokaisessa 

jaostossa toimittaisiin sekä kolmi-  että viisi-
jäsenisessä kokoonpanossa. Nykyisen käy-
tännön mukaisesti valituksen peruuttamista 
koskevat asiat ja tutkimatta jättämisasiat voi-
taisiin käsitellä kummassakin kokoonpanossa 
suoraan istuntoon tuotuna, ilman valitusasi-
oiden kierrättämistä lautakunnan jäsenillä. 
Valitusasioiden poistamista ja palauttamista 
koskevat asiat kiertäisivät ennakolta jäsenillä 
ja ne ratkaistaisiin joko kolmi- tai viisijäseni-
sessä jaostossa asian laadun mukaan.  Muu-
tos mahdollistaisi tarkastuslautakunnassa en-
tistä nopeamman valitusasioiden käsittelyn 
sekä kertyneiden valitusjonojen purkamisen. 
Mainittujen etuusasioiden käsittely nykyistä 
suppeammassa kokoonpanossa vapauttaisi 
voimavaroja muiden asioiden käsittelyyn. 
 
Vahvennettu jaosto ja hallintojaosto 

Esityksessä ehdotetaan myös, että muutok-
senhakulautakunnassa olisi mahdollista käyt-
tää vahvennettua jaostoa ja hallintojaostoa. 
Vahvennettuun jaostoon voitaisiin määrätä 
asioita oikeuskäytännön yhdenmukaisuuden 
turvaamiseksi. Asia voitaisiin käsitellä vah-
vennetussa jaostossa myös, mikäli asialla 
saattaisi olla periaatteellista merkitystä lain 
soveltamisen kannalta.  

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja  tai sivutoiminen varapu-
heenjohtaja voisi määrätä asian tai siihen liit-
tyvän kysymyksen ratkaistavaksi vahvenne-
tussa jaostossa. Vahvennetussa jaostossa 
toimisi puheenjohtajana lautakunnan päätoi-
minen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
jäseninä asiaa aiemmin käsitelleen jaoston ja 
jäsenet. 

Esityksen mukaan muutoksenhakulauta-
kunnan hallinnolliset asiat käsiteltäisiin uu-
dessa hallintojaostossa, joka vastaisi pitkälti 
nykyistä asetuksessa säädettyä puheenjohta-
jistoa. Hallintojaosto käsittelisi muun muassa 
asiat, jotka koskevat lautakunnan esittely- ja 
työskentelyjärjestystä, esittelijöiden viikko-
jättöä, budjettiesitystä ja  vuosikertomusta. 
Hallintojaoston tehtäviin kuuluisi myös muu-
toksenhakulautakunnan esittelijöiden valit-
seminen, päättäminen esittelijöiden kelpoi-
suudesta toimia jaoston jäsenenä sekä muut 
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vastaavat hallintoasiat, joista määrättäisiin 
lautakunnan työjärjestyksessä tarkemmin.  

Esitetyt muutokset ovat välttämättömiä va-
litusasioiden käsittelyaikojen nopeuttamisek-
si ja oikeusturvan takaamiseksi myös jatkos-
sa perustuslain edellyttämällä tavalla. Muu-
toksenhakujärjestelmän organisatorinen sel-
keys ja sitä koskevan sääntelyn ajanmukai-
suus turvaavat järjestelmän avoimuutta ja 
toimivuutta.  
 
Poisto-oikeuden laajentaminen 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
toimivaltaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, 
että muutoksenhakulautakunnalla olisi oikeus 
poistaa Kansaneläkelaitoksen lainvoimainen 
päätös ja määrätä asia uudelleen käsiteltä-
väksi. Omia päätöksiään muutoksenhakulau-
takunta ei poistaisi, vaan vakuutusoikeus 
poistaisi sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan päätöksen sekä oman päätöksensä.  
 
5.  Esityksen vaikutukset  

5.1. Taloudelliset vaikutukset 

Yleistä 

Esityksen mukaan tarkastuslautakunta 
muuttuu erilliseksi valtion rahoittamaksi 
muutoksenhakuasteeksi. 

Tarkastuslautakuntaan saapui vuonna 2005 
noin 14 000 valitusta. Valitusasioita ratkais-
tiin vuonna 2005 noin 11 000 kappaletta, jo-
ka oli noin 2 750 asiaa jaostoa kohti. Vuoden 
2005 lopussa tarkastuslautakunnassa oli noin 
12 000 valitusta vireillä. Tarkastuslautakun-
nan toimintamenot olivat 1,9 miljoonaa euroa 
vuonna 2005. 

Esityksen mukaan Etelä-, Lounais-, Länsi-, 
Itä- ja Pohjois-Suomen sosiaalivakuutuslau-
takunnat lakkautetaan. Sosiaalivakuutuslau-
takunnissa on toiminut yhteensä kuusi vaki-
naisessa työsuhteessa olevaa esittelijää ja 
seitsemän määräaikaisessa työsuhteessa ole-
vaa esittelijää, joista kolme osa-aikaisessa 
työsuhteessa. Sosiaalivakuutuslautakuntien 
kaikista kustannuksista on vastannut Kansan-
eläkelaitos. 

Esityksellä on myös vaikutuksia viimeisenä 
muutoksenhakuasteena toimivan vakuutusoi-

keuden saapuvien valitusten lukumääriin. 
Vakuutusoikeuden toimintaa tullaan tehos-
tamaan myös virkajärjestelyin. 
 
Henkilöstön muutokset 

Tarkastuslautakunnassa oli vuonna 2005 
vakituisessa virkasuhteessa 28 henkilöä ja  
määräaikaisessa virkasuhteessa oli 4 henki-
löä. 

Sosiaalivakuutuslautakuntien lakkauttami-
sen johdosta tarkastuslautakuntaan saapuvien  
valitusasioiden lukumäärä kohoaa arviolta 
noin 20 000 asiaan. Jotta uuteen muutoksen-
hakulautakuntaan saapuvien valitusten rat-
kaisukapasiteetti pystyttäisiin turvaamaan 
nykyisellä tavalla ehdotetaan tarkastuslauta-
kunnan jäsenten lukumäärän lisäämistä siten, 
että nykyisten neljän jaoston lisäksi perustet-
taisiin kaksi jaostoa lisää.  

Lautakunnan johtamisen tehostaminen 
edellyttää myös toisen päätoimisen puheen-
johtaja viran perustamista. Tämä varapu-
heenjohtaja toimisi myös päätoimisen pu-
heenjohtajan sijaisena. 

Lisäksi tarkastuslautakunnan henkilökuntaa 
tulisi vahvistaa 11 esittelijän viralla, joista 
kaksi olisi määräaikaisia vuosina 2007-2009 
purkamassa käsittelemättömien asioiden jo-
noa.  

Ottaen huomioon muutoksenhakulautakun-
nan toimistopalvelujen tarpeen kasvamisen,  
myös muutoksenhakulautakunnan toimisto-
henkilökuntaa tulisi vahvistaa kolmella hen-
kilötyövuodella.  

Tarkastuslautakunnan henkilöstöä tulisi si-
ten vahvistaa yhteensä 15 henkilötyövuodel-
la. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nan henkilöstön määrä nousisi noin 50 henki-
löön. 

Esityksellä on vaikutuksia myös viimeisenä 
muutoksenhakuasteena toimivaan vakuutus-
oikeuteen saapuvien valitusten lukumääriin. 
Muutoksenhakulautakuntavaihetta koskevien 
ehdotusten toteuttaminen merkitsisi sitä, että 
vakuutusoikeuteen saapuisi vuosittain noin   
1 300—1 500 asiaa enemmän kuin nykyisin. 
Kun sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nalla olisi esityksen mukaan vuoden 2007 
alusta käytettävissään henkilöstöresursseja 
15 henkilötyövuotta enemmän kuin nykyisin 
tarkastuslautakunnalla, voidaan arvioida, että 
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muutoksenhakulautakunnasta vakuutusoikeu-
teen saapuvien juttujen määrä kasvaisi noin  
1 300 asialla jo vuonna 2007. Arviossa on 
otettu huomioon, että Kansaneläkelaitoksen 
päätöksen poistamista koskevien asioiden oh-
jaaminen vakuutusoikeuden asemesta ensin 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan 
vähentäisi osaltaan vakuutusoikeuteen saa-
puvien asioiden määrää jonkin verran. 

 Saapuvien asioiden määrän kasvu merkit-
sisi sitä, että vakuutusoikeuden henkilöstö-
resursseja tulisi lisätä, jotta käsittelyaikojen 
pidentyminen nykyisestä keskimäärin 14 
kuukaudesta voitaisiin estää. Saapuvien asi-
oiden määrän kasvu noin 1 300 asialla vuon-
na 2007 merkitsisi noin seitsemää henkilö-
työvuotta vastaavaa työmäärää. Tarkoitukse-
na on, että vakuutusoikeuteen tulisi vuonna 
2007 perustaa kolme vakuutusoikeustuoma-
rin virkaa, kolme esittelijän virkaa ja yksi no-
taarin virka. Oikeusministeriön mukaan, uu-
distus merkitsisi vakuutusoikeuden menojen 
lisäystä vuodesta 2007 lähtien yhteensä 0,6 
miljoonalla eurolla.  
 
Lautakunnan jäsenet 

Esityksen mukaisesti lautakunnan jäsenet 
ovat jatkossakin sivutoimisia. Muutoksenha-
kulautakunnan jäsenten palkkiot määräytyi-
sivät sosiaali- ja terveysministeriön antaman 
päätöksen perusteiden mukaisesti siten, että 
sivutoimisille puheenjohtajille ja sivutoimi-
sille jäsenille maksettaisiin kuukausipalkkio-
ta, kokouspalkkiota ja luettujen valitusasioi-
den lukumäärän perusteella tarkastuspalkkio-
ta. 
 
Muutoksen kokonaiskustannukset 

Edellä olevan johdosta ehdotuksesta aiheu-
tuviin lisäkustannuksiin on varauduttu vuo-
sittain noin 1,1 miljoonalla eurolla, jolloin 
muutoksenhakulautakunnan kokonaistoimin-
tamenot kohoaisivat noin 3 miljoonaan eu-
roon. Kansaneläkelaitoksen toimintamenoi-
hin syntyy vastaavasti säästöä. 

Esitys lisää muutoksenhakulautakunnan 
osalta valtion nettokustannuksia 0,4 miljoo-
naa euroa.  
 
 

5.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-
set 

Sosiaalivakuutuslautakuntien palveluksessa 
vakituisessa työsuhteessa työskentelevät esit-
telijät voivat siirtyä sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnan palvelukseen tai pysyä 
Kansaneläkelaitoksen palveluksessa. Kan-
saneläkelaitoksesta annetun lain 13 §:n voi-
maantulosäännöksen mukaan Kansaneläke-
laitoksen palveluksessa oleva henkilöstö säi-
lyttää Kansaneläkelaitoksen järjestämän elä-
keturvan  siirtyessään valtion palvelukseen 
samalla, kun Kansaneläkelaitoksen tehtäviä 
siirtyy valtion hoidettaviksi. 

Tarkastuslautakunnan nykyisen henkilös-
tön virkasuhteisiin lainmuutoksella ei ole 
vaikutuksia.  

 
6.  Asian valmistelu 

Esitys perustuu toimeentuloturvan muutok-
senhakukomitean mietintöön (KM 2001:9). 
Asia on valmisteltu komitean ehdotusten to-
teuttamiseksi asetetussa sosiaali- ja terveys-
ministeriön projektissa. Valmistelun yhtey-
dessä on kuultu sisäasiainministeriötä, val-
tiovarainministeriötä, vakuutusoikeutta, tar-
kastuslautakuntaa, sosiaalivakuutuslautakun-
tia, Kansaneläkelaitosta, työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakuntaa,  kuntien eläke-
lautakuntaa, valtion eläkelautakuntaa, tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakuntaa, 
työttömyysturvalautakuntaa sekä keskeisiä 
työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjä.  

Hallituksen esityksestä on pyydetty oike-
usministeriön lausunto, jossa esitetyt näkö-
kohdat on otettu tässä esityksessä huomioon.  
 
 
7.  Ri ippuvuus muista es i tyksistä  

Eduskunnalle on kesäkuussa 2006 annettu 
hallituksen esitys kansaneläkelaiksi, laiksi 
vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan 
asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi la-
eiksi (HE 90/2006 vp). Mainittua lakiesitystä 
käsiteltäessä tulee ottaa huomioon tässä esi-
tyksessä esitetyt ehdotukset muutoksenhakua 
koskeviksi säännöksiksi kansaneläkejärjes-
telmän mukaisissa etuuslaeissa.  

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 
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laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallin-
totuomioistuimissa sekä siihen liittyväksi 
lainsäädännöksi (HE 12/2006 vp). Mainitus-
sa hallituksen esityksessä ehdotettuja sään-
nöksiä ei ole otettu huomioon  nyt annetta-
vassa hallituksen esityksessä johtuen lakien 

eriaikaisesta voimaantulosta.   
Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousar-

vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltävän 
sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnasta 

1 luku. Sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnan tehtävä ja jäsenet 

1 §. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tehtävä ja toimivalta. Pykälän 1 mo-
menttiin sisältyisi säännös sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan tehtävästä toimia 
muutoksenhakuelimenä kaikissa niissä Kan-
saneläkelaitoksen hoitamissa etuusasioissa, 
joita koskevissa säännöksissä on näin erik-
seen säädetty. Käytännössä muutoksenhaku-
lautakunnan toimivaltaan kuuluisivat lähes 
kaikki Kansaneläkelaitoksen hoitamat toi-
meentuloturvaa koskevat asiat, lukuun otta-
matta opintotukea ja työttömyysturvaa kos-
kevia etuusasioita.  

Lautakunnassa käsiteltäisiin valitusasioita 
seuraavien lakien nojalla: kansaneläkelaki 
(347/1956), sairausvakuutuslaki (1224/2004), 
perhe-eläkelaki (38/1969), laki lapsen hoito-
tuesta (444/1969), vammaistukilaki 
(124/1988), asumistukilaki (408/1975), rin-
tamasotilaseläkelaki (119/1977), laki ulko-
maille maksettavasta rintamalisästä 
(988/1988), eläkkeensaajien asumistukilaki 
(591/1978), laki Kansaneläkelaitoksen kun-
toutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 
(566/2005), lapsilisälaki (796/1992), äi-
tiysavustuslaki (477/1993), sotilasavustuslaki 
(781/1993), laki asumiseen perustuvan sosi-
aaliturvalainsäädännön soveltamisesta 
(1573/1993), laki lasten kotihoidon ja yksi-
tyisen hoidon tuesta (1128/1996) ja laki 
maahanmuuttajan erityistuesta (1192/2002) 
ja laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä ol-
leiden henkilöiden eläketuesta (39/2005). 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin sosiaa-
liturvan muutoksenhakulautakunnan toimi-
kauden pituudesta. Momentin mukaan val-
tioneuvosto asettaisi muutoksenhakulauta-
kunnan sosiaali- ja terveysministeriön esityk-

sestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Valtio-
neuvosto määräisi valtioneuvoston yleisis-
tunnossa päätoimisen  puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan virkoihinsa toistaiseksi ja 
sivutoimiset varapuheenjohtajat  ja muut jä-
senet viiden vuoden toimikaudeksi.  

Voimassa olevan lain mukaan valtioneu-
vosto asettaa tarkastuslautakunnan enintään 
neljäksi vuodeksi kerrallaan eli toimikauden 
vähimmäispituutta ei ole laissa säädelty.  
Toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestel-
män uudistamisen yhteydessä on muiden 
muutoksenhakulautakuntien toimikausien 
osalta pidetty tärkeänä, että lautakuntien toi-
mikausi on selvästi laissa säädetty ja sen tu-
lee olla riittävän pitkä. Ehdotettavalla uudis-
tuksella koskien toimikauden pidentämistä 
viiteen vuoteen parannetaan lautakunnan jä-
senten riippumattomuutta, yhdenmukaiste-
taan sosiaalivakuutusjärjestelmään kuuluvien 
lautakuntien toimikausia koskevia säännök-
siä sekä vahvistetaan muutoksenhakulauta-
kunnan asemaa toimeentuloturvajärjestelmän 
valitusasteena.  

Jäsenten toimikausi jatkuu, kuten ny-
kyisinkin, kunnes uudet jäsenet on määrätty. 
Sosiaali- ja terveysministeriössä noudatetun 
vakiintuneen hallintokäytännön mukaan lau-
takunta asetetaan entisessä kokoonpanossa  
uudelle toimikaudelle, ellei jäsen ole pyytä-
nyt vapautusta tehtävästään. Hallintokäytän-
nöllä halutaan vahvistaa lautakunnan toimin-
nan jatkuvuutta ja oikeuskäytännön yhden-
mukaisuutta.   

 Lisäksi momentissa säädettäisiin muutok-
senhakulautakunnan kuulumisesta sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalalle.  

2 §. Puheenjohtajat ja jäsenet. Pykälässä 
säädettäisiin lautakunnan jäsenistä ja heidän 
lukumääristään aiempaa lainsäädäntöä tar-
kemmin. Pykälän 1 momentin mukaan lauta-
kunnassa olisi  päätoiminen puheenjohtajan 
virka. Muutoksena aiempaan  päätoiminen 
puheenjohtaja nimitettäisiin virkaansa tois-
taiseksi, eikä määräajaksi kuten nykyisin. 
Sama koskisi myös muutoksenhakulautakun-
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nan toimivallan laajenemisen vuoksi lauta-
kuntaan ehdotettavaa, uutta päätoimisen va-
rapuheenjohtajan virkaa. Muutos parantaisi 
lautakunnan riippumattomuutta. Lisäksi lau-
takunnassa olisi oltava neljä sivutoimista va-
rapuheenjohtajaa. Käytännössä varapuheen-
johtajat vastaisivat jaostojensa toimivuudesta 
ja linjasta  kuten nykyisinkin. 

Pykälän 2 momentin mukaan  muutoksen-
hakulautakunnassa olisi kuusi sivutoimista 
lääkärijäsentä, kuusi lakimiesjäsentä ja kaksi-
toista muutoksenhakijoiden olosuhteiden tun-
temusta edustavaa jäsentä. Pykälän mukaan 
päätoimista puheenjohtajaa, päätoimista va-
rapuheenjohtajaa ja sivutoimisia varapuheen-
johtajia lukuun ottamatta, kaikille muille si-
vutoimisille jäsenille määrättäisiin henkilö-
kohtaiset varajäsenet, joita koskee mitä laissa 
säädetään muutoksenhakulautakunnan jäse-
nestä. Säännöksen sisältö vastaa voimassa 
olevaa sairausvakuutuslakia. 

 Lähtökohtana muutoksenhakulautakuntien 
kokoonpanoissa voidaan pitää, että päätös-
valtaisen kokoonpanon tulee täyttää perustus-
lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetut oikeu-
denmukaisen oikeudenkäynnin takeet.  

3 §. Jäsenten kelpoisuus. Pykälässä säädet-
täisiin muutoksenhakulautakunnan jäsenten 
kelpoisuusvaatimuksista. Pykälän mukaan 
kaikkien lautakunnan jäsenten eli molempien 
päätoimisten puheenjohtajien, kaikkien vara-
puheenjohtajien sekä kaikkien sivutoimisten  
jäsenten kelpoisuusvaatimuksena on pereh-
tyneisyys sosiaalivakuutukseen. Pykälän 1 
momentin mukaan lautakunnan molemmilta 
päätoimisilta puheenjohtajilta vaaditaan tuo-
marin virkaan oikeuttavan tutkinnon suorit-
taminen. Lisäksi päätoimiselta puheenjohta-
jalta edellytetään käytännön esimieskoke-
musta. 

Pykälän 2 momentin mukaan kaikkien si-
vutoimisten varapuheenjohtajien ja jäsenten 
tulee olla sosiaalivakuutukseen perehtyneitä. 
Lisäksi momentissa säädetään sivutoimisten 
varapuheenjohtajien ja lakimiesjäsenten kel-
poisuusvaatimuksesta olla tuomarin virkaan 
oikeuttavan tutkinnon suorittanut henkilö. 

Pykälän 3 momentissa säädetään lääkärijä-
senen kelpoisuusvaatimuksesta. Momentin 
mukaan lääkärijäsenen on oltava laillistettu 
lääkäri. Tämä tarkoittaa käytännössä,  että 
lääkärijäsenen sekä hänen varajäsenensä tu-

lee olla laillistettu lääkäri siten kuin lääkäri-
toimen harjoittamisesta erikseen lainsäädän-
nössä säädetään.  

Lääkärijäsenten rekrytointiin liittyvää hal-
linnollista menettelyä on tarkoitus uudistaa 
sosiaali- ja terveysministeriössä aiempaa te-
hokkaammaksi. Tarkoituksena on, että sosi-
aali- ja terveysministeriö pyytää jatkossa eh-
dotusta Suomen Lääkäriliitolta esityksensä 
pohjaksi kelpoisuusedellytykset täyttävästä 
muutoksenhakulautakuntaa nimitettävästä 
lääkärijäsenehdokkaasta.  

4 §. Päätoimisten puheenjohtajien tehtävät 
ja nimittäminen. 

Pykälässä säädettäisiin päätoimisen pu-
heenjohtajan ja  päätoimisen varapuheenjoh-
tajan tehtävistä ja heidän nimittämisestään 
muutoksenhakulautakuntaan.  

Pykälän 1 momentin mukaan päätoimisen 
puheenjohtajan nimittää virkaansa valtioneu-
vosto, kuten nykyisinkin. Valtioneuvosto ni-
mittäisi myös esityksessä ehdotetun uuden 
päätoimisen varapuheenjohtajan. Molemmat 
päätoimiset puheenjohtajat  nimitettäisiin 
toistaiseksi virkaansa. Tämä poikkeaa nykyi-
sestä, jossa puheenjohtajan määräaikainen 
virka on ollut sidottu lautakunnan toimikau-
den pituuteen. Muutoksella vahvistetaan pu-
heenjohtajien riippumattomuutta ja erotta-
mattomuutta. Lisäksi momentissa säädettäi-
siin valtioneuvoston toimivallasta myöntää 
heille virkavapautta. 

Pykälän 2 momentin mukaan muutoksen-
hakulautakuntaa johtaa ja sen toiminnasta 
vastaa päätoiminen puheenjohtaja. Päätoimi-
sen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu myös 
muutoksenhakulautakunnan laintulkinnan 
yhdenmukaisuuden valvominen annetuissa 
etuusratkaisuissa sekä muutoksenhakulauta-
kunnan hallinnollisista asioista vastaaminen 
erikseen työjärjestyksessä määrätyllä tavalla. 
Momentin mukaan  päätoimisen varapuheen-
johtajan tehtävistä määrätään erikseen muu-
toksenhakulautakunnan työjärjestyksessä.  

5 §. Muutoksenhakulautakunnan jäsenen 
paikan vapautuminen. Pykälässä säädettäisiin 
muutoksenhakulautakunnan jäsenten oikeu-
desta pysyä tehtävässään sekä tilanteesta, 
missä sivutoimisen  jäsenen tai varapuheen-
johtajan paikka vapautuu kesken toimikau-
den. Mikäli sivutoimisen varapuheenjohtajan 
tai jäsenen  paikka vapautuu kesken toimi-
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kauden, määrää valtioneuvosto sosiaali- ja 
terveysministeriön esittelystä uuden sivutoi-
misen varapuheenjohtajan tai jäsenen jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. Päätoimisella pu-
heenjohtajalla ja päätoimisella varapuheen-
johtajalla sekä sivutoimisilla varapuheenjoh-
tajilla ja jäsenillä on momentin mukaan oike-
us pysyä tehtävässään siten kuin tuomarinvi-
ran haltijasta säädetään, eli käytännössä sivu-
toimiset jäsenet nauttivat toimikautensa ajan 
perustuslaissa säädettyä tuomarin erottamat-
tomuutta, jollei eläkeiästä muuta johdu.  

6 §. Tuomarin vala ja vakuutus sekä 
eroamisikä.  Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin tuomarin valasta ja tuomarin vakuu-
tuksesta. Muutoksenhakulautakunnan pää-
toimisten puheenjohtajien, sivutoimisten va-
rapuheenjohtajien sekä kaikkien sivutoimis-
ten jäsenten ja heidän varajäseniensä tulee 
vannoa tuomarin vala tai antaa  tuomarinva-
kuutus siten kuin oikeudenkäymiskaaren 1 
luvun 6 ja 7 §:ssä säädetään ennen kuin ryh-
tyvät toimimaan lautakunnassa jäsenenä.  
Ehdotus vastaa nykyistä sääntelyä ja voimas-
sa olevaa tarkastuslautakunnasta annetun ase-
tuksen 9 §:n sisältöä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin pää-
toimisten puheenjohtajien, sivutoimisten va-
rapuheenjohtajien ja sivutoimisten jäsenten 
velvollisuudesta erota sen kuukauden lopus-
sa, jonka aikana he täyttävät 68 vuotta. 
Eroamisikä vastaa työlainsäädännössä voi-
massa olevaa yleistä eroamisikää.  

7 §. Esittelijät. Pykälässä säädettäisiin so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnan esit-
telijöiden kelpoisuudesta ja nimittämisestä. 
Pykälän 1 momentin mukaan lautakunnassa 
on oltava tarpeellinen määrä esittelijöitä. 
Esittelijöiden tarkkaa lukumäärää ei pykäläs-
sä säädettäisi.  Esittelijöitä voitaisiin rekry-
toida lautakuntaan tarpeen mukaan ottaen 
huomioon käsiteltävien asioiden määrä ja 
esittelijätyövoiman tarve.  

Voimassa olevan tarkastuslautakunnasta 
annetun asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaan 
kelpoisuusvaatimuksena esittelijän virkaan 
on oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai vas-
taava muu tuomarin virkaan oikeuttava tut-
kinto. Ehdotettava 2 momentti vastaisi siten 
nykyistä sääntelyä. Lisäksi säädettäisiin esit-
telijän nimittävästä tahosta erikseen. 
 

2 luku. Asioiden käsittely muutoksenha-

kulautakunnassa 

8 §. Muutoksenhakulautakunnan jaostot. 
Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta toimisi jaostoihin 
jakautuneena, kuten nykyisinkin. Lainkäyttö-
asiat ratkaistaisiin esittelystä joko jaostoissa 
(kolmi-  tai viisijäsenisessä), vahvennetussa 
jaostossa tai täysistunnossa.  Muut kuin lain-
käyttöasiat ratkaistaisiin pääsääntöisesti hal-
lintojaostossa, ellei hallintojaoston toimival-
taa olisi yksittäisessä asiassa jaoston omalla 
päätöksellä siirretty lautakunnan päätoimisel-
le puheenjohtajalle. Pykälässä ei säädettäisi 
jaostojen lukumäärästä. Muutoksenhakulau-
takunnassa on toiminut nykyisin neljä jaos-
toa. Tarkoituksena on,  kuten 2 §:n sisällöstä 
ilmenee, että jaostoja olisi tämän lain voi-
maan tultua kuusi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lääkäri-
jäsenen velvollisuudesta ottaa muutoksenha-
kulautakunnassa osaa asian käsittelyyn ja rat-
kaisemiseen. Muutoksenhakulautakunnan ja-
oston (kolmi-  tai viisijäsenisen), vahvenne-
tun jaoston tai täysistunnon  käsitellessä asi-
aa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu 
lääketieteellisestä kysymyksestä, olisi lääkä-
rijäsenen aina osallistuttava asian käsittelyyn. 
Säännös vastaa sisällöllisesti sairausvakuu-
tuslain 17 luvun 7 §:n 4 momentin viimeistä 
virkettä. 

9 §. Viisijäseninen jaosto. Pykälässä sää-
dettäisiin viisijäsenisen kokoonpanon toimi-
valtaan kuuluvista asioista ja viisijäsenisen 
kokoonpanon päätösvaltaisuudesta. Viisijä-
seniseen ratkaisukokoonpanoon kuuluisi pu-
heenjohtaja ja neljä jäsentä. Kokoonpanoon 
kuuluisivat tällöin puheenjohtaja, lakimiesjä-
sen, lääkärijäsen sekä kaksi muutoksenhaki-
joiden olosuhteiden tuntemusta edustavaa jä-
sentä.  

Viisijäsenisessä laajassa kokoonpanossa 
käsiteltäisiin etuusasiat, jotka koskisivat 
etuudenhakijan työkyvynarviointia tai muu-
toin perustoimeentuloturvaan liittyvää kes-
keistä etuutta, jotka edellyttäisivät muutok-
senhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edus-
tavien jäsenten kuulumista ratkaisukokoon-
panoon. Pykälässä säädettäisiin erikseen, mi-
tä etuuksia ja niihin liittyviä liitännäisasioita 
viisijäseninen kokoonpano olisi toimivaltai-
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nen käsittelemään. Pykälän 1 momentin mu-
kaan viisijäsenisessä jaostossa käsiteltävät 
etuudet perustuvat kansaneläkelakiin 
(347/1956) työkyvyttömyyseläkkeiden ja 
eläkkeensaajien hoitotukiin liittyvien etuus-
asioiden osalta, lapsen hoitotuesta annetun 
lain (444/1969), vammaistukilain (124/1988) 
ja maahanmuuttajan erityistuesta annetun 
lain (1192/2002) mukaisiin etuuksiin, saira-
usvakuutuslakiin (1224/2004) päiväraha-
etuuksien ja työterveyshuollon korvauksien 
osalta, lakiin asumiseen perustuvan sosiaali-
turvalainsäädännön soveltamisesta annetun 
lain muuttamisesta (635/2004) sekä  lakiin 
kansaneläkkeen kuntoutusetuuksista ja kun-
toutusrahaetuuksista (566/2005). 

Jaosto olisi päätösvaltainen, kun  jaoston 
kokouksessa olisivat läsnä puheenjohtaja ja 
kaksi muuta jäsentä edellyttäen, että ratkai-
sukokoonpano olisi asiasta yksimielinen. 
Tämä edellyttäisi, että ratkaisukokoonpanoon 
kuuluvat jäsenet olisivat yksimielisesti yhty-
neet ennen kokousta esittelijän esitykseen, 
jota kokouksessa ei enää muuteta.   

Pykälän 2 momentissa säädetään, että myös 
muu kuin 1 momentissa mainittu asia on kä-
siteltävä viisijäsenisessä jaostossa, mikäli 
asian sitä vaatii. Asia on käsiteltävä viisijä-
senisessä laajemmassa kokoonpanossa aina, 
kun asialla on hakijan toimeentulon tai lain 
soveltamisen kannalta erityisen suuri merki-
tys esimerkiksi asian ennakkotapausluonteen 
tai lautakunnan yhtenäisen tulkintalinjauksen 
vuoksi.   

Pykälän 3 momentin mukaan viisijäseninen 
jaosto olisi päätösvaltainen, kun paikalla oli-
sivat jaoston puheenjohtaja ja vähintään kak-
si muuta jäsentä edellyttäen, että ratkaisuko-
koonpano olisi asiasta yksimielinen. Tämä 
edellyttäisi, että ratkaisukokoonpanoon kuu-
luvat muut jäsenet olisivat yksimielisesti yh-
tyneet ennen kokousta esittelijän esitykseen, 
jota kokouksessa ei enää muuteta.  

10 §. Kolmijäseninen jaosto. Pykälässä 
säädettäisiin kolmijäsenisestä ratkaisuko-
koonpanosta ja sen toimivaltaan kuuluvista 
asioista. Ehdotettava kolmijäseninen, keven-
netty  kokoonpano olisi uusi käsittelytapa 
muutoksenhakulautakunnassa. Pykälän 1 
momentin mukaan kolmijäseniseen kokoon-
panoon kuuluisivat puheenjohtaja ja kaksi 
lakimiesjäsentä. Toinen olisi joko lakimiesjä-

sen tai asian laadun niin vaatiessa, lääkärijä-
sen.  

Kolmijäsenisessä kokoonpanossa käsitel-
täisiin kaikki muut asiat paitsi ne , jotka ovat 
10 §:ssä rajattu vain viisijäsenisessä kokoon-
panossa käsiteltäväksi.  Kolmijäsenisessä 
kokoonpanossa käsiteltäisiin siten muun mu-
assa eläkkeensaajien asumistukea, yleistä 
asumistukea koskevat asiat, lapsilisää ja las-
ten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukea 
koskevat asiat ja kuntoutuspalvelujen tuotta-
jalle maksettavaa korvausta sekä pitkäaikais-
työttömien henkilöiden eläketukea koskevat 
asiat. Lisäksi kolmijäsenisessä jaostossa käsi-
teltäisiin rintamalisää, äitiysavustusta, soti-
lasavustusta, adoptiotukea kuntoutusmatko-
jen korvauksiin ja sairaanhoitokorvauksiin 
liittyvät asiat. Kolmijäseninen jaosto olisi 
päätösvaltainen kun paikalla olisi puheenjoh-
taja ja yksi jäsen edellyttäen, että  ratkaisu-
kokoonpanoon kuuluvat jäsenet ovat etukä-
teen kirjallisesti ennen kokousta yhtyneet 
esittelijän esitykseen, jota kokouksessa ei 
enää muuteta. Jaosto olisi päätösvaltainen 
kaksijäsenisenä.  

11 §. Vahvennettu jaosto. Pykälään sisäl-
tyisivät säännökset koskien mahdollisuutta 
käsitellä muutoksenhakuasia vahvennetussa 
jaostossa. Menettely olisi uutta nykyiseen 
verrattuna. Vahvennetun jaoston tarkoitukse-
na olisi käsitellä erilaisia yksittäisiä asioita 
lautakunnan yhdenmukaisen tulkintalinjauk-
sen varmistamiseksi. Vahvennetussa jaostos-
sa käsiteltävät asiat voisivat luonteeltaan olla 
hyvin erilaisia, esimerkiksi  etuusasia voisi 
olla  ennakkotapausluontoinen tai asiasisäl-
löltään vaikea tai laaja, tai periaatteellista 
pohdintaa vaativa. Pykälän mukaan vahven-
nettuun jaostoon kuuluisivat puheenjohtajana 
muutoksenhakulautakunnan päätoiminen pu-
heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa pää-
toiminen varapuheenjohtaja ja muina jäseni-
nä kaikki sivutoimiset varapuheenjohtajat se-
kä asiaa aiemmin käsitelleen jaoston jäsenet.  

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätoiminen puheenjohtaja, varapuheenjohta-
ja tai jaosto voisi päätöksellään siirtää asian 
vahvennetun jaoston käsiteltäväksi. Tar-
kemmat säännökset vahvennetun istunnon 
järjestämisestä sisältyisivät työjärjestykseen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vahvennettu 
jaosto olisi päätösvaltainen, kun vähintään 
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kaksi kolmasosaa jäsenistä olisi läsnä.  
12 §. Täysistunto. Pykälässä säädettäisiin 

muutoksenhakulautakunnan täysistunnosta ja 
sen kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta. 
Pykälän 1 momentin mukaan, jos lautakun-
nan ratkaistavalla asialla on periaatteellista 
merkitystä lain soveltamisen kannalta vas-
taavanlaisissa tapauksissa tai jos jaoston rat-
kaisu tulisi selkeästi poikkeamaan aikaisem-
masta käytännöstä, muutoksenhakulautakun-
nan päätoiminen puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja tai asiaa käsittelevä jaosto, tai 
kyseisen jaoston puheenjohtaja, voi määrätä 
asian käsiteltäväksi täysistunnossa. Sääntely 
vastaisi sisällöltään voimassa olevan sairaus-
vakuutuslain 17 luvun 7 §:n 4 momentissa 
olevia säännöksiä sekä  tarkastuslautakunnas-
ta annetun asetuksen 2 §:n säännöksiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan täysistunto 
on päätösvaltainen, kun muutoksenhakulau-
takunnan päätoiminen puheenjohtaja tai va-
rapuheenjohtaja, ja vähintään puolet lauta-
kunnan jäsenistä on läsnä. 

13 §. Hallintojaosto. Pykälässä säädettäi-
siin muutoksenhakulautakunnan hallintojaos-
tosta. Sääntely on osaltaan uutta. Voimassa 
olevan tarkastuslautakunnasta annetun ase-
tuksen 6 §:ssä säädetään lautakunnan hallin-
toasioiden käsittelystä. Asetuksen mukaan 
hallintoasiat käsittelee puheenjohtajisto, joka 
koostuu lautakunnan puheenjohtajasta ja va-
rapuheenjohtajista. Pykälässä esitetään, että 
lautakunnan hallintoasiat käsiteltäisiin hallin-
tojaosto nimisessä kokoonpanossa. Menettely 
ja kokoonpano vastaisi pitkälti nykyistä sään-
telyä. Hallintojaoston kokoonpanoon kuului-
sivat muutoksenhakulautakunnan päätoimi-
nen puheenjohtaja ja päätoiminen varapu-
heenjohtaja sekä kaikki sivutoimiset varapu-
heenjohtajat. Hallintojaoston käsittelystä 
määrättäisiin tarkemmin muutoksenhakulau-
takunnan työjärjestyksessä.   

14 §. Asian käsittely. Pykälän 1 momentis-
sa säädettäisiin, että muutoksenhakulauta-
kunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, 
jollei erikseen toisin säädetä. Hallintolain-
käyttölain säännökset muun muassa vali-
tusosoituksesta, valitusasiaa käsittelevän 
henkilön esteellisyydestä ja päätöksenteosta 
koskevat siten muutoksenhakulautakuntaa. 
Lisäksi säädetään, että muutoksenhakulauta-
kunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa ei 

sovelleta hallintolainkäyttölain 11 luvun 
säännöksiä ylimääräisestä muutoksenhausta.  
Vakuutusoikeudesta annetussa laissa  on ni-
menomainen säännös, jonka mukaan hallin-
tolainkäyttölain 11 luvun säännökset eivät tu-
le joitain poikkeuksia lukuun ottamatta  so-
vellettaviksi vakuutusoikeuden toimivaltaan 
kuuluvissa asioissa. Selkeyden vuoksi ehdo-
tetaan myös tässä laissa säädettävän asiasta . 
Hallintolainkäyttölain soveltamisesta tarkas-
tuslautakunnassa säädetään nykyisin sairaus-
vakuutuslain 17 luvun 8 §:ssä, ja ehdotettava 
momentti vastaa sisällöltään voimassa olevaa 
lakia. 

Pykälän 2 momentin mukaan muutoksen-
hakulautakunnalla olisi kuitenkin oikeus 
poistaa Kansaneläkelaitoksen lainvoimainen 
päätös ja määrätä asia uudelleen käsiteltä-
väksi siten kuin asiasta erikseen säädetään. 
Säännös olisi uusi. Säännöksellä laajennettai-
siin muutoksenhakulautakunnan toimivaltaa. 
Nykyisin tämä toimivalta on ainoastaan va-
kuutusoikeudella asioissa, joissa tarkastus-
lautakunta on ollut ensimmäinen muutoksen-
hakuaste. Tarkastuslautakunnalla on ollut 
poisto-oikeus vain niissä asioissa, joissa sosi-
aalivakuutuslautakunta on ollut ensimmäinen 
muutoksenhakuelin. Muutoksenhakulauta-
kunnan oikeudesta poistaa päätös säädettäi-
siin etuuslainsäädännössä erikseen. Esityk-
sessä eri etuuslainsäädäntöön lisättävien 
säännösten mukaan, sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta voisi poistaa lainvoimai-
sen päätöksen, jos se olisi perustunut virheel-
liseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka 
olisi ilmeisesti lain vastainen. Päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen voisi teh-
dä kansaneläkelaitos tai asiainosainen. Pää-
töksen poistamista olisi haettava viiden vuo-
den kuluessa,  siitä kun päätös sai lainvoi-
man. Muutoksenhakulautakunta ei kuiten-
kaan poistaisi omia päätöksiään, vaan vakuu-
tusoikeus poistaisi sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnan päätöksen ja omansa. 
Asianosainen voisi hakea vakuutusoikeudelta 
muutoksenhakulautakunnan päätöksen pois-
tamista samoilla edellytyksillä kuin Kansan-
eläkelaitoksen päätöksen poistamista muu-
toksenhakulautakunnalta. Näin muutoksen-
hakulautakunta ei ratkaisisi oman päätöksen-
sä poistamista koskevaa vaatimusta, vaan 
asian ratkaisisi ylin muutoksenhakuelin sosi-
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aaliturva-asioissa eli vakuutusoikeus.  
Ehdotettavan säännöksen tarkoituksena on 

helpottaa poistopäätösten suuresta lukumää-
rästä aiheutuvaa ruuhkautumista vakuutusoi-
keudessa sekä nopeuttaa lainvoimaista pää-
töstä koskevan asian käsittelyä. Vakuutusoi-
keuden käsiteltäväksi tulee vuosittain yhteen-
sä noin 2 500 poistohakemusta, joista vakuu-
tusoikeus hyväksyy noin 80 prosenttia. Suuri 
osa poistohakemusten hylkäämisestä johtuu 
siitä, että päätös olisi voitu oikaista päätök-
sen antaneessa laitoksessa hakematta päätök-
sen poistamista. Prosessitaloudellisista syistä 
olisi tarkoituksenmukaista, että Kansaneläke-
laitoksen poistohakemukset käsiteltäisiin en-
simmäisessä muutoksenhakuasteessa eli so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. 
Asianosaisten oikeusturvan varmistamiseksi 
muutoksenhakulautakunnan poistovaatimuk-
seen antamaan päätökseen saisi hakea muu-
tosta vakuutusoikeudelta. 

Pykälän 3 momentin mukaan pykälässä vii-
tattaisiin erikseen hallintolainkäyttölain 
38 §:n mukaiseen suullista käsittelyä koske-
vaa säännökseen. Sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunta voisi toimittaa suullisen kä-
sittelyn siten sekä hallintolainkäyttölain 37 ja 
38 §:n mukaisesti. Näin asianosaisen oikeus 
suulliseen käsittelyyn turvattaisiin jo lauta-
kuntavaiheessa,  toimeentuloturvan muutok-
senhakukomitean ehdottamalla tavalla. Voi-
massa olevan lainsäädännön mukaan hallin-
tolainkäyttölain 38 §:n mukaista, asianosai-
sen pyynnöstä toimitettavaa, suullista käsitte-
lyä sovelletaan  vain silloin,  kun  tarkastus-
lautakunta toimii viimesijaisena muutoksen-
hakuelimenä, eli kun sen päätökseen ei saa 
hakea muutosta.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin päätök-
sen tiedoksi antamisesta. Momentti vastaa si-
sällöltään nykyistä sairausvakuutuslain 17 
luvun 2 §:n säännöstä tarkastuslautakunnan 
antaman päätöksen tiedoksi antamisesta. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhakulautakunnan antaman päätöksen 
täytäntöönpanosta. Päätöksen tultua lainvoi-
maiseksi, se voitaisiin panna täytäntöön niin 
kuin lainvoimainen tuomio. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhakulautakunnan antaman päätöksen 
maksuttomuudesta. Tarkastuslautakunnan 
päätösten maksuttomuudesta on aiemmin 

säädetty sairausvakuutuslain 20 luvun 4§:ssä, 
jota momentti sisällöltään vastaisi.   

15 §. Käsittelyn julkisuus. Pykälä vastaa si-
sällöltään nykyisen sairausvakuutuslain 17 
luvun 8 §:n 2 momenttia. Sen mukaan sosiaa-
liturvan muutoksenhakulautakunnassa sovel-
letaan oikeudenkäynnin julkisuudesta annet-
tua lakia (945/1984). Lisäksi säännöksessä 
säädettäisiin, että suullinen käsittely tulee 
toimittaa suljetuin ovin, jos asia on salassa 
pidettävä tai jos sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunta niin määrää, mikäli siitä aiheu-
tuisi asianosaiselle erityistä haittaa. Valtaosa 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
käsittelemistä asioista koskee salassa  pidet-
täviä henkilön terveydentilaa tai taloudellista 
asemaa koskevia tietoja.  

Eduskunnalle on annettu maaliskuussa 
2006 hallituksen esitys laiksi oikeudenkäyn-
nin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 
sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 
12/2006 vp). Hallituksen esitys sisältää myös 
tämän pykälän osalta muutettavan viittaus-
säännöksen oikeudenkäynnin julkisuudesta 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa.  

16 §. Virkasyyte. Pykälän mukaan sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunnan puheen-
johtajaa, varapuheenjohtajaa ja  muuta jäsen-
tä syytettäisiin virkarikoksesta Helsingin ho-
vioikeudessa. Säännös kattaa sekä päätoimi-
sen puheenjohtajan, että päätoimisen varapu-
heenjohtajan sekä kaikki sivutoimiset vara-
puheenjohtajat ja muut lautakunnan sivutoi-
miset jäsenet. Voimassa olevaan sairausva-
kuutuslakiin tai asetukseen tarkastuslauta-
kunnasta ei sisälly virkasyytettä koskevia 
säännöksiä.  

17 §. Oikeus saada tietoja ja virka-apua. 
Pykälässä säädettäisiin tietojen ja virka-avun 
saamisesta. Erityislakeihin sisältyy säännök-
siä muutoksenhakuelimen oikeudesta saada 
käsittelemiään asioita koskevia tietoja. Pykä-
lään sisältyisi vastaava säännös. Viranomais-
ten ja julkista tehtävää hoitavien yhteisöjen 
sekä vakuutus- ja eläkelaitosten olisi salassa-
pitosäännösten estämättä annettava lautakun-
nalle maksutta pyynnöstä tietoja ja virka-
apua, jotka ovat valitusasian käsittelyssä vält-
tämättömiä. Velvollisuus koskisi myös lääkä-
riä ja muuta terveydenhuollon henkilöä. 

18 §. Rahoitus. Pykälässä säädettäisiin 
muutoksenhakulautakunnan rahoituksesta. 
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Pykälän mukaan valtio kustantaisi muutok-
senhakulautakunnan toiminnasta aiheutuvat 
kulut. Sääntely vastaisi nykyistä käytäntöä.  

Pykälän 2 momentissa säädetään muutok-
senhakulautakunnan sivutoimisten jäsenten 
palkkioista. Lautakunnan sivutoimiset vara-
puheenjohtajat ja jäsenet saavat palkkiota so-
siaali- ja terveysministeriön vahvistaminen 
perusteiden mukaan. Käytännössä jäsenille 
maksetaan kokous-, tarkastus- ja kuukausi-
palkkiota. Palkkioiden määrät perustuvat so-
siaali- ja terveysministeriön 28 päivänä tou-
kokuuta 1991 antamaan päätökseen. 

19 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset 
Pykälän 1 momentin mukaan tarkemmat 
säännökset muutoksenhakulautakunnan hen-
kilöstöstä, sekä virkasuhteisista että työsopi-
mussuhteisista työntekijöistä, annettaisiin 
valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella sää-
dettäisiin myös muutoksenhakulautakunnan 
antamien ratkaisujen julkaisemisesta tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhakulautakunnan työskentelyn tar-
kemmasta sääntelystä. Momentin mukaan 
muutoksenhakulautakunnan työskentelystä 
määrättäisiin muutoksenhakulautakunnan 
täysistunnon vahvistamassa työjärjestykses-
sä. 

20 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentissa 
ehdotetaan lain tulevan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2007.  

Pykälän 2 momentin mukaan sosiaaliva-
kuutuslautakunnat lakkaisivat toimimasta 
lain voimaantullessa. Sosiaalivakuutuslauta-
kunnissa käsiteltävänä olevat valitusasiat siir-
tyisivät sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kuntaan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Lain 
voimaantullessa nykyisen tarkastuslautakun-
nan nimi muuttuisi sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että mi-
käli muualla lainsäädännössä säädetään lain 
voimaantulon jälkeen tarkastuslautakunnasta 
tai sosiaalivakuutuslautakunnasta, koskisi se 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
muutoksenhakulautakunnan käytännön  toi-
minnan jatkumiseksi voidaan ennen lain 
voimaantuloa ryhtyä virkojen täyttämistä 
koskeviin toimenpiteisiin ja muihin lauta-
kunnan toimintaedellytysten varmistamiseksi 

tarvittaviin toimenpiteisiin.  
21 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 mo-

mentin mukaan  sosiaalivakuutuslautakun-
nissa käsiteltävänä olevat valitusasiat siirtyi-
sivät sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
taan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Käytän-
nössä muutoksenhakulautakunnassa olisi 
kahdentyyppisiä, aiemmin sosiaalivakuutus-
lautakunnan toimivaltaan kuuluneita, asioita 
käsittelyssä. Osa asioista on vireillä sosiaali-
vakuutuslautakunnissa ja ne siirtyvät lain 
voimaantullessa käsiteltäviksi muutoksenha-
kulautakuntaan ensimmäisenä muutoksenha-
kuasteena. Näissä asioissa olisi valitusoikeus 
vakuutusoikeuteen.   Osa asioista sen sijaan, 
on jo ratkaistu aiemmin sosiaalivakuutuslau-
takunnassa ja ne ovat lain voimaantullessa 
vireillä muutoksenhakulautakunnassa odot-
tamassa käsittelyä. Näissä asioissa ei olisi 
enää valitusoikeutta vakuutusoikeuteen, kos-
ka asia olisi jo ratkaistu kahdessa eri astees-
sa. Valitusoikeuden rajoittamisesta säädettäi-
siin, aiemmin sosiaalivakuutuslautakunnan 
toimivaltaan kuuluvien etuuksien osalta,  näi-
tä etuuksia koskevien erillislakien voimaan-
tulosäännöksissä erikseen.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin sosiaa-
livakuutuslautakuntien henkilöstön mahdolli-
suudesta siirtyä sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakuntaan töihin sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnassa noudettavien palve-
lusuhteen ehtojen piiriin, tai mahdollisuudes-
ta pysyä Kelan palveluksessa. Tämä oikeus 
koskisi vain sosiaalivakuutuslautakunnassa 
vakituisessa työsuhteessa työskenteleviä esit-
telijöitä. 

Pykälän 3 momentissa säädellään tarkas-
tuslautakunnan nykyisen päätoimisen henki-
löstön asemaa.  Esityksellä ei ole vaikutusta 
tarkastuslautakunnan nykyisen henkilöstön 
asemaan. Tarkastuslautakunnan nimen vaih-
tuessa sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnaksi pysyvät nykyisen henkilöstön pal-
velussuhteen ehdot entisellään.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin pää-
toimisen puheenjohtajan virkaan nimittämi-
sestä erikseen. Nykyinen tarkastuslautakun-
nan päätoiminen puheenjohtaja on nimitetty 
valtioneuvoston päätöksellä virkaansa mää-
räajaksi 31 päivään joulukuuta 2008 saakka. 
Tästä johtuen ehdotetaan, että päätoimisen 
puheenjohtajan nimittäminen toistaiseksi 
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voimassa olevaan virkaan tapahtuisi kyseisen 
määräajan jälkeen eli 1 päivästä tammikuuta 
2009. 

Pykälän 5 momentin mukaan esityksellä ei 
olisi vaikutusta myöskään nykyisen tarkas-
tuslautakunnan sivutoimisten jäsenten ja va-
rajäsenten asemaan, vaan he jatkaisivat toi-
messaan valtioneuvoston määräämän toimi-
kauden loppuun saakka. 

Pykälän 6 momentissa olisi siirtymäsään-
nös koskien lainvoimaisten päätösten pois-
tamista. Nykyisin tarkastuslautakunnalla on 
ollut oikeus poistaa Kansaneläkelaitoksen an-
tama lainvoimainen päätös, jos muutoksen-
hakulautakunta on ollut viimeinen muutok-
senhakuaste, eli käytännössä sosiaalivakuu-
tuslautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asi-
oissa. Muissa muutoksenhakulautakunnan 
käsittelemissä asioissa vain vakuutusoikeu-
della on ollut toimivalta päätösten poistami-
seen.  

Säännöstä koskien muutoksenhakulauta-
kunnan laajentuvaa poistamisoikeutta sovel-
lettaisiin sellaisiin purkuasioihin, jotka tule-
vat vireille lain voimaantulon jälkeen. Niissä 
poistohakemuksissa, jotka ovat lain voimaan-
tullessa vireillä muutoksenhakulautakunnassa 
ja joissa muutoksenhakulautakunta on ollut 
poistava elin jo aiemminkin, ei olisi valitus-
oikeutta vakuutusoikeuteen. Ne poistohake-
mukset,  jotka ovat vireillä 31 joulukuuta 
2006 vakuutusoikeudessa tulisi käsitellä va-
kuutusoikeudessa.  

Pykälän 7 momentissa olisi siirtymäsään-
nös koskien muutoksenhakulautakunnan uu-
distuvia kokoonpanoja. 
 
1.2. Kansaneläkelaki 

39 a §. Pykälä on uusi. Pykälässä säädettäi-
siin eläkkeen myöntämisestä tilanteissa, jois-
sa henkilön eläkkeeseen vaikuttavan muun 
eläkkeen tai korvauksen hakeminen kestää. 
Eläkettä tai korvausta haetaan tällöin valtios-
ta, jossa sovelletaan sosiaaliturva-asetusta. 
Näissä tilanteissa kansaneläke voitaisiin 
myöntää väliaikaisesti. Kun kansaneläkkee-
seen vaikuttava eläke tai muu korvaus myön-
netään, Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus 
periä liikaa maksettu kansan-eläke takautu-
vasti myönnetystä eläkkeestä tai korvaukses-
ta. 

73 §. Pykälän 1 ja 2 momentissa muutetaan 
tarkastuslautakunnan nimi sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnaksi sekä viittaus 
muutoksenhakulautakuntaa koskevaan orga-
nisaatiolakiin.   

73 b §. Pykälässä muutetaan tarkastuslau-
takunnan nimi sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnaksi. Muutos on tekninen.  

74 §. Pykälässä säädettäisiin Kansaneläke-
laitoksen antaman päätöksen poistamisesta. 
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
toimivaltaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, 
että muutoksenhakulautakunnalla olisi oikeus 
poistaa Kansaneläkelaitoksen lainvoimainen 
päätös ja määrätä asia uudelleen käsiteltä-
väksi. Omia päätöksiä muutoksenhakulauta-
kunta ei poistaisi, vaan vakuutusoikeus pois-
taisi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nan päätöksen sekä oman päätöksensä. Li-
säksi pykälässä muutettaisiin tarkastuslauta-
kunnan nimi sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnaksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen, 
jos se olisi perustunut virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain 
vastainen. Nykyisin tämä toimivalta on va-
kuutusoikeudella. Päätöksen poistamista 
koskevan hakemuksen voisi tehdä Kansan-
eläkelaitos tai asianosainen. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä olisi 
normaalilla tavalla valitustie vakuutusoikeu-
teen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan antaman päätöksen ja oman 
lainvoimaisen päätöksensä, jos se olisi perus-
tunut virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai olisi ilmeisesti lain vastainen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos Kansan-
eläkelaitos tekisi päätöksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuu-
den maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisena siihen saakka kunnes asia uudel-
leen ratkaistaan.  

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-
kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-
sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
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koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi. 

74 a §. Pykälä on uusi. Pykälässä säädettäi-
siin muutoksenhausta silloin, kun henkilö jo-
hon sovelletaan sosiaaliturva-asetusta, on ol-
lut vakuutettuna kahdessa tai useammassa 
EU-valtiossa. Hän voi hakea muutosta eläke-
päätökseen, kun hän on saanut kaikkien val-
tioiden päätöksiä koskevan yhteenvedon. 
Kuitenkin työkyvyttömyyseläkkeen saamisen 
edellytyksiä koskevaan Kansaneläkelaitoksen 
päätökseen henkilö voi hakea muutosta jo 
ennen päätösten yhteenvetoa. 
 
1.3. Sairausvakuutuslaki 

17 luku. Muutoksenhaku 

1 §.. Muutoksenhakuoikeus. Pykälän  1 
momentissa muutetaan tarkastuslautakunnan 
nimi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
naksi. Muutos on tekninen. 

2 §. Valitusaika ja valituksen myöhästymi-
nen. Pykälän 1 momentissa muutetaan tar-
kastuslautakunnan nimi sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnaksi. Muutos on tekni-
nen.  

Pykälän 3 momentissa muutetaan tarkas-
tuslautakunnan nimi sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Lisäksi pykälän sa-
namuotoa tarkistetaan vastaamaan kansan-
eläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntou-
tusrahaetuuksista annetun lain sanamuotoa. 
Muutos on tekninen.  

4 §. Päätöksen poistaminen. Pykälässä 
säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen antaman 
lainvoimaisen päätöksen poistamisesta. Sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnan toi-
mivaltaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, 
että muutoksenhakulautakunnalla olisi oikeus 
poistaa Kansaneläkelaitoksen lainvoimainen 
päätös ja määrätä asia uudelleen käsiteltä-
väksi. Omia päätöksiä muutoksenhakulauta-
kunta ei voisi poistaa, vaan vakuutusoikeus 
poistaisi sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan päätöksen sekä oman päätöksensä. 
Lisäksi pykälässä muutettaisiin tarkastuslau-
takunnan nimi sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnaksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi poistaa Kan-
san-eläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen, 

jos se olisi perustunut virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain 
vastainen. Nykyisinkin tämä toimivalta on 
sosiaalivakuutuslautakunnissa käsiteltyjen 
sairausvakuutuslain mukaisten asioiden osal-
ta  tarkastuslautakunnalla. Päätöksen poista-
mista koskevan hakemuksen voisi tehdä 
Kansaneläkelaitos tai asianosainen. Sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunnan päätök-
sestä olisi normaalilla tavalla valitustie va-
kuutusoikeuteen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan antaman päätöksen ja oman 
lainvoimaisen päätöksensä, jos se olisi perus-
tunut virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai olisi ilmeisesti lain vastainen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos Kansan-
eläkelaitos tekisi päätöksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuu-
den maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisena siihen saakka kunnes asia uudel-
leen ratkaistaan. Vastaava säännös on saira-
usvakuutuslain 17 luvun 4§:n 1 momentissa. 

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-
kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-
sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi.  

Pykälän 5 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Muutoin pykälän si-
sältö vastaa voimassa olevan lain 17 luvun 
4 §:n 2 momenttia.   

6 §.  Sosiaalivakuutuslautakunta. Pykälässä 
säädetään sosiaalivakuutuslautakunnista, nii-
den toimialueista ja jäsenistä.  Esityksessä 
ehdotetaan riippumattomuusnäkökohdista 
johtuen sosiaalivakuutuslautakuntien lak-
kauttamista, ja niissä käsiteltyjen asioiden 
siirtämistä uuteen sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakuntaan. Sosiaalivakuutuslautakun-
tien lakkauttamisen johdosta pykälä kumot-
taisiin.  

7 §. Tarkastuslautakunta. Pykälässä sääde-
tään tarkastuslautakunnasta, sen toimialuees-
ta ja tarkastuslautakuntaan nimitettävistä jä-
senistä ja kokoonpanoista.  Esityksessä ehdo-
tetaan, että tarkastuslautakunnan nykyinen 
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nimi muutetaan sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnaksi ja siitä säädettäisiin omassa 
erillisessä organisaatiolaissa, johon tulisivat 
muutoksenhakulautakuntaa, sen jäseniä, ko-
koonpanoja ja asioiden käsittelyä ym. koske-
vat säännökset kokonaisuudessaan. Tästä 
johtuen pykälä kumottaisiin.  

8 §. Asian käsittely. Pykälässä säädetään 
asioiden käsittelystä sosiaalivakuutuslauta-
kunnassa ja tarkastuslautakunnassa. Edellä 6 
ja 7 §:n kohdalla mainittuihin perusteluihin 
viitaten pykälä kumottaisiin. 

 
 

20 luku. Erinäisiä säännöksiä 

4 §. Päätöksen maksuttomuus. Pykälässä 
säädetään Kansaneläkelaitoksen, sosiaaliva-
kuutuslautakuntien ja tarkastuslautakunnan 
päätöksen maksuttomuudesta. Esityksessä 
ehdotetaan, että tarkastuslautakunnan nykyi-
nen nimi muutetaan sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi ja sosiaalivakuutuslau-
takunnat lakkautettaisiin. Pykälään sisältöön  
tehtäisiin esityksestä aiheutuvat muutokset.  
 
1.4. Perhe-eläkelaki 

33 §. Pykälä on uusi. Pykälässä säädettäi-
siin lesken eläkkeen täydennysmäärän myön-
tämisestä tilanteissa, joissa henkilön täyden-
nysmäärään vaikuttavan muun eläkkeen tai 
korvauksen hakeminen kestää. Eläkettä tai 
korvausta haetaan tällöin valtiosta, jossa so-
velletaan sosiaaliturva-asetusta. Näissä tilan-
teissa lesken eläkkeen täydennysmäärä voi-
taisiin myöntää väliaikaisesti. Kun vaikuttava 
eläke tai muu korvaus myönnetään, Kansan-
eläkelaitoksella olisi oikeus periä liikaa mak-
settu lesken eläkkeen täydennysmäärä takau-
tuvasti myönnetystä eläkkeestä tai korvauk-
sesta. 

37 §. Pykälän 2 momentissa muutetaan tar-
kastuslautakunnan nimi sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnaksi. Muutos on tekni-
nen. 
 
1.5. Laki lapsen hoitotuesta  

8 b §. Pykälän 1 momentissa muutettaisiin 
tarkastuslautakunnan nimi sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnaksi sekä korjattai-

siin laissa oleva viittaus koskemaan uutta or-
ganisaatiolakia, joka sisältää muutoksenha-
kulautakuntaa koskevat säännökset. 

Pykälän 2 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi.  

8 d §. Pykälässä muutettaisiin tarkastuslau-
takunnan nimi sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnaksi. Muutos on tekninen.  

8 e §. Pykälässä säädettäisiin Kansaneläke-
laitoksen antaman lainvoimaisen päätöksen 
poistamisesta. Sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnan toimivaltaa ehdotetaan laa-
jennettavaksi siten, että muutoksenhakulau-
takunnalla olisi oikeus poistaa Kansaneläke-
laitoksen lainvoimainen päätös ja määrätä 
asia uudelleen käsiteltäväksi. Omia päätöksiä 
muutoksenhakulautakunta ei voisi poistaa, 
vaan vakuutusoikeus poistaisi sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksen sekä 
oman päätöksensä. Lisäksi pykälässä muutet-
taisiin tarkastuslautakunnan nimi sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunnaksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen, 
jos se olisi perustunut virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain 
vastainen. Nykyisin tämä toimivalta on va-
kuutusoikeudella. Päätöksen poistamista 
koskevan hakemuksen voisi tehdä Kansan-
eläkelaitos tai asianosainen. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä olisi 
normaalilla tavalla valitustie vakuutusoikeu-
teen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan antaman päätöksen ja oman 
lainvoimaisen päätöksensä, jos se olisi perus-
tunut virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai olisi ilmeisesti lain vastainen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos Kansan-
eläkelaitos tekisi päätöksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuu-
den maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisena siihen saakka kunnes asia uudel-
leen ratkaistaan. Vastaava säännös on kan-
saneläkelain 74 §:ssä. 

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-
kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-
sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
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Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi.  

Pykälän 5 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Muutoin pykälän si-
sältö vastaa voimassa olevan lain 8 e §:n 2 
momenttia. Muutos on tekninen. 
 
 
1.6. Vammaistukilaki 

7 §. Pykälän 1 momentissa muutettaisiin 
tarkastuslautakunnan nimi sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnaksi. Muutos on 
tekninen.  

Pykälän 2 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Muutos on tekninen.  

7 b §. Pykälässä muutettaisiin tarkastuslau-
takunnan nimi sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnalta. Muutos on tekninen.  

7 c §. Pykälässä säädettäisiin Kansaneläke-
laitoksen antaman lainvoimaisen päätöksen 
poistamisesta. Sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnan toimivaltaa ehdotetaan laa-
jennettavaksi siten, että muutoksenhakulau-
takunnalla olisi oikeus poistaa Kansaneläke-
laitoksen lainvoimainen päätös ja määrätä 
asia uudelleen käsiteltäväksi. Omia päätöksiä 
muutoksenhakulautakunta ei voisi poistaa, 
vaan vakuutusoikeus poistaisi sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksen sekä 
oman päätöksensä. Lisäksi pykälässä muutet-
taisiin tarkastuslautakunnan nimi sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunnaksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen, 
jos se olisi perustunut virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain 
vastainen. Nykyisin tämä toimivalta on va-
kuutusoikeudella. Päätöksen poistamista 
koskevan hakemuksen voisi tehdä Kansan-
eläkelaitos tai asianosainen. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä olisi 
normaalilla tavalla valitustie vakuutusoikeu-
teen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan antaman päätöksen ja oman 

lainvoimaisen päätöksensä, jos se olisi perus-
tunut virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai olisi ilmeisesti lain vastainen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos Kansan-
eläkelaitos tekisi päätöksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuu-
den maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisena siihen saakka kunnes asia uudel-
leen ratkaistaan. Vastaava säännös on kan-
saneläkelain 74 §:ssä. 

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-
kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-
sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi.  

Pykälän 5 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Muutoin pykälän si-
sältö vastaa voimassa olevan lain 7 §:n 3 
momenttia.   
 
 
1.7. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntou-

tusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuk-
sista  

55 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 3 mo-
mentissa muutettaisiin tarkastuslautakunnan 
nimi esityksen mukaisesti sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnaksi. Muutos on 
tekninen.  

58 §. Päätöksen poistaminen. Pykälässä 
säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen antaman 
lainvoimaisen päätöksen poistamisesta. Sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnan toi-
mivaltaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, 
että muutoksenhakulautakunnalla olisi oikeus 
poistaa Kansaneläkelaitoksen lainvoimainen 
päätös ja määrätä asia uudelleen käsiteltä-
väksi. Omia päätöksiä muutoksenhakulauta-
kunta ei voisi poistaa, vaan vakuutusoikeus 
poistaisi sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan päätöksen sekä oman päätöksensä. 
Lisäksi pykälässä muutettaisiin tarkastuslau-
takunnan nimi sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnaksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen, 
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jos se olisi perustunut virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain 
vastainen. Nykyisin tämä toimivalta on va-
kuutusoikeudella. Päätöksen poistamista 
koskevan hakemuksen voisi tehdä Kansan-
eläkelaitos tai asianosainen. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä olisi 
normaalilla tavalla valitustie vakuutusoikeu-
teen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan antaman päätöksen ja oman 
lainvoimaisen päätöksensä, jos se olisi perus-
tunut virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai olisi ilmeisesti lain vastainen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos Kansan-
eläkelaitos tekisi päätöksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuu-
den maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisena siihen saakka kunnes asia uudel-
leen ratkaistaan. Vastaava säännös on kan-
saneläkelain 74 §:ssä. 

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-
kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-
sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi.  

Pykälän 5 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi esityksen mukaisesti so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Muutoin pykälän sisältö vastaa voimassa 
olevan lain 58 §:n 2 momenttia.   
 
 
1.8. Lapsilisälaki 

15 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momen-
tissa muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi 
esityksen mukaisesti sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi.  

15 b §. Valituksen myöhästyminen. Pykä-
lässä muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi 
esityksen mukaisesti sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Muutos on tekninen. 

15 c §. Päätöksen poistaminen. Pykälässä 
säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen antaman 
lainvoimaisen päätöksen poistamisesta. Sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnan toi-
mivaltaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, 

että muutoksenhakulautakunnalla olisi oikeus 
poistaa Kansaneläkelaitoksen lainvoimainen 
päätös ja määrätä asia uudelleen käsiteltä-
väksi. Omia päätöksiä muutoksenhakulauta-
kunta ei voisi poistaa, vaan vakuutusoikeus 
poistaisi sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan päätöksen sekä oman päätöksensä. 
Lisäksi pykälässä muutettaisiin tarkastuslau-
takunnan nimi sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnaksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen, 
jos se olisi perustunut virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain 
vastainen. Nykyisin tämä toimivalta on va-
kuutusoikeudella. Päätöksen poistamista 
koskevan hakemuksen voisi tehdä Kansan-
eläkelaitos tai asianosainen. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä olisi 
normaalilla tavalla valitustie vakuutusoikeu-
teen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan antaman päätöksen ja oman 
lainvoimaisen päätöksensä, jos se olisi perus-
tunut virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai olisi ilmeisesti lain vastainen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos Kansan-
eläkelaitos tekisi päätöksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuu-
den maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisena siihen saakka kunnes asia uudel-
leen ratkaistaan.  

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-
kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-
sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi.  

Pykälän 5 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi esityksen mukaisesti so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Muutoin pykälän sisältö vastaa voimassa 
olevan lain 15 c §:n 2 momenttia.   
 
 
1.9. Äitiysavustuslaki 

11 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momen-



 HE 167/2006 vp 
  

 

28

tissa muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Lisäksi momentissa muutettaisiin muutok-
senhakulautakuntaa koskevien säännösten si-
jaintipaikkaa koskeva  viittaussäännös kos-
kemaan sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnasta annettavaksi esitettävää lakia.  
Muutos olisi tekninen.  

12 a §. Valituksen myöhästyminen. Pykä-
lässä muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi 
esityksen mukaisesti sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. 

13 §. Päätöksen poistaminen. Pykälässä 
säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen antaman 
lainvoimaisen päätöksen poistamisesta. Sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnan toi-
mivaltaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, 
että muutoksenhakulautakunnalla olisi oikeus 
poistaa Kansaneläkelaitoksen lainvoimainen 
päätös ja määrätä asia uudelleen käsiteltä-
väksi. Omia päätöksiä muutoksenhakulauta-
kunta ei voisi poistaa, vaan vakuutusoikeus 
poistaisi sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan päätöksen sekä oman päätöksensä. 
Lisäksi pykälässä muutettaisiin tarkastuslau-
takunnan nimi sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnaksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen, 
jos se olisi perustunut virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain 
vastainen. Nykyisin tämä toimivalta on va-
kuutusoikeudella. Päätöksen poistamista 
koskevan hakemuksen voisi tehdä Kansan-
eläkelaitos tai asianosainen. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä olisi 
normaalilla tavalla valitustie vakuutusoikeu-
teen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan antaman päätöksen ja oman 
lainvoimaisen päätöksensä, jos se olisi perus-
tunut virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai olisi ilmeisesti lain vastainen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos Kansan-
eläkelaitos tekisi päätöksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuu-
den maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisena siihen saakka kunnes asia uudel-
leen ratkaistaan.  

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-

kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-
sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi.  

Pykälän 5 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi esityksen mukaisesti so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Muutoin pykälän sisältö vastaa voimassa 
olevan lain 13 §:n 1 momentin viimeistä vir-
kettä.   
 
1.10. Sotilasavustuslaki 

19 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momen-
tissa muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi 
esityksen mukaisesti sosiaali-turvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Lisäksi momentissa 
muutettaisiin muutoksenhakulautakuntaa 
koskevien säännösten sijaintipaikkaa koske-
va  viittaussäännös koskemaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnasta annettavaksi 
esitettävää lakia. Muutos olisi tekninen.  

20 a §. Valituksen myöhästyminen. Pykä-
lässä muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi 
esityksen mukaisesti sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. 

21 §. Päätöksen poistaminen. Pykälässä 
säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen antaman 
lainvoimaisen päätöksen poistamisesta. Sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnan toi-
mivaltaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, 
että muutoksenhakulautakunnalla olisi oikeus 
poistaa Kansaneläkelaitoksen lainvoimainen 
päätös ja määrätä asia uudelleen käsiteltä-
väksi. Omia päätöksiä muutoksenhakulauta-
kunta ei voisi poistaa, vaan vakuutusoikeus 
poistaisi sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan päätöksen sekä oman päätöksensä. 
Lisäksi pykälässä muutettaisiin tarkastuslau-
takunnan nimi sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnaksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen, 
jos se olisi perustunut virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain 
vastainen. Nykyisin tämä toimivalta on va-
kuutusoikeudella. Päätöksen poistamista 
koskevan hakemuksen voisi tehdä Kansan-
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eläkelaitos tai asianosainen. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä olisi 
normaalilla tavalla valitustie vakuutusoikeu-
teen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan antaman päätöksen ja oman 
lainvoimaisen päätöksensä, jos se olisi perus-
tunut virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai olisi ilmeisesti lain vastainen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos Kansan-
eläkelaitos tekisi päätöksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuu-
den maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisena siihen saakka kunnes asia uudel-
leen ratkaistaan.  

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-
kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-
sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi.  

Pykälän 5 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi esityksen mukaisesti so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Muutoin pykälän sisältö vastaa voimassa 
olevan lain 21 §:n 2 momenttia.   
 
1.11. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen 

hoidon tuesta 

22 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momen-
tissa muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi 
esityksen mukaisesti sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Lisäksi momentissa 
muutettaisiin muutoksenhakulautakuntaa 
koskevien säännösten sijaintipaikkaa koske-
va  viittaussäännös koskemaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnasta annettavaksi 
esitettävää  lakia. 

22 b §. Valituksen myöhästyminen. Pykä-
lässä muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi 
esityksen mukaisesti sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Muutos olisi tekni-
nen. 

22 c §. Päätöksen poistaminen. Pykälässä 
säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen antaman 
lainvoimaisen päätöksen poistamisesta. Sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnan toi-
mivaltaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, 

että muutoksenhakulautakunnalla olisi oikeus 
poistaa Kansaneläkelaitoksen lainvoimainen 
päätös ja määrätä asia uudelleen käsiteltä-
väksi. Omia päätöksiä muutoksenhakulauta-
kunta ei voisi poistaa, vaan vakuutusoikeus 
poistaisi sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan päätöksen sekä oman päätöksensä. 
Lisäksi pykälässä muutettaisiin tarkastuslau-
takunnan nimi sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnaksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen, 
jos se olisi perustunut virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain 
vastainen. Nykyisin tämä toimivalta on va-
kuutusoikeudella. Päätöksen poistamista 
koskevan hakemuksen voisi tehdä Kansan-
eläkelaitos tai asianosainen. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä olisi 
normaalilla tavalla valitustie vakuutusoikeu-
teen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan antaman päätöksen ja oman 
lainvoimaisen päätöksensä, jos se olisi perus-
tunut virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai olisi ilmeisesti lain vastainen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos Kansan-
eläkelaitos tekisi päätöksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuu-
den maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisena siihen saakka kunnes asia uudel-
leen ratkaistaan.  

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-
kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-
sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi.  

Pykälän 5 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi esityksen mukaisesti so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Muutoin pykälän sisältö vastaa voimassa 
olevan lain 22 c §:n 2 momenttia.   
 
1.12. Laki asumiseen perustuvan sosiaali-

turvalainsäädännön soveltamisesta  

13 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momen-



 HE 167/2006 vp 
  

 

30

tissa muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi 
esityksen mukaisesti sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Muutos olisi tekninen 

13 b §. Valituksen myöhästyminen. Pykä-
lässä muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi 
esityksen mukaisesti sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Lisäksi pykälän sa-
namuotoa tarkistetaan vastaamaan kansan-
eläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntou-
tusrahaetuuksista annetun lain sanamuotoa. 
Muutokset eivät olisi sisällöllisiä. 

14 §. Päätöksen poistaminen. Pykälässä 
säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen antaman 
lainvoimaisen päätöksen poistamisesta. Sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnan toi-
mivaltaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, 
että muutoksenhakulautakunnalla olisi oikeus 
poistaa Kansaneläkelaitoksen lainvoimainen 
päätös ja määrätä asia uudelleen käsiteltä-
väksi. Omia päätöksiä muutoksenhakulauta-
kunta ei voisi poistaa, vaan vakuutusoikeus 
poistaisi sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan päätöksen sekä oman päätöksensä. 
Lisäksi pykälässä muutettaisiin tarkastuslau-
takunnan nimi sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnaksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen, 
jos se olisi perustunut virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain 
vastainen. Nykyisin tämä toimivalta on va-
kuutusoikeudella. Päätöksen poistamista 
koskevan hakemuksen voisi tehdä Kansan-
eläkelaitos tai asianosainen. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä olisi 
normaalilla tavalla valitustie vakuutusoikeu-
teen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan antaman päätöksen ja oman 
lainvoimaisen päätöksensä, jos se olisi perus-
tunut virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai olisi ilmeisesti lain vastainen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos Kansan-
eläkelaitos tekisi päätöksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuu-
den maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisena siihen saakka kunnes asia uudel-
leen ratkaistaan. 

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-
kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-

sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi.  

Pykälän 5 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi esityksen mukaisesti so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Muutoin pykälän sisältö vastaa voimassa 
olevan lain 14 §:n 2 momenttia.   
 
1.13. Laki maahanmuuttajan erityistuesta  

27 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momen-
tissa muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi 
esityksen mukaisesti sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Lisäksi momentissa 
muutettaisiin muutoksenhakulautakuntaa 
koskevien säännösten sijaintipaikkaa koske-
va  viittaussäännös koskemaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnasta annettavaksi 
esitettävää  lakia.   

Pykälän 2 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi esityksen mukaisesti so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 

29 §. Valituksen myöhästyminen. Pykälässä 
muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi esi-
tyksen mukaisesti sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnaksi. Muutos olisi tekninen. 

30 §. Päätöksen poistaminen ja asiavirheen 
korjaaminen. Pykälässä säädettäisiin Kan-
saneläkelaitoksen antaman lainvoimaisen 
päätöksen poistamisesta. Sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnan toimivaltaa ehdote-
taan laajennettavaksi siten, että muutoksen-
hakulautakunnalla olisi oikeus poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimainen päätös ja 
määrätä asia uudelleen käsiteltäväksi. Omia 
päätöksiä muutoksenhakulautakunta ei voisi 
poistaa, vaan vakuutusoikeus poistaisi sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnan pää-
töksen sekä oman päätöksensä. Lisäksi pykä-
lässä muutettaisiin tarkastuslautakunnan nimi 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen, 
jos se olisi perustunut virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain 
vastainen. Nykyisin tämä toimivalta on va-
kuutusoikeudella. Päätöksen poistamista 
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koskevan hakemuksen voisi tehdä Kansan-
eläkelaitos tai asianosainen. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä olisi 
normaalilla tavalla valitustie vakuutusoikeu-
teen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan antaman päätöksen ja oman 
lainvoimaisen päätöksensä, jos se olisi perus-
tunut virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai olisi ilmeisesti lain vastainen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos Kansan-
eläkelaitos tekisi päätöksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuu-
den maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisena siihen saakka kunnes asia uudel-
leen ratkaistaan.  

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-
kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-
sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi.  

Pykälän 5 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi esityksen mukaisesti so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Muutoin pykälän sisältö vastaa voimassa 
olevan lain 30 §:n 2 momenttia.   
 
1.14. Tapaturmavakuutuslaki 

53 d §. Pykälässä säädettäisiin vakuutuslai-
toksen  antaman lainvoimaisen päätöksen 
poistamisesta. Tapaturma-asioiden muutok-
senhakulautakunnan toimivaltaa ehdotetaan 
laajennettavaksi samankaltaisesti kuin esi-
tyksessä ehdotetaan sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnan toimi-vallan laajentami-
sesta. Siten myös tapaturma-asioiden muu-
toksenhakulautakunnalla olisi oikeus poistaa 
vakuutuslaitoksen antama lainvoimainen 
päätös ja määrätä asia uudelleen käsiteltä-
väksi. Omia päätöksiä muutoksenhakulauta-
kunta ei voisi poistaa, vaan vakuutusoikeus 
poistaisi tapaturma-asioiden muutoksenhaku-
lautakunnan päätöksen sekä oman päätöksen-
sä.  

Pykälän 1 momentin mukaan tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunta voisi 
poistaa vakuutuslaitoksen lainvoimaisen pää-

töksen, jos se olisi perustunut virheelliseen 
tai puutteelliseen selvitykseen tai olisi ilmei-
sesti lain vastainen. Nykyisin tämä toimivalta 
on vakuutusoikeudella. Päätöksen poistamis-
ta koskevan hakemuksen voisi tehdä vakuu-
tuslaitos tai asian-osainen. Ennen päätöksen-
tekoa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tul-
la kuulluksi. Tapaturma-asioiden muutok-
senhakulautakunnan päätöksestä olisi nor-
maalilla tavalla valitustie vakuutusoikeuteen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa tapaturma-asioiden muu-
toksenhakulautakunnan antaman päätöksen 
ja oman lainvoimaisen päätöksensä, jos se 
olisi perustunut virheelliseen tai puutteelli-
seen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain vas-
tainen. Ennen päätöksentekoa asianosaiselle 
tulisi varata tilaisuus tulla kuulluksi.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos vakuu-
tuslaitos tekisi päätöksen poistamista koske-
van vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuuden 
maksamisen tai maksaa sen esityksensä mu-
kaisena siihen saakka kunnes asia uudelleen 
ratkaistaan.  

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-
kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-
sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi. 

Pykälän 5 momentin mukaan ylimääräises-
tä muutoksenhausta on lisäksi voimassa, mitä 
oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa säädetään. 
 
1.15. Laki sairausvakuutuslain mukaisen 

omavastuuajan korvaamisesta maa-
talousyrittäjille  

7 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi tapa-
turmalautakunnan nimen muuttumisesta joh-
tuvat muutokset. Maatalousyrittäjien eläke-
laitoksen päätökseen voisi hakea muutosta 
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakun-
nalta ja tapaturma-asioiden muutoksenhaku-
lautakunnan päätökseen voisi hakea muutosta 
vakuutusoikeudelta. Lisäksi lainkohtaan eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa 
viitattaisiin tapaturmavakuutuslain 53 c §:n 
säännöksiin valitusasian käsittelystä Maata-
lousyrittäjien eläkelaitoksessa ja valitusasian 
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siirrosta muutoksen-hakuasteelle. Muutok-
senhakumenettelyä täsmennettäisiin vastaa-
maan toimeentuloturva-asioissa yleisesti 
noudatettua menettelyä, jossa eläkelaitos voi 
valituskirjelmän saapumisen jälkeen it-
seoikaista päätöksen ja siirtää valituksen 
muutoksenhakuasteelle käsiteltäväksi vain 
niissä tilanteissa, joissa oikaiseminen ei ole 
mahdollista.  

8 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että 1 momenttiin otettaisiin viittaus-
säännös tapaturmavakuutuslain 53 e §:ään 
koskien itseoikaisua uuden selvityksen perus-
teella tilanteessa, jossa on kysymys evätyn 
korvauksen myöntämisestä tai myönnetyn 
edun lisäämisestä. Säännös mahdollistaa pää-
töksen joustavan itseoikaisun asianosaisen 
eduksi tilanteessa, jossa uuden selvityksen 
perusteella osoittautuu, että evätty etuus oli-
sikin tullut myöntää tai jo myönnetty etuus 
olisi tullut myöntää määrältään suurempana.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi lainvoimaisen päätöksen poistamises-
ta vastaavin edellytyksin kuin tapaturma-
vakuutuslain 53 d §:ssä säädetään. Ehdotetut 
päätöksen oikaisemista ja lainvoimaisen pää-
töksen poistamista koskevat säännökset vas-
taavat sisällöltään toimeentuloturva-asioissa 
noudatettavaa käytäntöä. 
 
 
 
1.16. Työntekijän eläkelaki 

140 §. Lainvoimainen päätöksen poistami-
nen. Pykälän 1 momentista ehdotetaan pois-
tettavaksi lainvoimaisen päätöksen poista-
mista koskevalle hakemukselle asetettua 
määräaikaa koskeva säännös ja siirrettävän 
se pykälän 4 momenttiin. Lisäksi 1 moment-
tiin ehdotetaan lisättävän tarkentava säännös 
koskien asianosaisen  oikeutta valittaa työ-
eläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan 
antamasta lainvoimaisen päätöksen poista-
mista koskevasta päätöksestä vakuutusoikeu-
teen.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväk-
si tarkennus koskien vakuutusoikeuden an-
taman päätöksen poistamista. Vakuutusoi-
keudella olisi oikeus poistaa myös oma pää-
töksensä sosiaalivakuutusasioiden ylimpänä 
muutoksenhakuasteena, kuten nykyisinkin.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin määrä-
ajasta koskien päätöksen poistamisen hake-
mista. Säännös on sisältynyt aiemmin pykä-
län 1 momenttiin. Selkeyden vuoksi ehdote-
taan säännöksen siirtämistä omaan 4 mo-
menttiin. Päätöksen poistamista olisi haettava 
viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai 
lainvoiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voitaisiin kuitenkin poistaa myös silloin, kun 
hakemus on tehty yli viiden vuoden kuluttua 
siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Sään-
nöksen siirtämisellä selkeytettäisiin asianti-
laa, että laissa säädetty viiden vuoden määrä-
aika päätöksen poistamista koskevalle hake-
mukselle koskee sekä 1 momentissa säännel-
tyä työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnan oikeutta poistaa lainvoimainen pää-
tös, että 2 momentin mukaista vakuutusoi-
keuden oikeutta poistaa lainvoimainen pää-
tös. 
 
 
 
1.17. Asumistukilaki 

20 §. Pykälän 1 momentissa muutettaisiin 
tarkastuslautakunnan nimi esityksen mukai-
sesti sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
naksi. Lisäksi momentissa muutettaisiin 
muutoksenhaku-lautakuntaa koskevien sään-
nösten sijaintipaikkaa koskeva  viittaussään-
nös koskemaan sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnasta annettavaksi esitettävää  la-
kia.   

21 a §. Pykälässä muutettaisiin tarkastus-
lautakunnan nimi esityksen mukaisesti sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Muutos olisi tekninen. 

22 §.  Pykälässä säädettäisiin Kansaneläke-
laitoksen antaman lainvoimaisen päätöksen 
poistamisesta. Sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnan toimivaltaa ehdotetaan laa-
jennettavaksi siten, että muutoksenhakulau-
takunnalla olisi oikeus poistaa Kansaneläke-
laitoksen lainvoimainen päätös ja määrätä 
asia uudelleen käsiteltäväksi. Omia päätöksiä 
muutoksenhakulautakunta ei voisi poistaa, 
vaan vakuutusoikeus poistaisi sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksen sekä 
oman päätöksensä. Lisäksi pykälässä muutet-
taisiin tarkastuslautakunnan nimi sosiaalitur-
van muutoksenhakulautakunnaksi.  
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Pykälän 1 momentin mukaan sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta voisi poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen, 
jos se olisi perustunut virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen tai olisi ilmeisesti lain 
vastainen. Nykyisin tämä toimivalta on va-
kuutusoikeudella. Päätöksen poistamista 
koskevan hakemuksen voisi tehdä Kansan-
eläkelaitos tai asianosainen. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä olisi 
normaalilla tavalla valitustie vakuutusoikeu-
teen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusoi-
keus voisi poistaa sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan antaman päätöksen ja oman 
lainvoimaisen päätöksensä, jos se olisi perus-
tunut virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai olisi ilmeisesti lain vastainen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos Kansan-
eläkelaitos tekisi päätöksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen, se voisi keskeyttää etuu-
den maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisena siihen saakka kunnes asia uudel-
leen ratkaistaan. Vastaava säännös on kan-
saneläkelain 74 §:ssä. 

Pykälän 4 momentissa säädetään poistoha-
kemukselle säädetystä määräajasta. Päätök-
sen poistamista olisi haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä päätös voitaisiin 
poistaa myöhemminkin. Ennen päätöksente-
koa asianosaiselle tulisi varata tilaisuus tulla 
kuulluksi.  

Pykälän 5 momentissa muutettaisiin tarkas-
tuslautakunnan nimi esityksen mukaisesti so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Muutoin pykälän sisältö vastaa voimassa 
olevan lain 22 §:n 2 momenttia. 

 

2.  Voimaantulo 

Ehdotetut lakien muutokset ovat tarkoitetut 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2007. Ennen lakien voimaantuloa voitaisiin 
ryhtyä niiden täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin.  
 
3.  Säätämisjärjestys  

Tuomioistuimista säädetään perustuslaissa, 
jonka 3 §:n 3 momentin mukaan tuomioval-
taa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, 
ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja 
korkein hallinto-oikeus. Lailla säädetyt sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnat toimi-
vat tuomioistuinten tavoin ja jäsenet hoitavat 
lakien mukaan tehtäviään tuomarin vastuulla 
ja heidän puolueettomuuttaan turvaavat tuo-
marin esteellisyyssäännökset. Sosiaali- ja 
terveysministeriössä noudatetulla hallinto-
käytännöllä on haluttu varmistaa muutoksen-
hakuasteina toimivien lautakuntien toimin-
nan jatkuvuus, oikeuskäytännön yhdenmu-
kaisuus sekä valittajan oikeusturvan toteutu-
minen lautakuntia koskevassa lainsäädännös-
sä ja lautakuntia nimitettäessä. Ehdotetut 
muutokset vahvistavat osaltaan perustuslain 
21 §:ssä tarkoitettua oikeusturvaa sosiaalitur-
van muutoksenhaussa. 

Tällä perusteella esitykseen sisältyvät lait 
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 

Laki 

sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
 

1 luku  

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
tehtävä ja jäsenet 

1 § 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
tehtävä ja toimivalta 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta 
(muutoksenhakulautakunta) toimii ensim-
mäisenä muutoksenhakuasteena Kansanelä-
kelaitoksen hoitamissa toimeentuloturva-
asioissa siten kuin asianomaisissa etuuslaeis-
sa erikseen säädetään.  

Valtioneuvosto asettaa muutoksenhakulau-
takunnan sosiaali- ja terveysministeriön esi-
tyksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Muu-
toksenhakulautakunta toimii sosiaali- ja ter-
veysministeriön hallinnonalalla.  
 

2 § 

Puheenjohtajat ja jäsenet 

Muutoksenhakulautakunnassa on päätoimi-
sen puheenjohtajan virka ja päätoimisen va-
rapuheenjohtajan virka sekä neljä sivutoimis-

ta varapuheenjohtajaa. 
Muutoksenhakulautakunnassa on lisäksi 

sivutoimisina kuusi lääkärijäsentä, kuusi la-
kimiesjäsentä ja kaksitoista muutoksenhaki-
joiden olosuhteiden tuntemusta edustavaa jä-
sentä sekä kullekin määrätty henkilökohtai-
nen varajäsen. Henkilökohtaista varajäsentä 
koskee, mitä laissa säädetään muutoksenha-
kulautakunnan jäsenestä. 
 

3 §  

Jäsenten kelpoisuus  

Päätoimisella puheenjohtajalla ja päätoimi-
sella varapuheenjohtajalla on oltava tuomarin 
virkaan oikeuttava tutkinto ja perehtyneisyys 
sosiaalivakuutukseen. Päätoimiselta puheen-
johtajalta edellytetään lisäksi käytännössä 
osoitettua johtamistaitoa. 

Muutoksenhakulautakunnan jäsenten tulee 
olla sosiaalivakuutukseen perehtyneitä ja si-
vutoimisilla varapuheenjohtajilla ja lakimies-
jäsenillä tulee lisäksi olla tuomarin virkaan 
oikeuttava tutkinto. 

Lääkärijäsenen tulee olla laillistettu lääkäri. 
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4 § 

Päätoimisten puheenjohtajien tehtävät ja ni-
mittäminen 

Valtioneuvosto nimittää muutoksenhaku-
lautakunnan päätoimisen puheenjohtajan ja 
päätoimisen varapuheenjohtajan virkaan ja 
myöntää heille virkavapauden. 

Päätoiminen puheenjohtaja johtaa muutok-
senhakulautakuntaa ja vastaa sen toiminnas-
ta, valvoo laintulkinnan yhdenmukaisuutta 
muutoksenhakulautakunnan ratkaisuissa sekä 
vastaa muutoksenhakulautakunnan hallinnol-
lisista asioista työjärjestyksessä tarkemmin 
määrätyllä tavalla. Päätoimisen varapuheen-
johtajan tehtävistä määrätään muutoksenha-
kulautakunnan työjärjestyksessä.  
 
 

5 § 

Muutoksenhakulautakunnan jäsenen paikan 
vapautuminen  

Muutoksenhakulautakunnan jäsenen oi-
keudesta pysyä tehtävässään on voimassa, 
mitä tuomarinviran haltijasta säädetään.  

Jos sivutoimisen varapuheenjohtajan tai jä-
senen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, 
määrätään seuraaja jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi.  
 
 

6 §  

Tuomarin vala ja vakuutus sekä eroamisikä  

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohta-
jan, varapuheenjohtajan ja jäsenen on ryhty-
essään tehtäväänsä vannottava tuomarinvala 
tai annettava tuomarinvakuutus siten kuin oi-
keudenkäymiskaaren 1 luvun 6 a ja 7 §:ssä 
säädetään, jollei hän ole tehnyt sitä jo aiem-
min.  

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja jäsen on velvollinen 
eroamaan tehtävästään sen kuukauden päät-
tyessä, jonka kuluessa hän täyttää 68 vuotta.  
 
 
 

7 §  

Esittelijät  

Muutoksenhakulautakunnassa on tarpeelli-
nen määrä esittelijöitä.  

Muutoksenhakulautakunnan esittelijällä on 
oltava tuomarin virkaan oikeuttava tutkinto. 
 
 

2 luku 

Asioiden käsittely muutoksenhakulautakun-
nassa  

8 §  

Muutoksenhakulautakunnan jaostot  

Muutoksenhakulautakunta toimii jaostoihin 
jakautuneena. Lainkäyttöasiat ratkaistaan 
esittelystä viisi- tai kolmijäsenisessä jaostos-
sa, vahvennetussa jaostossa tai täysistunnos-
sa. Muut asiat ratkaistaan hallintojaostossa, 
jollei hallintojaosto ole antanut asiaa muu-
toksenhakulautakunnan päätoimisen puheen-
johtajan päätettäväksi.  

Jaoston käsitellessä asiaa, jonka ratkaise-
minen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä 
kysymyksestä,  lääkärijäsenen on  osallistut-
tava asian käsittelyyn. 
 
 
 

9 §  

Viisijäseninen jaosto 

Asian käsittelyyn viisijäsenisessä jaostossa 
osallistuu puheenjohtajana muutoksenhaku-
lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja, lakimiesjäsen, lääkärijäsen ja kaksi 
muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemus-
ta edustavaa jäsentä, kun on kysymys: 

1) kansaneläkelain (347/1956) mukaisesta 
työkyvyttömyyseläkkeestä tai eläkkeensaaji-
en hoitotukea koskevasta etuudesta; 

2) lapsen hoitotuesta annetun lain 
(444/1969) mukaisesta etuudesta;  

3) vammaistukilain (124/1988) mukaisesta 
etuudesta;  
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4) maahanmuuttajan erityistuesta annetun 
lain (1192/2002) mukaisesta etuudesta; 

5) sairausvakuutuslain (1224/2004) mukai-
sesta päivärahaetuudesta;  

6) Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuk-
sista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 
(566/2005) mukaisesta kuntoutusrahasta,  
ammatillisesta tai lääkinnällisestä kuntoutuk-
sesta; 

7) sairausvakuutuslain mukaisesta työter-
veyshuollon korvauksesta tai vuosilomakus-
tannuskorvauksesta; tai 

8) asumiseen perustuvan sosiaaliturvalain-
säädännön soveltamisesta annetun lain 
(1573/1993) mukaisesta asumisperusteisen 
sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. 

Myös muu kuin 1 momentissa mainittu asia 
on ratkaistava viisijäsenisessä kokoonpanos-
sa, jos asialla on hakijan toimeentulon tai lain 
soveltamisen kannalta erityisen suuri merki-
tys. 

Jaosto on päätösvaltainen, kun paikalla on 
puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jä-
sentä edellyttäen, että ne jaoston jäsenet, jot-
ka eivät ole paikalla ovat kirjallisesti ennen 
kokousta ilmoittaneet yhtyvänsä  esittelijän 
esitykseen ja tällä kannalla ovat myös läsnä 
olevat jäsenet. 
 

10 §  

Kolmijäseninen jaosto 

Muita kuin 9 §:ssä mainittuja asioita käsi-
teltäessä asian käsittelyyn osallistuu puheen-
johtajana muutoksenhakulautakunnan pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi la-
kimiesjäsentä tai lakimiesjäsen ja lääkärijä-
sen. Jaosto on päätösvaltainen, kun paikalla 
on puheenjohtaja ja yksi jäsen edellyttäen, et-
tä kolmas jäsen on ilmoittanut kirjallisesti 
ennen kokousta yhtyneensä  esittelijän esi-
tykseen ja tällä kannalla ovat myös läsnä 
olevat jäsenet. 
 
 

11 § 

Vahvennettu jaosto  

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja tai jaosto voi määrätä 

jaostossa käsiteltävänä olevan asian tai siihen 
kuuluvan kysymyksen ratkaistavaksi vah-
vennetussa jaostossa yhdenmukaisen tulkin-
nan varmistamiseksi. Vahvennetussa jaostos-
sa on puheenjohtajana muutoksenhakulauta-
kunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
ja jäseninä sivutoimiset varapuheenjohtajat 
sekä asiaa aikaisemmin käsitelleen jaoston 
jäsenet.  

Vahvennettu jaosto on päätösvaltainen, kun 
vähintään kaksi kolmasosaa sen jäsenistä on 
läsnä.  
 
 

12 § 

Täysistunto  

Jos muutoksenhakulautakunnan ratkaista-
valla asialla on periaatteellista merkitystä 
lain soveltamisen kannalta muissa vastaavan-
laisissa tapauksissa tai jos jaoston ratkaisu tu-
lisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, 
muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja,  
varapuheenjohtaja tai jaosto voi määrätä asi-
an käsiteltäväksi muutoksenhakulautakunnan 
täysistunnossa.  

Täysistunto on päätösvaltainen, kun paikal-
la on puheenjohtajana toimiva muutoksenha-
kulautakunnan päätoiminen puheenjohtaja tai 
päätoiminen varapuheenjohtaja ja vähintään 
puolet lautakunnan muista jäsenistä.  
 

13 § 

Hallintojaosto  

Muutoksenhakulautakunnan hallintoasiat 
käsitellään hallintojaostossa, johon kuuluvat  
muutoksenhakulautakunnan päätoiminen pu-
heenjohtaja, päätoiminen varapuheenjohtaja 
ja sivutoimiset varapuheenjohtajat.  Asiat kä-
sitellään siten kuin muutoksenhakulautakun-
nan  työjärjestyksessä määrätään.  
 
 

14 § 

Asian käsittely 

Asian käsittelyssä muutoksenhakulauta-
kunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia 
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(586/1996), jollei erikseen toisin säädetä. 
Muutoksenhakulautakunnan toimivaltaan 
kuuluvassa asiassa ei sovelleta hallintolain-
käyttölain 11 luvun säännöksiä ylimääräises-
tä muutoksenhausta. 

Muutoksenhakulautakunta voi poistaa Kan-
saneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen ja 
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi siten  
kuin siitä erikseen lailla säädetään.  

Mitä hallintolainkäyttölain 38 §:ssä sääde-
tään suullisen käsittelyn toimittamisesta yksi-
tyisen asianosaisen pyynnöstä hallinto-
oikeudessa, koskee suullisen käsittelyn toi-
mittamista muutoksenhakulautakunnassa. 

Muutoksenhakulautakunnan päätös anne-
taan tiedoksi lähettämällä se postitse kirjeellä 
vastaanottajalle hänen ilmoittamaansa pos-
tiosoitteeseen. Jollei muuta näytetä, valittajan 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitse-
mäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona 
päätös on postitettu valittajan ilmoittamaan 
osoitteeseen. 

Muutoksenhakulautakunnan lainvoimainen 
päätös saadaan panna täytäntöön niin kuin 
lainvoimainen tuomio. 

Muutoksenhakulautakunnan antama päätös 
on maksuton.  
 

15 § 

Käsittelyn julkisuus 

Asian käsittelyyn muutoksenhakulautakun-
nassa sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuu-
desta annettua lakia (945/1984). Suullinen 
käsittely on toimitettava suljetuin ovin sellai-
sissa asioissa, joissa on säädetty salassapito-
velvollisuus tai jotka  muutoksenhakulauta-
kunta määrää käsiteltäviksi suljetuin ovin sil-
lä perusteella, että julkisesta käsittelystä ai-
heutuisi asianosaiselle erityistä haittaa.  
 

3 luku 

Erinäiset säännökset 

16 §  

Virkasyyte  

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohta-
jaa, varapuheenjohtajaa ja muuta jäsentä syy-

tetään virkarikoksesta Helsingin hovioikeu-
dessa. 
 

17 §  

Oikeus saada tietoja ja virka-apua  

Viranomaiset ja julkista tehtävää hoitavat 
yhteisöt sekä vakuutus- ja eläkelaitokset ovat 
salassapitosäännösten estämättä velvolliset 
pyynnöstä antamaan maksutta valitusasian 
käsittelyssä välttämättömiä tietoja sekä virka-
apua muutoksenhakulautakunnalle. Vastaava 
velvollisuus on myös laillistetulla lääkärillä 
ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöl-
lä.   
 

18 § 

Rahoitus  

Muutoksenhakulautakunnan kustannukset 
suoritetaan valtion varoista. 

Muutoksenhakulautakunnan sivutoimisten 
varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkiot 
määrätään sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamien perusteiden mukaan. 
 
 

19 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkemmat säännökset muutoksenhakulau-
takunnan sihteeristä, muista virkamiehistä ja 
muusta työsopimussuhteisesta henkilöstöstä 
sekä muutoksenhakulautakunnan ratkaisujen 
julkaisemisesta annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. 

Työskentelyn järjestämisestä muutoksen-
hakulautakunnassa määrätään tarkemmin 
työjärjestyksessä, jonka muutoksenhakulau-
takunnan täysistunto vahvistaa.  
 
 

20 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. 

 Sosiaalivakuutuslautakuntien toiminta 
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lakkaa tämän lain tullessa voimaan, ja tarkas-
tuslautakunnan nimi muuttuu sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnaksi.  

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään 
sosiaalivakuutuslautakunnasta tai tarkastus-
lautakunnasta, koskee tämän lain voimaan 
tultua sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kuntaa.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin muutoksenhakulauta-
kunnan virkojen ja tehtävien täyttämiseksi 
sekä muihin lain edellyttämiin toimenpitei-
siin.  
 

21 § 

Siirtymäsäännökset  

Tämän lain voimaan tullessa sosiaalivakuu-
tuslautakunnissa ja tarkastuslautakunnassa 
vireillä olevat asiat siirtyvät käsiteltäviksi ja 
ratkaistaviksi sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakuntaan tämän lain säännösten mukaan.  

Sosiaalivakuutuslautakuntien palveluksessa 
vakituisessa työsuhteessa  työskentelevät 
esittelijät voivat siirtyä sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnan palvelukseen tai py-

syä Kansaneläkelaitoksen palveluksessa. 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja 

muu päätoiminen henkilöstö jatkaa muutok-
senhakulautakunnan palveluksessa.  

Päätoimisen puheenjohtajan virka täytetään 
toistaiseksi 1 päivästä tammikuuta 2009. 

Tarkastuslautakunnan sivutoimiset jäsenet 
ja varajäsenet jatkavat toimikautensa loppuun 
muutoksenhakulautakunnan sivutoimisina jä-
seninä ja varajäseninä.  

Muutoksenhakulautakunta poistaa, siten 
kuin asianomaisissa etuuslaeissa tarkemmin 
säädetään, ne päätökset, joiden poistamista 
koskevat hakemukset tulevat vireille 1 päi-
vänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen. Muu-
toksenhakulautakunta poistaa kuitenkin en-
nen 1.1.2007 tarkastuslautakunnassa vireillä 
olleet poistohakemukset. 

Muutoksenhakulautakunnan kokoonpanoa 
koskevia säännöksiä sovelletaan lain voi-
maantulosta lähtien asioihin, jotka siirtyvät 
sosiaalivakuutuslautakunnista tai ovat vireillä 
tarkastuslautakunnassa tämän lain tullessa 
voimaan tai tulevat vireille 1 päivänä tammi-
kuuta 2007 tai sen jälkeen. 
 

————— 
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2.  

 
 

Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 73 §:n 1 ja 2 mo-

mentti, 73 b ja 74 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 73 §:n 1 momentti, 73 b ja 74 §  laissa 886/1994 sekä 73 §:n 2 mo-

mentti laissa 135/2003, sekä 
lisätään lakiin uusi 39 a § ja 74 a § seuraavasti: 

 
 

39 a § 
Jos kansaneläkkeen hakija on hakenut elä-

kettä tai korvausta myös muusta EU- tai ETA 
-valtiosta, jossa sovelletaan sosiaaliturvajär-
jestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäi-
siin ammatinharjoittajiin ja heidän perheen-
jäseniinsä annettua  neuvoston asetusta 
(ETY) N:o 1408/71 (sosiaaliturva-asetus), 
kansaneläke voidaan myöntää väliaikaisesti 
siksi ajaksi, jonka asian käsittely kestää. Jos 
eläke tai korvaus mainitusta valtiosta myön-
netään takautuvasti, Kansaneläkelaitos saa 
periä liikaa maksetun kansaneläkkeen takau-
tuvasti toisessa valtiossa myönnetystä eläk-
keestä tai korvauksesta. Kun muussa valtios-
sa haetusta eläkkeestä on saatu tieto, Kan-
saneläkelaitos tekee lopullisen päätöksen 
kansaneläkkeestä.  
 

 
73 § 

Eläkelaitoksen kansaneläkettä tai muuta 
tässä laissa säädettyä etuutta koskevaan pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen muutos-
ta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnal-
ta kirjallisella valituksella. Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnasta säädetään sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnasta an-
netussa laissa (   /    ). 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. Vakuutusoikeuden päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

73 b § 
Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-

kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 73 §:ssä säädetyn määrä-
ajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ollut 
painavia syitä. 
 

74 §  
Jos Kansaneläkelaitoksen antama  lainvoi-

mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 73 §:ssä säädetään. 
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Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden tämän lain pe-
rusteella antama lainvoimainen päätös perus-
tuu virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai se on ilmeisesti lain vastainen, va-
kuutusoikeus voi asianosaisen tai Kansanelä-
kelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen 
ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. 
Vakuutusoikeuden on varattava asianosaisille 
tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu. 

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-
sestä, ilmenee uutta selvitystä, eläkelaitoksen 
on tutkittava asia uudelleen. Eläkelaitos voi 
aikaisemman lainvoimaisen päätöksen estä-
mättä myöntää evätyn edun tai myöntää edun 

aikaisempaa suurempana. Myös sosiaalitur-
van muutoksenhakulautakunta ja vakuutus-
oikeus voivat menetellä vastaavasti muutok-
senhakuasiaa käsitellessään. Päätökseen saa 
hakea muutosta siten kuin 73 §:ssä sääde-
tään. 
 
 

74 a § 
Asianosainen, joka on ollut vakuutettuna 

kahdessa tai useammassa EU-maassa ja joka 
ei tyydy Kansaneläkelaitoksen tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen, voi hakea siihen 
muutosta saatuaan EY:n sosiaaliturva-
asetuksen täytäntöönpanosta annetun neuvos-
ton asetuksen (ETY) N:o 574/72 48 artiklas-
sa tarkoitetun yhteenvedon, johon on liitetty 
kaikkien EU-maiden eläkepäätökset. Työky-
vyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksiä 
koskevaan päätökseen haetaan kuitenkin 
muutosta siten kuin tässä laissa säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. 
 

 
————— 
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3. 

 

Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 17 luvun 6-

8 § ja 
muutetaan  17 luvun  1 §:n 1 momentti ja 2 momentti, 2  §:n 1 ja 3 momentti sekä 4 § ja  
20 luvun 4 § seuraavasti: 

 
 
 

17 luku 

Muutoksenhaku 

1 §  

Muutoksenhakuoikeus 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymä-
tön saa hakea siihen muutosta valittamalla 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan  
ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön valittamalla vakuu-
tusoikeuteen. 

Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 §  

Valitusaika ja valituksen myöhästyminen 

Kansaneläkelaitoksen  ja sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätös annetaan 
tiedoksi lähettämällä se postitse kirjeellä vas-
taanottajalle hänen ilmoittamaansa pos-
tiosoitteeseen. Jollei muuta näytetä, valittajan 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitse-
mäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona 

päätös on postitettu valittajan ilmoittamaan 
osoitteeseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vaikka sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnalle tai vakuutusoikeudelle tehtävä va-
litus on saapunut säädetyn määräajan jälkeen, 
valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos myö-
hästymiseen on ollut painavia syitä. 
 

4 §  

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoi-
mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 1 ja 2 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeises-
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ti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asian-
osaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuk-
sesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on 
varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuul-
luksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-
sestä, ilmenee uutta selvitystä, Kansaneläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Kan-
saneläkelaitos voi aikaisemman lainvoimai-
sen päätöksen estämättä myöntää evätyn 
edun taikka myöntää edun aikaisempaa suu-
rempana. Myös sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunta ja vakuutusoikeus voivat mene-
tellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitel-

lessään. Päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin 1 ja 2 §:ssä säädetään. 
 

20 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

4 § 

Päätöksen maksuttomuus 

Kansaneläkelaitoksen ja tämän lain mukai-
sen muutoksenhakuelimen päätös on maksu-
ton.  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. 

Tämän lain mukaisesta sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnan päätöksestä, jolla se 
on ratkaissut sosiaalivakuutuslautakunnan 
päätöstä koskevan valituksen, ei saa valittaa 
vakuutusoikeuteen.   
 

————— 
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4.  

 
 
 
 
 
 
 

Laki 

perhe-eläkelain 33 ja 37 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain  (38/1969) 37 §:n 2 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 104/1990 ja 
lisätään lakiin siitä lailla 947/1992 kumotun 33 §:n tilalle uusi 33 §, seuraavasti: 

 
 
 

33 §  
Jos lesken eläkkeen täydennysmäärän haki-

ja on hakenut eläkettä tai korvausta myös 
muusta EU- tai ETA-valtiosta, jossa sovelle-
taan sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työn-
tekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
heidän perheenjäseniinsä annettua  neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 1408/71 leskeneläkkeen 
täydennysmäärä voidaan myöntää väliaikai-
sesti siksi ajaksi, jonka asian käsittely kestää. 
Jos eläke tai korvaus mainitusta valtiosta 
myönnetään takautuvasti, Kansaneläkelaitos 
saa periä liikaa maksetun leskeneläkkeen 
täydennysmäärän takautuvasti toisessa valti-
ossa myönnetystä eläkkeestä tai korvaukses-
ta. Kun muussa valtiossa haetusta eläkkeestä 
tai korvauksesta on saatu tieto, Kansaneläke-

laitos tekee lopullisen päätöksen leskeneläk-
keen täydennysmäärästä.  
 
 

37 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta 
vakuutusoikeudelta myös 18 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetussa tapauksessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007 
 

 
————— 

 
 
 



 HE 167/2006 vp 
  

 

44

 
 

5.  

 
 
 
 

Laki 

lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan   lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/1969) 8 b §:n 1 

ja 2 momentti, 8 d § sekä 8 e §, sellaisina kuin ne ovat laissa 891/1994, seuraavasti: 
 
 

8 b § 
Kansaneläkelaitoksen lapsen hoitotukea 

koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea 
siihen muutosta sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnalta kirjallisella valituksella. So-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta 
säädetään (poist) sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnasta annetussa laissa ( / ). 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella va-
lituksella. Vakuutusoikeuden päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 d § 
Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-

kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 8 b §:ssä säädetyn mää-
räajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ollut 
painavia syitä. 
 

8 e § 
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoi-

mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-

kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 8 b §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeises-
ti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asian-
osaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuk-
sesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on 
varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuul-
luksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-
sestä, ilmenee uutta selvitystä, kansaneläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Kan-
saneläkelaitos voi aikaisemman lainvoimai-
sen päätöksen estämättä myöntää evätyn 
edun tai myöntää edun aikaisempaa suurem-
pana. Myös sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunta ja vakuutusoikeus voivat menetel-
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lä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitel-
lessään. Päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin 8 b §:ssä säädetään. 
 

——— 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2007 
 
 

 
————— 

 

6.  

Laki 

vammaistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/1988) 7 §:n 1 ja 2 

momentti, 7 b § sekä 7 c §, sellaisina kuin ne ovat laissa 890/1994, seuraavasti 
 
 

7 § 
Kansaneläkelaitoksen vammaistukea kos-

kevaan päätökseen tyytymätön saa hakea sii-
hen muutosta sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnalta kirjallisella valituksella. Sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunnasta sää-
detään sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnasta annetussa laissa ( / ).  

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta vakuutusoikeudelta. Vakuutusoi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 b § 
Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-

kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 7 §:ssä säädetyn määrä-
ajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ollut 
painavia syitä. 
 

7 c § 
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoi-

mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-

töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 7 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeises-
ti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asian-
osaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuk-
sesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on 
varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuul-
luksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-
sestä, ilmenee uutta selvitystä, kansaneläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Eläke-
laitos voi aikaisemman lainvoimaisen pää-
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töksen estämättä myöntää evätyn edun tai 
myöntää edun aikaisempaa suurempana. 
Myös sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunta ja vakuutusoikeus voivat menetellä 
vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitelles-
sään. Päätökseen saa hakea muutosta siten 

kuin 7 §:ssä säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. 

————— 
 
 

7.  

 
 
 

Laki 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista  annetun lain 55 ja 
58 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 15 päivänä 

heinäkuuta 2005 annetun lain (566/2005) 55 §:n 1 ja 3 momentti sekä 58 § seuraavasti: 
 
 
 

55 §  

Muutoksenhaku  

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymä-
tön saa hakea siihen muutosta valittamalla 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan  
ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön valittamalla vakuu-
tusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätökseen 
ei saa hakea muutosta valittamalla.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Haettaessa muutosta 1 momentissa tarkoi-
tettuun päätökseen valituskirjelmä on toimi-
tettava Kansaneläkelaitokselle 30 päivän ku-
luessa siitä, kun valittaja on saanut päätök-
sestä tiedon. Kansaneläkelaitoksen ja sosiaa-
liturvan muutoksenhakulautakunnan päätös 
annetaan tiedoksi lähettämällä se postitse kir-
jeellä vastaanottajalle hänen ilmoittamaansa 
postiosoitteeseen. Jollei muuta näytetä, valit-
tajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, 
jona päätös on postitettu valittajan ilmoitta-

maan osoitteeseen. Vaikka sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnalle tai vakuutusoi-
keudelle tehtävä valitus on saapunut säädetyn 
määräajan jälkeen, valitus voidaan ottaa tut-
kittavaksi, jos myöhästymiseen on ollut pai-
navia syitä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

58 §  

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoi-
mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 55 §:ssä säädetään. 
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Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeises-
ti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asian-
osaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuk-
sesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on 
varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuul-
luksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-

tä hakemuksesta. 
Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn etuu-

den myöntämisestä tai myönnetyn etuuden 
lisäämisestä, ilmenee uutta selvitystä, Kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn etuuden tai myöntää edun aikaisem-
paa suurempana. Myös sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunta  ja vakuutusoikeus 
voivat menetellä vastaavasti muutoksenha-
kuasiaa käsitellessään. Päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 55 §:ssä säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. 
 

————— 
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8.  

Laki 

lapsilisälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 15 §:n 1 momentti, 

15 b ja 15 c §, sellaisina kuin ne ovat laissa 335/1997, seuraavasti: 
 
 

15 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymä-
tön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnalta ja sosiaalitur-
van muutoksenhakulautakunnan päätökseen 
tyytymätön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. Sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnasta säädetään sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnasta annetussa laissa ( / ). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 b § 

Valituksen myöhästyminen 

Vaikka sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnalle tai vakuutusoikeudelle tehtävä va-
litus on saapunut säädetyn määräajan jälkeen, 
valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos myö-
hästymiseen on ollut painavia syitä. 
 
 

15 c § 

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoi-
mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-

kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 15 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeises-
ti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asian-
osaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuk-
sesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on 
varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuul-
luksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-
sestä, ilmenee uutta selvitystä, kansaneläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Kan-
saneläkelaitos voi aikaisemman lainvoimai-
sen päätöksen estämättä myöntää evätyn 
edun tai myöntää edun aikaisempaa suurem-
pana. Myös sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunta ja vakuutusoikeus voivat menetel-
lä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitel-
lessään. Päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin 15 §:ssä säädetään. 
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——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. 

Tämän lain mukaisesta sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnan päätöksestä, jolla se 

on ratkaissut sosiaalivakuutuslautakunnan 
päätöstä koskevan valituksen, ei saa valittaa 
vakuutusoikeuteen.   

 
 

————— 
 
 
 

9.  

 

Laki 

äitiysavustuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun äitiysavustuslain (477/1993) 11 §:n 1 mo-

mentti, 12 a ja 13 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 338/1997, seuraavasti: 
 
 

11 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymä-
tön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnalta ja sosiaalitur-
van muutoksenhakulautakunnan päätökseen 
tyytymätön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. Sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnasta säädetään laissa sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

12 a § 

Valituksen myöhästyminen 

Vaikka  sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnalle tai vakuutusoikeudelle tehtävä va-
litus on saapunut säädetyn määräajan jälkeen, 
valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos myö-
hästymiseen on ollut painavia syitä. 
 
 
 

 
13 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoi-
mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 11 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeises-
ti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asian-
osaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuk-
sesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on 
varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuul-
luksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
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poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-
sestä, ilmenee uutta selvitystä, kansaneläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Kan-
saneläkelaitos voi aikaisemman lainvoimai-
sen päätöksen estämättä myöntää evätyn 
edun tai myöntää edun aikaisempaa suurem-
pana. Myös sosiaaliturvan muutoksenhaku-

lautakunta ja vakuutusoikeus voivat menetel-
lä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitel-
lessään. Päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin 11 §:ssä säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. 

Tämän lain mukaisesta sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnan päätöksestä, jolla se 
on ratkaissut sosiaalivakuutuslautakunnan 
päätöstä koskevan valituksen, ei saa valittaa 
vakuutusoikeuteen.   

 
 

 
————— 

 
 
 



 HE 167/2006 vp 
  

 

51

 
 

10.  

Laki 

sotilasavustuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun sotilasavustuslain (781/1993) 19 §:n 1 mo-

mentti, 20 a ja 21 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 339/1997, seuraavasti: 
 
 

19 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymä-
tön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnalta ja sosiaalitur-
van muutoksenhakulautakunnan päätökseen 
tyytymätön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. Sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnasta säädetään sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnasta annetussa laissa ( / ).  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

20 a § 

Valituksen myöhästyminen 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 19 §:ssä säädetyn määrä-
ajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ollut 
painavia syitä. 
 

21 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoi-
mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-

saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 19 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeises-
ti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asian-
osaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuk-
sesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on 
varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuul-
luksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-
sestä, ilmenee uutta selvitystä, Kansaneläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Kan-
saneläkelaitos voi aikaisemman lainvoimai-
sen päätöksen estämättä myöntää evätyn 
edun tai myöntää edun aikaisempaa suurem-
pana. Myös sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunta ja vakuutusoikeus voivat menetel-
lä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitel-
lessään. Päätökseen saa hakea muutosta siten 
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kuin 19 §:ssä säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. 

Tämän lain mukaisesta sosiaaliturvan muu-

toksenhakulautakunnan päätöksestä, jolla se 
on ratkaissut sosiaalivakuutuslautakunnan 
päätöstä koskevan valituksen, ei saa valittaa 
vakuutusoikeuteen.   

 
 

 
————— 

 
 

11. 

Laki 

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun 

lain (1128/1996) 22 §:n 1 momentti, 22 b ja 22 c §, sellaisina kuin ne ovat laissa 337/1997, 
seuraavasti: 
 
 

22 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymä-
tön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnalta ja sosiaalitur-
van muutoksenhakulautakunnan päätökseen 
tyytymätön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. Sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnasta säädetään laissa sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 b § 

Valituksen myöhästyminen 

Vaikka sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnalle tai vakuutusoikeudelle tehtävä va-
litus on saapunut säädetyn määräajan jälkeen, 
valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos myö-
hästymiseen on ollut painavia syitä. 
 
 
 

22 c § 

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoi-
mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 22 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeises-
ti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asian-
osaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuk-
sesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on 
varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuul-
luksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
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poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-
sestä, ilmenee uutta selvitystä, Kansaneläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Kan-
saneläkelaitos voi aikaisemman lainvoimai-
sen päätöksen estämättä myöntää evätyn 
edun tai myöntää edun aikaisempaa suurem-
pana. Myös sosiaaliturvan muutoksenhaku-

lautakunta ja vakuutusoikeus voivat menetel-
lä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitel-
lessään. Päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin 22 §:ssä säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. 

Tämän lain mukaisesta sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnan päätöksestä, jolla se 
on ratkaissut sosiaalivakuutuslautakunnan 
päätöstä koskevan valituksen, ei saa valittaa 
vakuutusoikeuteen.   

 
 

————— 
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12.  

Laki 

asumiseen  perustuvan  sosiaaliturvalainsäädännön  soveltamisesta  annetun  lain  muuttami-
sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 30 päivänä jou-

lukuuta 1993  annetun lain (1573/1993) 13 §:n 1 momentti, 13 b ja 14 § , sellaisina kuin ne 
ovat laissa 635/2004, seuraavasti; 
 
 

13 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymä-
tön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnalta ja sosiaalitur-
van muutoksenhakulautakunnan päätökseen 
tyytymätön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 b §  

Valituksen myöhästyminen 

Vaikka sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnalle tai vakuutusoikeudelle tehtävä va-
litus on saapunut säädetyn määräajan jälkeen, 
valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos myö-
hästymiseen on ollut painavia syitä. 
 

14 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoi-
mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-

väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 13 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeises-
ti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asian-
osaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuk-
sesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on 
varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuul-
luksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu, väliaikai-
sesti soveltaa sosiaaliturvalainsäädäntöä esi-
tyksensä mukaisena. 

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys sosiaaliturva-
lainsäädännön soveltamisesta tai soveltami-
seen liittyvästä ajankohdasta, ilmenee uutta 
selvitystä, Kansaneläkelaitoksen on tutkittava 
asia uudelleen. Kansaneläkelaitos voi aikai-
semman lainvoimaisen päätöksen estämättä 
soveltaa henkilöön sosiaaliturvalainsäädäntöä 
hänen edukseen. Myös sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus voi-
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vat menetellä vastaavasti muutoksenhakuasi-
aa käsitellessään. Päätökseen saa hakea muu-
tosta siten kuin 13 §:ssä säädetään. 
 

——— 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2007. 
 

 
————— 

 
 

13. 

 

Laki 

maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maahanmuuttajan erityistuesta 20 päivänä joulukuuta annetun lain (1192/2002) 

27 §:n 1 ja 2 momentti, 29 sekä 30 §, sellaisena kuin niistä on 30 § laissa 1320/2003, seuraa-
vasti: 
 
 

27 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen erityistukea koske-
vaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnalta kirjallisella valituksella. Sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunnasta sääde-
tään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nasta annetussa laissa (    /    ). 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta vakuutusoikeudelta. Vakuutusoi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 

Valituksen myöhästyminen 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 27 §:ssä säädetyn määrä-
ajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ollut 

painavia syitä. 
 

30 § 

Päätöksen poistaminen ja asiavirheen kor-
jaaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoi-
mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 27 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeises-
ti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asian-
osaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuk-
sesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on 
varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuul-
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luksi ennen asian ratkaisemista. 
Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 

poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-
sestä, ilmenee uutta selvitystä, Kansaneläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Kan-
saneläkelaitos voi aikaisemman lainvoimai-
sen päätöksen estämättä myöntää evätyn 
edun tai myöntää edun aikaisempaa suurem-
pana. Myös sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunta ja vakuutusoikeus voivat menetel-
lä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitel-

lessään. Päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin 27 §:ssä säädetään. 

Jos Kansaneläkelaitoksen päätös perustuu 
selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvi-
tykseen tai ilmeisen väärään lain soveltami-
seen taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut 
menettelyvirhe, Kansaneläkelaitos voi pois-
taa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian 
uudelleen.  

Päätös voidaan korjata asianosaisen eduksi 
tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asi-
ainosaisen vahingoksi edellyttää, että asi-
ainosainen suostuu päätöksen korjaamiseen.  
 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007.  
 

 
————— 
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14. 

 
 

Laki 

tapaturmavakuutuslain 53 d §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 53 d §, sel-

laisena kuin se on laeissa 893/1994 ja 681/2005, seuraavasti: 
 
 

53 d § 
Jos vakuutuslaitoksen tämän lain perusteel-

la antama  lainvoimainen päätös perustuu vir-
heelliseen tai puutteelliseen selvitykseen 
taikka on ilmeisesti lain vastainen, tapatur-
ma-asioiden muutoksenhakulautakunta voi 
asianosaisen tai vakuutuslaitoksen vaatimuk-
sesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnan on varattava asi-
anosaisille tilaisuus tulla kuulluksi ennen asi-
an ratkaisemista. Tällaiseen päätökseen saa 
hakea muutosta siten kuin 53 a §:ssä sääde-
tään. 

Jos tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takunnan tai vakuutusoikeuden tämän lain 
perusteella antama lainvoimainen päätös pe-
rustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvi-
tykseen tai se on ilmeisesti lain vastainen, 
vakuutusoikeus voi asianosaisen tai vakuu-
tuslaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen 
ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. 
Vakuutusoikeuden on varattava asianosaisille 

tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. 

Jos vakuutuslaitos tekee päätöksen poista-
mista koskevan vaatimuksen, se voi keskeyt-
tää etuuden maksamisen tai maksaa sen vaa-
timuksensa mukaisena siihen asti kunnes asia 
on uudelleen ratkaistu. 

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta. 

Ylimääräisestä muutoksenhausta on lisäksi 
voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 
31 luvussa säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. Lakia sovelletaan hakemuksiin, 
jotka tulevat vireille 1 päivänä tammikuuta 
2007 tai sen jälkeen. 
 

————— 
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15. 

 
 

Laki 

sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun 
lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille 

17 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (118/1991) 7 §:n 1 ja 3 momentti ja 8 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 3 momentti laissa 137/2003 ja 8 § osaksi viimeksi mainitus-

sa laissa, sekä 
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 137/2003, uusi 4 momentti, 

seuraavasti: 
 
 

7 § 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen anta-

maan päätökseen saa hakea muutosta tapa-
turmavakuutuslain 53 §:ssä tarkoitetulta tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta 
kirjallisella valituksella viimeistään kolman-
tenakymmenentenä päivänä sen päivän jäl-
keen, jona valittaja on saanut tiedon päätök-
sestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnan päätökseen saa hakea muutosta va-
kuutusoikeudelta kirjallisella valituksella 1 
momentissa säädetyssä valitusajassa. 

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu vali-
tuskirjelmä on toimitettava maatalousyrittäji-
en eläkelaitokselle. Valitusasian käsittelyyn 
maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa sekä va-
litusasian toimittamiseen muutoksenha-
kuelimen käsiteltäväksi sovelletaan, mitä ta-
paturmavakuutuslain 53 c §:ssä säädetään.  
 

 
8 § 

Päätöksen oikaisuun uuden selvityksen pe-
rusteella asiassa, jossa on kysymys evätyn 
korvauksen myöntämisestä tai myönnetyn 
edun lisäämisestä sovelletaan, mitä tapatur-
mavakuutuslain 53 e §:ssä säädetään. 

Jos tämän lain perusteella annettu lainvoi-
mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, päätöksen poistamiseen 
sovelletaan, mitä tapaturmavakuutuslain 
53 d §:ssä säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. Lakia sovelletaan hakemuksiin, 
jotka tulevat vireille 1 päivänä tammikuuta 
2007 tai sen jälkeen. 

——— 
 

 
————— 
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16. 

 
 

Laki 

työntekijän eläkelain 140 §:n muuttamisesta  

 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun lain (395/2006) työntekijän eläkelain 

140 §:n 1 ja 2 momentti, ja  
lisätään 140 §:ään uusi 4 momentti, seuraavasti: 
 

 
140 § 

Lainvoimainen päätöksen poistaminen 

Jos eläkelaitoksen tämän lain perusteella 
antama lainvoimainen päätös perustuu vir-
heelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai 
se on ilmeisesti lain vastainen, työeläkeasioi-
den muutoksenhakulautakunta voi asianosai-
sen tai eläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsitel-
täväksi. Sama koskee asianosaisen tai Eläke-
turvakeskuksen vaatimuksesta Eläketurva-
keskuksen tämän lain perusteella antamaa 
lainvoimaista päätöstä. Työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakunnan on varattava asi-
anosaisille tilaisuus tulla kuulluksi ennen asi-
an ratkaisemista. Tällaiseen päätökseen saa 
hakea muutosta siten kuin 128—130 §:ssä 
säädetään. 

Jos työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden tämän lain pe-

rusteella antama lainvoimainen päätös perus-
tuu virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai se on ilmeisesti lain vastainen, va-
kuutusoikeus voi asianosaisen tai eläkelai-
toksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja 
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Va-
kuutusoikeuden on varattava asianosaisille ti-
laisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaise-
mista.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. 
 

 
 

————— 
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17. 

 
 

Laki 

asumistukilain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/1975) 20 §:n 1 momentti, 

21 a ja 22 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 340/1997, seuraavasti: 
 
 

20 § 
Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymä-

tön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnalta ja sosiaalitur-
van muutoksenhakulautakunnan päätökseen 
tyytymätön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. Sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnasta säädetään sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnasta annetussa laissa ( /). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

21 a § 
Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-

kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 20 §:ssä säädetyn määrä-
ajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ollut 
painavia syitä. 
 
 

22 § 
Jos Kansaneläkelaitoksen antama  lainvoi-

mainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus 

tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 20 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden tämän lain pe-
rusteella antama lainvoimainen päätös perus-
tuu virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai se on ilmeisesti lain vastainen, va-
kuutusoikeus voi asianosaisen tai Kansanelä-
kelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen 
ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. 
Vakuutusoikeuden on varattava asianosaisille 
tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu. 

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdys-
tä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-
sestä, ilmenee uutta selvitystä, kansaneläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Kan-
saneläkelaitos voi aikaisemman lainvoimai-
sen päätöksen estämättä myöntää evätyn 
edun tai myöntää edun aikaisempaa suurem-
pana. Myös sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunta ja vakuutusoikeus voivat menetel-
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lä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitel-
lessään. Päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin 20 §:ssä säädetään. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. Lakia sovelletaan hakemuksiin, 
jotka tulevat vireille 1 päivänä tammikuuta 
2007 tai sen jälkeen. 

————— 

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006  

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

2.  

Laki 

kansaneläkelain  muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 73 §:n 1 ja 2 mo-

mentti, 73 b ja 74 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 73 §:n 1 momentti, 73 b ja 74 §  laissa 886/1994 sekä 73 §:n 2 mo-

mentti laissa 135/2003, sekä 
lisätään lakiin uusi 39 a § ja 47 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 39 a § 

Jos kansaneläkkeen hakija on hakenut 
eläkettä tai korvausta myös muusta EU- tai 
ETA -valtiosta, jossa sovelletaan sosiaali-
turvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön 
alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöi-
hin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja hei-
dän perheenjäseniinsä annettua  neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 1408/71 (sosiaaliturva-
asetus), kansaneläke voidaan myöntää väli-
aikaisesti siksi ajaksi, jonka asian käsittely 
kestää. Jos eläke tai korvaus mainitusta 
valtiosta myönnetään takautuvasti, Kansan-
eläkelaitos saa periä liikaa maksetun kan-
saneläkkeen takautuvasti toisessa valtiossa 
myönnetystä eläkkeestä tai korvauksesta. 
Kun muussa valtiossa haetusta eläkkeestä 
on saatu tieto, Kansaneläkelaitos tekee lo-
pullisen päätöksen kansaneläkkeestä.  
 

 
73 §  

Eläkelaitoksen kansaneläkettä tai muuta 
tässä laissa säädettyä etuutta koskevaan 
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta tarkastuslautakunnalta kirjallisella 
valituksella. Tarkastuslautakunnasta sääde-
tään sairausvakuutuslaissa. 
 
 

Tarkastuslautakunnan päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla vakuutusoikeu-

73 §
Eläkelaitoksen kansaneläkettä tai muuta 

tässä laissa säädettyä etuutta koskevaan 
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnalta kirjallisella valituksella. Sosiaa-
liturvan muutoksenhakulautakunnasta sää-
detään sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnasta annetussa laissa ( /). 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 



 HE 167/2006 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

63

teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Vakuutusoikeuden 
päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. Vakuutusoikeuden päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
73 b §  

Jos tarkastuslautakunnalle tai vakuutusoi-
keudelle annettava valitus on saapunut 
73 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, asian-
omainen muutoksenhakuelin voi tästä huo-
limatta ottaa valituksen tutkittavakseen, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 

73 b § 
Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-

kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 73 §:ssä säädetyn mää-
räajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ol-
lut painavia syitä. 
 

 
74 §  

Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koske-
va lainvoimainen päätös perustuu väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka on il-
meisesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi 
eläkelaitoksen esityksestä tai asianosaisen 
hakemuksesta, varattuaan muille asianosai-
sille tilaisuuden tulla kuulluksi, poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Tehtyään edellä sanotun esityksen 
eläkelaitos voi, kunnes asia on uudelleen 
ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää etuuden 
maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, eläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Elä-
kelaitos voi aikaisemman lainvoimaisen 
päätöksen estämättä myöntää evätyn edun 
tai myöntää edun aikaisempaa suurempana. 
Myös tarkastuslautakunta ja vakuutusoikeus 
voivat menetellä vastaavasti muutoksenha-
kuasiaa käsitellessään. Päätökseen saa ha-
kea muutosta siten kuin 73 §:ssä säädetään. 

74 §  
Jos Kansaneläkelaitoksen tämän lain pe-

rusteella antama  lainvoimainen päätös pe-
rustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvi-
tykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta 
voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen 
vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaalitur-
van muutoksenhakulautakunnan on varat-
tava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluksi 
ennen asian ratkaisemista. Tällaiseen pää-
tökseen saa hakea muutosta siten kuin 
73 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden tämän lain 
perusteella antama lainvoimainen päätös 
perustuu virheelliseen tai puutteelliseen 
selvitykseen tai se on ilmeisesti lain vastai-
nen, vakuutusoikeus voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta pois-
taa päätöksen ja määrätä asian uudelleen 
käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on varat-
tava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluksi 
ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu. 

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
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edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, eläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Elä-
kelaitos voi aikaisemman lainvoimaisen 
päätöksen estämättä myöntää evätyn edun 
tai myöntää edun aikaisempaa suurempana. 
Myös sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunta ja vakuutusoikeus voivat menetellä 
vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitelles-
sään. Päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin 73 §:ssä säädetään. 

 
 74 a § 

Asianosainen, joka on ollut vakuutettuna 
kahdessa tai useammassa EU-maassa ja jo-
ka ei tyydy Kansaneläkelaitoksen tämän 
lain nojalla antamaan päätökseen, voi ha-
kea siihen muutosta saatuaan EY:n sosiaa-
liturva-asetuksen täytäntöönpanosta anne-
tun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 
48 artiklassa tarkoitetun yhteenvedon, jo-
hon on liitetty kaikkien EU-maiden eläke-
päätökset. Työkyvyttömyyseläkkeen saami-
sen edellytyksiä koskevaan päätökseen hae-
taan kuitenkin muutosta siten kuin tässä 
laissa säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007. 

——— 
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3. 

 

Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 17 luvun 6-

8 § ja 
muutetaan  17 luvun  1 §:n 1 momentti ja 2 momentti, 2  §:n 1 ja 3 momentti sekä 4 § ja  
20 luvun 4 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 luku 

Muutoksenhaku 

1 §  

Muutoksenhakuoikeus 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta valitta-
malla sosiaalivakuutuslautakuntaan ja sosi-
aalivakuutuslautakunnan päätökseen tyyty-
mätön valittamalla tarkastuslautakuntaan. 
Kuitenkin Kansaneläkelaitoksen keskushal-
linnon työterveyshuollon korvausta koske-
vassa asiassa antamaan päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta valitta-
malla tarkastuslautakuntaan. 

Tarkastuslautakunnan päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 
— — — — — — — — — — — — — — 

17 luku 

Muutoksenhaku 

1 §  

Muutoksenhakuoikeus 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta valitta-
malla sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kuntaan  ja sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnan päätökseen tyytymätön valit-
tamalla vakuutusoikeuteen. 

Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

2 §  

Valitusaika ja valituksen myöhästyminen 

Sosiaalivakuutuslautakunnan ja tarkastus-
lautakunnan päätös annetaan tiedoksi lähet-
tämällä se postitse kirjeellä vastaanottajalle 
hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen. 
Jollei muuta näytetä, valittajan katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 

2 § 

Valitusaika ja valituksen myöhästyminen 

Kansaneläkelaitoksen ja sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätös anne-
taan tiedoksi lähettämällä se postitse kir-
jeellä vastaanottajalle hänen ilmoittamaansa 
postiosoitteeseen. Jollei muuta näytetä, va-
littajan katsotaan saaneen päätöksestä tie-
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päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on 
postitettu valittajan ilmoittamaan osoittee-
seen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos sosiaalivakuutuslautakunnalle tai tar-
kastuslautakunnalle annettava valitus on 
saapunut säädetyn määräajan jälkeen, asi-
anomainen muutoksenhakuelin voi tästä 
huolimatta ottaa valituksen tutkittavakseen, 
jos myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 

don seitsemäntenä päivänä sen päivän jäl-
keen, jona päätös on postitettu valittajan il-
moittamaan osoitteeseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vaikka sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnalle tai vakuutusoikeudelle tehtävä 
valitus on saapunut säädetyn määräajan jäl-
keen, valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 
 

 
 

4 §  

Päätöksen poistaminen 

Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koske-
va lainvoimainen päätös perustuu väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka on il-
meisesti lain vastainen, tarkastuslautakunta 
voi Kansaneläkelaitoksen esityksestä tai 
asianosaisen hakemuksesta varattuaan muil-
le asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluiksi, 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudel-
leen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun 
esityksen Kansaneläkelaitos voi, kunnes 
asia on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen esityksensä mukaisena. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, Kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun taikka myöntää edun aikai-
sempaa suurempana. Myös sosiaalivakuu-
tuslautakunta ja tarkastuslautakunta voivat 
menetellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa 
käsitellessään. Päätökseen saa hakea muu-
tosta siten kuin 1 ja 2 §:ssä säädetään. 

4 §  

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsi-
teltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnan on varattava asianosaisille ti-
laisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. Tällaiseen päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 1 ja 2 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asi-
anosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaati-
muksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoi-
keuden on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, Kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
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leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun taikka myöntää edun aikai-
sempaa suurempana. Myös sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoike-
us voivat menetellä vastaavasti muutoksen-
hakuasiaa käsitellessään. Päätökseen saa 
hakea muutosta siten kuin 1 ja 2 §:ssä sää-
detään. 

 
20 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

4 § 

Päätöksen maksuttomuus 

Kansaneläkelaitoksen, sosiaalivakuutuslau-
takunnan sekä tarkastuslautakunnan päätös 
on maksuton. 

20 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

4 § 

Päätöksen maksuttomuus 

Kansaneläkelaitoksen ja tämän lain mu-
kaisen muutoksenhakuelimen päätös on 
maksuton.  
 

 
 

6 §  

Sosiaalivakuutuslautakunta 

Sosiaalivakuutuslautakunnan toimialuee-
na on Kansaneläkelaitoksen määräämä va-
kuutusalue. 

Valtioneuvosto asettaa enintään neljäksi 
vuodeksi kerrallaan sosiaalivakuutuslauta-
kunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja, yksi lääkärijäsen ja kaksi 
vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta 
edustavaa jäsentä. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Heidän paik-
kansa vapautuessa kesken toimikauden 
määrätään seuraaja jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi. Heidän oikeudestaan pysyä tehtä-
vässään on muutoin voimassa, mitä tuoma-
rinviran haltijoista säädetään. 

Lautakunnan puheenjohtajalla tulee olla 
tuomarin virkaan vaadittava kelpoisuus. 
Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa 
määrättäessä Kansaneläkelaitokselle on 
varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. 
Vastaavasti lääkärijäsenten osalta Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskukselle on va-
rattava tilaisuus lausunnon antamiseen. 

Lautakunta on päätösvaltainen puheen-

6 §  

Sosiaalivakuutuslautakunta 

(kumotaan) 
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johtajan tai varapuheenjohtajan sekä kah-
den muun jäsenen saapuvilla ollessa. Käsi-
teltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen riip-
puu olennaisesti lääketieteellisesti kysymyk-
sestä, tulee yhden jäsenen olla lääkäri. 

Sosiaalivakuutuslautakunnasta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

7 §  

Tarkastuslautakunta 

Tarkastuslautakunnan toimialueena on 
koko maa. 

Valtioneuvosto asettaa enintään neljäksi 
vuodeksi kerrallaan tarkastuslautakunnan, 
johon kuuluu puheenjohtaja, tarpeellinen 
määrä varapuheenjohtajia ja muita jäseniä. 
Muille jäsenille kuin puheenjohtajalle ja 
varapuheenjohtajille määrätään henkilö-
kohtaiset varajäsenet. Heidän paikkansa 
vapautuessa kesken toimikauden määrätään 
seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Heidän oikeudestaan pysyä tehtävässään on 
muutoin voimassa, mitä tuomarinviran hal-
tijoista säädetään. 

Puheenjohtajan, joka voi olla päätoimi-
nen, sekä varapuheenjohtajien ja muiden 
jäsenten tulee olla sosiaalivakuutukseen pe-
rehtyneitä. Lisäksi puheenjohtajalla, vara-
puheenjohtajalla ja vähintään kahdella 
muulla jäsenellä tulee olla tuomarin vir-
kaan vaadittava kelpoisuus. Muista jäsenis-
tä ainakin kahden tulee olla lääkäri. 

Lautakunta voi toimia jaostoihin jakautu-
neena. Jaostoon kuuluu puheenjohtaja, vä-
hintään yksi lakimiesjäsen ja lääkärijäsen 
ja kaksi vakuutettujen olosuhteiden tunte-
musta edustavaa jäsentä. Jaosto on päätös-
valtainen, kun paikalla on jaoston puheen-
johtaja ja kolme muuta jaoston jäsentä. Kä-
siteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olen-
naisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyk-
sestä, yhden saapuvilla olevan jäsenen tulee 
olla lääkäri. Tarkastuslautakunta voi käsi-
tellä asian myös täysistunnossa. Täysistunto 
on päätösvaltainen, kun paikalla on tarkas-
tuslautakunnan puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja ja vähintään puolet lautakun-
nan jäsenistä. Käsiteltäessä asiaa, jonka 
ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketie-

7 §  

Tarkastuslautakunta 

(kumotaan) 
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teellisestä kysymyksestä, yhden saapuvilla 
olevan jäsenen tulee olla lääkäri. 

Tarkastuslautakunta toimii sosiaali- ja 
terveysministeriön yhteydessä ja sen toi-
minnasta aiheutuvat kustannukset makse-
taan valtion varoista. 
Tarkastuslautakunnasta säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. 
 

8 §  

Asian käsittely 

Asian käsittelyssä sosiaalivakuutuslauta-
kunnassa ja tarkastuslautakunnassa sovel-
letaan hallintolainkäyttölakia, jollei erik-
seen toisin säädetä. Sosiaalivakuutuslauta-
kunnassa ja tarkastuslautakunnassa toimi-
tetaan tarvittaessa asian selvittämiseksi 
suullinen käsittely siten kuin hallintolain-
käyttölain 37 §:ssä säädetään. Asiassa, jos-
sa tarkastuslautakunnan päätökseen ei saa 
hakea muutosta, tarkastuslautakunnan on 
toimitettava suullinen käsittely yksityisen 
asianosaisen pyynnöstä siten kuin hallinto-
lainkäyttölain 38 §:ssä säädetään. 

Suulliseen käsittelyyn sovelletaan oikeu-
denkäynnin julkisuudesta annettua lakia 
(945/1984). Suullinen käsittely on toimitet-
tava suljetuin ovin asioissa, joissa on sää-
detty salassapitovelvollisuus tai jotka sosi-
aalivakuutuslautakunta tai tarkastuslauta-
kunta määrää käsiteltäväksi suljetuin ovin 
sillä perusteella, että julkisesta käsittelystä 
aiheutuisi asianosaiselle erityistä haittaa. 

Tarkastuslautakunnan toimivaltaan kuu-
luvassa asiassa ei sovelleta hallintolain-
käyttölain 11 luvun säännöksiä ylimääräi-
sestä muutoksenhausta. Tarkastuslautakun-
ta voi poistaa lainvoimaisen päätöksen ja 
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi si-
ten kuin siitä erikseen säädetään. Päätök-
sen poistamista on haettava viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 
Erityisen painavista syistä voidaan päätös 
poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä ha-
kemuksesta. 

 

8 §  

Asian käsittely 

(kumotaan) 
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 ——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007. 

Tämän lain mukaisesta sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä, 
jolla se on ratkaissut sosiaalivakuutuslau-
takunnan päätöstä koskevan valituksen, ei 
saa valittaa vakuutusoikeuteen.   

——— 
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4.  

 

Laki 

perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain  (38/1969) 37 §:n 2 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 104/1990 ja 
lisätään lakiin siitä lailla 947/1992 kumotun 33 §:n tilalle uusi 33 §, seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 33 §  

Jos lesken eläkkeen täydennysmäärän ha-
kija on hakenut eläkettä tai korvausta myös 
muusta EU- tai ETA-valtiosta, jossa sovel-
letaan sosiaaliturvajärjestelmien soveltami-
sesta yhteisön alueella liikkuviin palkattui-
hin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä an-
nettua  neuvoston asetusta (ETY) N:o 
1408/71 leskeneläkkeen täydennysmäärä 
voidaan myöntää väliaikaisesti siksi ajaksi, 
jonka asian käsittely kestää. Jos eläke tai 
korvaus mainitusta valtiosta myönnetään 
takautuvasti, Kansaneläkelaitos saa periä 
liikaa maksetun leskeneläkkeen täydennys-
määrän takautuvasti toisessa valtiossa 
myönnetystä eläkkeestä tai korvauksesta. 
Kun muussa valtiossa haetusta eläkkeestä 
tai korvauksesta on saatu tieto, Kansanelä-
kelaitos tekee lopullisen päätöksen les-
keneläkkeen täydennysmäärästä.  
 

 
 

37 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyyty-
mätön saa hakea muutosta vakuutusoikeu-
delta myös 18 §:n 1 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

37 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nan päätökseen tyytymätön saa hakea muu-
tosta vakuutusoikeudelta myös 18 §:n 1 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa. 
 
— — — — — — — — — — — — — 
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——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007 

——— 
 
 

5.  

Laki 

lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/1969) 8 b §:n 1 

ja 2 momentti, 8 d § sekä 8 e §,  
sellaisina kuin ne ovat laissa 891/1994, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

8 b § 
Kansaneläkelaitoksen lapsen hoitotukea 

koskevaan päätökseen tyytymätön saa ha-
kea siihen muutosta tarkastuslautakunnalta 
kirjallisella valituksella. Tarkastuslautakun-
nasta säädetään sairausvakuutuslaissa 
(364/63). 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta vakuutus-
oikeudelta kirjallisella valituksella. Vakuu-
tusoikeuden päätökseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

8 b § 
Kansaneläkelaitoksen lapsen hoitotukea 

koskevaan päätökseen tyytymätön saa ha-
kea siihen muutosta sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnalta kirjallisella valituk-
sella. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnasta säädetään sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnasta annetussa laissa ( / ). 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nan päätökseen tyytymätön saa hakea sii-
hen muutosta vakuutusoikeudelta kirjalli-
sella valituksella. Vakuutusoikeuden pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
8 d § 

Jos tarkastuslautakunnalle tai vakuutusoi-
keudelle annettava valitus on saapunut 8 b 
§:ssä säädetyn määräajan jälkeen, asian-
omainen muutoksenhakuelin voi tästä huo-
limatta ottaa valituksen tutkittavakseen, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 

8 d § 
Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 8b §:ssä säädetyn mää-
räajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ol-
lut painavia syitä. 

 
 

8 e § 
Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koske-

va lainvoimainen päätös perustuu väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka on il-
meisesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi 

8 e § 
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lain-

voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
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asianosaisen hakemuksesta tai eläkelaitok-
sen esityksestä, varattuaan asianosaiselle ti-
laisuuden tulla kuulluksi, poistaa päätöksen 
ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. 
Tehtyään edellä sanotun esityksen eläkelai-
tos voi, kunnes asia on uudelleen ratkaistu, 
väliaikaisesti keskeyttää etuuden maksami-
sen tai maksaa sen esityksensä mukaisesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, eläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Elä-
kelaitos voi aikaisemman lainvoimaisen 
päätöksen estämättä myöntää evätyn edun 
tai myöntää edun aikaisempaa suurempana. 
Myös tarkastuslautakunta ja vakuutusoikeus 
voivat menetellä vastaavasti muutoksenha-
kuasiaa käsitellessään. Päätökseen saa ha-
kea muutosta siten kuin 8 b §:ssä säädetään. 

senhakulautakunta voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta pois-
taa päätöksen ja määrätä asian uudelleen 
käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan on varattava asianosaisil-
le tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian rat-
kaisemista. Tällaiseen päätökseen saa ha-
kea muutosta siten kuin 8 b §:ssä sääde-
tään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asi-
anosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaati-
muksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoi-
keuden on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta ja vakuutusoikeus voi-
vat menetellä vastaavasti muutoksenhaku-
asiaa käsitellessään. Päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 8 b §:ssä säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007 

——— 
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6.  

Laki 

vammaistukilain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/1988) 7 §:n 1 ja 2 

momentti, 7 b § sekä 7 c §,  
sellaisina kuin ne ovat laissa 890/1994, seuraavasti 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 
Kansaneläkelaitoksen vammaistukea kos-

kevaan päätökseen tyytymätön saa hakea 
siihen muutosta tarkastuslautakunnalta kir-
jallisella valituksella. Tarkastuslautakun-
nasta säädetään sairausvakuutuslaissa 
(364/63). 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta vakuutus-
oikeudelta kirjallisella valituksella. Vakuu-
tusoikeuden päätökseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 § 
Kansaneläkelaitoksen vammaistukea kos-

kevaan päätökseen tyytymätön saa hakea 
siihen muutosta sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnalta kirjallisella valituksella. 
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnas-
ta säädetään sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnasta annetussa laissa ( / ).  

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nan päätökseen tyytymätön saa hakea sii-
hen muutosta vakuutusoikeudelta. Vakuu-
tusoikeuden päätökseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla.  
— — — — — — — — — — — — — — 

 
7 b § 

Jos tarkastuslautakunnalle tai vakuutusoi-
keudelle annettava valitus on saapunut 
7 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, asian-
omainen muutoksenhakuelin voi tästä huo-
limatta ottaa valituksen tutkittavakseen, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 

7 b § 
Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nalle tai vakuutusoikeudelle annettava vali-
tus on saapunut 7 §:ssä säädetyn määräajan 
jälkeen, asianomainen muutoksenhakuelin 
voi tästä huolimatta ottaa valituksen tutkit-
tavakseen, jos myöhästymiseen on ollut 
painavia syitä. 

 
7 c § 

Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koske-
va lainvoimainen päätös perustuu väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka on il-
meisesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi 
asianosaisen hakemuksesta tai eläkelaitok-
sen esityksestä, varattuaan asianosaiselle ti-
laisuuden tulla kuulluksi, poistaa päätöksen 

7 c § 
Jos Kansaneläkelaitoksen antama lain-

voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta pois-
taa päätöksen ja määrätä asian uudelleen 
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ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. 
Tehtyään edellä sanotun esityksen eläkelai-
tos voi, kunnes asia on uudelleen ratkaistu, 
väliaikaisesti keskeyttää etuuden maksami-
sen tai maksaa sen esityksensä mukaisesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, eläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Elä-
kelaitos voi aikaisemman lainvoimaisen 
päätöksen estämättä myöntää evätyn edun 
tai myöntää edun aikaisempaa suurempana. 
Myös tarkastuslautakunta ja vakuutusoikeus 
voivat menetellä vastaavasti muutoksenha-
kuasiaa käsitellessään. Päätökseen saa ha-
kea muutosta siten kuin 7 §:ssä säädetään. 

käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan on varattava asianosaisil-
le tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian rat-
kaisemista. Tällaiseen päätökseen saa ha-
kea muutosta siten kuin 7 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asi-
anosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaati-
muksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoi-
keuden on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Eläkelaitos voi aikaisemman lainvoi-
maisen päätöksen estämättä myöntää evätyn 
edun tai myöntää edun aikaisempaa suu-
rempana. Myös sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunta ja vakuutusoikeus voivat 
menetellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa 
käsitellessään. Päätökseen saa hakea muu-
tosta siten kuin 7 §:ssä säädetään. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2007 
——— 
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7.  

 

Laki 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista  annetun lain 55 ja 
58 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 15 päivänä 

heinäkuuta 2005 annetun lain (566/2005) 55 §:n 1 ja 3 momentti sekä 58 § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

55 §  

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta valitta-
malla tarkastuslautakuntaan ja tarkastuslau-
takunnan päätökseen tyytymätön valitta-
malla vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeu-
den päätökseen ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. Vakuutetun matkakustannusten 
korvaamista koskevaan päätökseen haetaan 
kuitenkin muutosta siten kuin sairausvakuu-
tuslaissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Haettaessa muutosta 1 momentissa tarkoi-
tettuun päätökseen valituskirjelmä on toimi-
tettava Kansaneläkelaitokselle 30 päivän 
kuluessa siitä, kun valittaja on saanut pää-
töksestä tiedon. Päätöksen tiedoksiannosta 
säädetään Kansaneläkelaitoksesta annetun 
lain 20 a §:ssä. Vaikka tarkastuslautakun-
nalle tai vakuutusoikeudelle tehtävä valitus 
on saapunut säädetyn määräajan jälkeen, 
valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos myö-
hästymiseen on ollut painavia syitä. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

55 §  

Muutoksenhaku  

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta valitta-
malla sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kuntaan ja sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnan päätökseen tyytymätön valit-
tamalla vakuutusoikeuteen. Vakuutusoi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla.  
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Haettaessa muutosta 1 momentissa tarkoi-
tettuun päätökseen valituskirjelmä on toimi-
tettava Kansaneläkelaitokselle 30 päivän 
kuluessa siitä, kun valittaja on saanut pää-
töksestä tiedon. Kansaneläkelaitoksen ja 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätös annetaan tiedoksi lähettämällä se 
postitse kirjeellä vastaanottajalle hänen il-
moittamaansa postiosoitteeseen. Jollei 
muuta näytetä, valittajan katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä 
sen päivän jälkeen, jona päätös on postitet-
tu valittajan ilmoittamaan osoitteeseen. 
Vaikka sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunnalle tai vakuutusoikeudelle tehtävä 
valitus on saapunut säädetyn määräajan jäl-
keen, valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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58 §  

Päätöksen poistaminen 

Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koske-
va lainvoimainen päätös perustuu väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka on il-
meisesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi 
Kansaneläkelaitoksen esityksestä tai asian-
osaisen hakemuksesta ja varattuaan muille 
asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluiksi 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudel-
leen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä tarkoi-
tetun esityksen Kansaneläkelaitos voi, kun-
nes asia on uudelleen ratkaistu, väliaikaises-
ti keskeyttää etuuden maksamisen tai mak-
saa sen esityksensä mukaisena. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
etuuden myöntämisestä tai myönnetyn 
etuuden lisäämisestä, ilmenee uutta selvi-
tystä, Kansaneläkelaitoksen on tutkittava 
asia uudelleen. Kansaneläkelaitos voi aikai-
semman lainvoimaisen päätöksen estämättä 
myöntää evätyn etuuden tai myöntää edun 
aikaisempaa suurempana. Myös tarkastus-
lautakunta ja vakuutusoikeus voivat mene-
tellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsi-
tellessään. Päätökseen saa hakea muutosta 
siten kuin 55 §:ssä säädetään. 

58 §  

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsi-
teltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnan on varattava asianosaisille ti-
laisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. Tällaiseen päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 55 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asi-
anosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaati-
muksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoi-
keuden on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
etuuden myöntämisestä tai myönnetyn 
etuuden lisäämisestä, ilmenee uutta selvi-
tystä, Kansaneläkelaitoksen on tutkittava 
asia uudelleen. Kansaneläkelaitos voi aikai-
semman lainvoimaisen päätöksen estämättä 
myöntää evätyn etuuden tai myöntää edun 
aikaisempaa suurempana. Myös sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunta  ja vakuu-
tusoikeus voivat menetellä vastaavasti muu-
toksenhakuasiaa käsitellessään. Päätökseen 
saa hakea muutosta siten kuin 55 §:ssä sää-
detään. 
 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007 

——— 
 
 
 
 

8.  

 

Laki 

lapsilisälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 15 §:n 1 momentti, 15 

b § ja 15 c §, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 335/1997, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

15 §  

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta sosiaali-
vakuutuslautakunnalta ja sosiaalivakuutus-
lautakunnan päätökseen tyytymätön tarkas-
tuslautakunnalta. Tarkastuslautakunnan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-
malla. Sosiaalivakuutuslautakunnasta ja 
tarkastuslautakunnasta säädetään sairausva-
kuutuslaissa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

15 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunnalta ja so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. 
Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnasta säädetään sosiaa-
liturvan muutoksenhakulautakunnasta an-
netussa laissa ( / ). 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
15 b § 

Valituksen myöhästyminen 

Jos sosiaalivakuutuslautakunnalle tai tar-
kastuslautakunnalle annettava valitus on 
saapunut 15 §:ssä säädetyn määräajan jäl-
keen, asianomainen muutoksenhakuelin voi 
tästä huolimatta ottaa valituksen tutkitta-
vakseen, jos myöhästymiseen on ollut pai-
navia syitä. 

15b § 

Valituksen myöhästyminen 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nalle tai vakuutusoikeudelle annettava vali-
tus on saapunut 15 §:ssä säädetyn määrä-
ajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ol-
lut painavia syitä. 
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15 c § 

Päätöksen poistaminen 

Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koske-
va lainvoimainen päätös perustuu väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka on il-
meisesti lain vastainen, tarkastuslautakunta 
voi kansaneläkelaitoksen esityksestä tai asi-
anosaisen hakemuksesta, varattuaan muille 
asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluiksi, 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudel-
leen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun 
esityksen kansaneläkelaitos voi, kunnes asia 
on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti kes-
keyttää lapsilisän maksamisen tai maksaa 
sen esityksensä mukaisena. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös sosiaalivakuutuslauta-
kunta ja tarkastuslautakunta voivat menetel-
lä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitel-
lessään. Päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 15 §:ssä säädetään. 

15 c § 

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsi-
teltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnan on varattava asianosaisille ti-
laisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. Tällaiseen päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 15 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asi-
anosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaati-
muksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoi-
keuden on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta ja vakuutusoikeus voivat 
menetellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa 
käsitellessään. Päätökseen saa hakea muu-
tosta siten kuin 15 §:ssä säädetään. 
 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007 

Tämän lain mukaisesta sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä, 
jolla se on ratkaissut sosiaalivakuutuslau-
takunnan päätöstä koskevan valituksen, ei 
saa valittaa vakuutusoikeuteen.   

——— 
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9.  

 
 
 

Laki 

äitiysavustuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun äitiysavustuslain (477/1993) 11 §:n 1 mo-

mentti, 12 a § ja 13 §,  
sellaisina kuin ne ovat laissa 338/1997, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 §  

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta sosiaali-
vakuutuslautakunnalta ja sosiaalivakuutus-
lautakunnan päätökseen tyytymätön tarkas-
tuslautakunnalta. Tarkastuslautakunnan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-
malla. Sosiaalivakuutuslautakunnasta ja 
tarkastuslautakunnasta säädetään sairausva-
kuutuslaissa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunnalta ja so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. 
Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnasta säädetään laissa 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnas-
ta. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

12 a § 

Valituksen myöhästyminen 

Jos sosiaalivakuutuslautakunnalle tai tar-
kastuslautakunnalle annettava valitus on 
saapunut 11 §:ssä säädetyn määräajan jäl-
keen, asianomainen muutoksenhakuelin voi 
tästä huolimatta ottaa valituksen tutkitta-
vakseen, jos myöhästymiseen on ollut pai-
navia syitä. 

12 a § 

Valituksen myöhästyminen 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 11 §:ssä säädetyn mää-
räajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ol-
lut painavia syitä. 
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13 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koske-
va lainvoimainen päätös perustuu väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka on il-
meisesti lain vastainen, tarkastuslautakunta 
voi kansaneläkelaitoksen esityksestä tai asi-
anosaisen hakemuksesta, varattuaan muille 
asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluiksi, 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudel-
leen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun 
esityksen kansaneläkelaitos voi, kunnes asia 
on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti kes-
keyttää etuuden maksamisen tai maksaa sen 
esityksensä mukaisena. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös sosiaalivakuutuslauta-
kunta ja tarkastuslautakunta voivat menetel-
lä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitel-
lessään. Päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 11 §:ssä säädetään. 

13 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsi-
teltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnan on varattava asianosaisille ti-
laisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. Tällaiseen päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 11 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asi-
anosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaati-
muksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoi-
keuden on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta ja vakuutusoikeus voivat 
menetellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa 
käsitellessään. Päätökseen saa hakea muu-
tosta siten kuin 11 §:ssä säädetään. 
 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007 

Tämän lain mukaisesta sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä, 
jolla se on ratkaissut sosiaalivakuutuslau-
takunnan päätöstä koskevan valituksen, ei 
saa valittaa vakuutusoikeuteen.   

——— 
 
 
 

10.  

 
 
 
 
 

Laki 

sotilasavustuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun sotilasavustuslain (781/1993) 19 §:n 1 mo-

mentti, 20 a ja 21 §, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 339/1997, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

19 §  

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta sosiaali-
vakuutuslautakunnalta ja sosiaalivakuutus-
lautakunnan päätökseen tyytymätön tarkas-
tuslautakunnalta. Tarkastuslautakunnan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-
malla. Sosiaalivakuutuslautakunnasta ja 
tarkastuslautakunnasta säädetään sairausva-
kuutuslaissa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunnalta ja so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. 
Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnasta säädetään laissa 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnas-
ta. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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20 a § 

Valituksen myöhästyminen 

Jos sosiaalivakuutuslautakunnalle tai tar-
kastuslautakunnalle annettava valitus on 
saapunut 19 §:ssä säädetyn määräajan jäl-
keen, asianomainen muutoksenhakuelin voi 
tästä huolimatta ottaa valituksen tutkitta-
vakseen, jos myöhästymiseen on ollut pai-
navia syitä. 

20 a § 

Valituksen myöhästyminen 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 19 §:ssä säädetyn mää-
räajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ol-
lut painavia syitä. 

 
 

21 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koske-
va lainvoimainen päätös perustuu väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka on il-
meisesti lain vastainen, tarkastuslautakunta 
voi kansaneläkelaitoksen esityksestä tai asi-
anosaisen hakemuksesta, varattuaan muille 
asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluiksi, 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudel-
leen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun 
esityksen kansaneläkelaitos voi, kunnes asia 
on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti kes-
keyttää etuuden maksamisen tai maksaa sen 
esityksensä mukaisena. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös sosiaalivakuutuslauta-
kunta ja tarkastuslautakunta voivat menetel-
lä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitel-
lessään. Päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 19 §:ssä säädetään. 

21 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta pois-
taa päätöksen ja määrätä asian uudelleen 
käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan on varattava asianosaisil-
le tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian rat-
kaisemista. Tällaiseen päätökseen saa ha-
kea muutosta siten kuin 19 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asi-
anosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaati-
muksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoi-
keuden on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
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saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta ja vakuutusoikeus voivat 
menetellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa 
käsitellessään. Päätökseen saa hakea muu-
tosta siten kuin 19 §:ssä säädetään. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2007 
Tämän lain mukaisesta sosiaaliturvan 

muutoksenhakulautakunnan päätöksestä, 
jolla se on ratkaissut sosiaalivakuutuslau-
takunnan päätöstä koskevan valituksen, ei 
saa valittaa vakuutusoikeuteen.   

——— 
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11. 

 
 
 

Laki 

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun 

lain (1128/1996) 22 §:n 1 momentti, 22 b ja 22 c §, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 337/1997, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

22 §  

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta sosiaali-
vakuutuslautakunnalta ja sosiaalivakuutus-
lautakunnan päätökseen tyytymätön tarkas-
tuslautakunnalta. Tarkastuslautakunnan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-
malla. Sosiaalivakuutuslautakunnasta ja 
tarkastuslautakunnasta säädetään sairausva-
kuutuslaissa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunnalta ja so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. 
Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnasta säädetään laissa 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnas-
ta. 
 — — — — — — — — — — — — — 

 
22 b § 

Valituksen myöhästyminen 

Jos sosiaalivakuutuslautakunnalle tai tar-
kastuslautakunnalle annettava valitus on 
saapunut 22 §:ssä säädetyn määräajan jäl-
keen, asianomainen muutoksenhakuelin voi 
tästä huolimatta ottaa valituksen tutkitta-
vakseen, jos myöhästymiseen on ollut pai-
navia syitä. 

22 b § 

Valituksen myöhästyminen 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 22 §:ssä säädetyn mää-
räajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ol-
lut painavia syitä. 
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22 c § 

Päätöksen poistaminen 

Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koske-
va lainvoimainen päätös perustuu väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka on il-
meisesti lain vastainen, tarkastuslautakunta 
voi kansaneläkelaitoksen esityksestä tai asi-
anosaisen hakemuksesta, varattuaan muille 
asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluiksi, 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudel-
leen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun 
esityksen kansaneläkelaitos voi, kunnes asia 
on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti kes-
keyttää etuuden maksamisen tai maksaa sen 
esityksensä mukaisena. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös sosiaalivakuutuslauta-
kunta ja tarkastuslautakunta voivat menetel-
lä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitel-
lessään. Päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 22 §:ssä säädetään. 

22 c § 

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsi-
teltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnan on varattava asianosaisille ti-
laisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. Tällaiseen päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 22 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asi-
anosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaati-
muksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoi-
keuden on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta ja vakuutusoikeus voivat 
menetellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa 
käsitellessään. Päätökseen saa hakea muu-
tosta siten kuin 22 §:ssä säädetään. 
 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007 

Tämän lain mukaisesta sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä, 
jolla se on ratkaissut sosiaalivakuutuslau-
takunnan päätöstä koskevan valituksen, ei 
saa valittaa vakuutusoikeuteen.   

——— 
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12.  

 

Laki 

asumiseen  perustuvan  sosiaaliturvalainsäädännön  soveltamisesta  annetun  lain  muuttami-
sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 30 päivänä jou-

lukuuta 1993  annetun lain (1573/1993) 13 §:n 1 momentti, 13 b ja 14 §, sellaisina kuin ne 
ovat laissa 635/2004, seuraavasti; 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
13 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta tarkastus-
lautakunnalta ja tarkastuslautakunnan pää-
tökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. 
Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

13 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunnalta ja so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. 
Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
13 b § 

Valituksen myöhästyminen 

Jos tarkastuslautakunnalle tai vakuutusoi-
keudelle annettava valitus on saapunut 
13 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, asian-
omainen muutoksenhakuelin voi tästä huo-
limatta ottaa valituksen tutkittavakseen, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 

13 b §  

Valituksen myöhästyminen 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 13 §:ssä säädetyn mää-
räajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ol-
lut painavia syitä. 

 
 

14 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos tässä laissa tarkoitettua asiaa koskeva 
lainvoimainen päätös perustuu väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-

14 § 

Päätöksen poistaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-



 HE 167/2006 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

90

sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi 
Kansaneläkelaitoksen esityksestä tai asian-
omaisen hakemuksesta, varattuaan muille 
asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluiksi, 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudel-
leen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun 
esityksen Kansaneläkelaitos voi, kunnes 
asia on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti 
soveltaa sosiaaliturvalainsäädäntöä esityk-
sensä mukaisena. 

Jos asiassa, jossa on kysymys sosiaalitur-
valainsäädännön soveltamisesta tai sovel-
tamiseen liittyvästä ajankohdasta, ilmenee 
uutta selvitystä, Kansaneläkelaitoksen on 
tutkittava asia uudelleen. Kansaneläkelaitos 
voi aikaisemman lainvoimaisen päätöksen 
estämättä soveltaa henkilöön sosiaaliturva-
lainsäädäntöä hänen edukseen. Myös tar-
kastuslautakunta ja vakuutusoikeus voivat 
menetellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa 
käsitellessään. Päätökseen saa hakea muu-
tosta siten kuin 13 §:ssä säädetään. 

sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsi-
teltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnan on varattava asianosaisille ti-
laisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. Tällaiseen päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 13 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asi-
anosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaati-
muksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoi-
keuden on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu, väliai-
kaisesti soveltaa sosiaaliturvalainsäädän-
töä esityksensä mukaisena. 

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys sosiaalitur-
valainsäädännön soveltamisesta tai sovel-
tamiseen liittyvästä ajankohdasta, ilmenee 
uutta selvitystä, Kansaneläkelaitoksen on 
tutkittava asia uudelleen. Kansaneläkelaitos 
voi aikaisemman lainvoimaisen päätöksen 
estämättä soveltaa henkilöön sosiaaliturva-
lainsäädäntöä hänen edukseen. Myös sosi-
aaliturvan muutoksenhakulautakunta ja va-
kuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti 
muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Päätök-
seen saa hakea muutosta siten kuin 13 §:ssä 
säädetään. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007 

——— 
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13.  

Laki 

maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maahanmuuttajien erityistuesta 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain 

(1192/2002) 27 §:n 1 ja 2 momentti, 29 § sekä 30 §,  
sellaisina kuin niistä on 30 § laissa 1320/2003, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

27 §  

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen erityistukea koske-
vaan päätökseen tyytymätön saa hakea sii-
hen muutosta tarkastuslautakunnalta kirjal-
lisella valituksella. Tarkastuslautakunnasta 
säädetään sairausvakuutuslaissa. 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen muutosta vakuutus-
oikeudelta kirjallisella valituksella. Vakuu-
tusoikeuden päätökseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

27 § 

Muutoksenhaku 

Kansaneläkelaitoksen erityistukea koske-
vaan päätökseen tyytymätön saa hakea sii-
hen muutosta sosiaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnalta kirjallisella valituksella. 
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnas-
ta säädetään sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnasta annetussa laissa ( /).  

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nan päätökseen tyytymätön saa hakea sii-
hen muutosta vakuutusoikeudelta. Vakuu-
tusoikeuden päätökseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla.  
— — — — — — — — — — — — — — 

 
29 §  

Valituksen myöhästyminen 

Jos tarkastuslautakunnalle tai vakuutusoi-
keudelle annettava valitus on saapunut 
27 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, asian-
omainen muutoksenhakuelin voi tästä huo-
limatta ottaa valituksen tutkittavakseen, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 
 

29 § 

Valituksen myöhästyminen 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava 
valitus on saapunut 27 §:ssä säädetyn mää-
räajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ol-
lut painavia syitä. 

 
 

30 §  

Päätöksen poistaminen ja asiavirheen kor-
jaaminen 

Jos erityistukea koskeva lainvoimainen 
päätös perustuu väärään tai puutteelliseen 
selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vas-
tainen, vakuutusoikeus voi Kansaneläkelai-

30 § 

Päätöksen poistaminen ja asiavirheen kor-
jaaminen 

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan  muutok-
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toksen esityksestä tai asianosaisen hake-
muksesta, varattuaan muille asianosaisille 
tilaisuuden tulla kuulluiksi, poistaa päätök-
sen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväk-
si. Tehtyään edellä sanotun esityksen Kan-
saneläkelaitos voi, kunnes asia on uudelleen 
ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää erityistu-
en maksamisen tai maksaa sen esityksensä 
mukaisesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
etuuden myöntämisestä tai myönnetyn 
etuuden lisäämisestä, ilmenee uutta selvi-
tystä, Kansaneläkelaitoksen on tutkittava 
asia uudelleen. Kansaneläkelaitos voi aikai-
semman lainvoimaisen päätöksen estämättä 
myöntää evätyn etuuden tai myöntää etuu-
den aikaisempaa suurempana. Myös tarkas-
tuslautakunta ja vakuutusoikeus voivat me-
netellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa kä-
sitellessään. Päätökseen saa hakea muutosta 
siten kuin 27 §:ssä säädetään. 

Jos Kansaneläkelaitoksen päätös perustuu 
selvästi virheelliseen tai puutteelliseen sel-
vitykseen tai ilmeisen väärään lain sovelta-
miseen taikka päätöstä tehtäessä on tapah-
tunut menettelyvirhe, Kansaneläkelaitos voi 
poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista 
asian uudelleen. 

Päätös voidaan korjata asianosaisen eduk-
si tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen 
asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asi-
anosainen suostuu päätöksen korjaamiseen.  

senhakulautakunta voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsi-
teltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnan on varattava asianosaisille ti-
laisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. Tällaiseen päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 27 §:ssä säädetään.  

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmei-
sesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asi-
anosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaati-
muksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoi-
keuden on varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi 
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu.  

 Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta ja vakuutusoikeus voi-
vat menetellä vastaavasti muutoksenhaku-
asiaa käsitellessään. Päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 27 §:ssä säädetään. 

Jos Kansaneläkelaitoksen päätös perustuu 
selvästi virheelliseen tai puutteelliseen sel-
vitykseen tai ilmeisen väärään lain sovelta-
miseen taikka päätöstä tehtäessä on tapah-
tunut menettelyvirhe, Kansaneläkelaitos voi 
poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista 
asian uudelleen.  

Päätös voidaan korjata asianosaisen eduk-
si tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen 
asiainosaisen vahingoksi edellyttää, että asi-
ainosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. 
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——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007 

——— 
 
 

14. 

 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 53 d §, sel-

laisena kuin se on laeissa 893/1994 ja 681/2005, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

53 d § 
Jos vakuutuslaitoksen, tapaturma-asioiden 

muutoksenhakulautakunnan tai vakuutusoi-
keuden tämän lain mukaisessa asiassa an-
tama lainvoimainen päätös perustuu vää-
rään tai puutteelliseen selvitykseen taikka 
on ilmeisesti lain vastainen, vakuutusoikeus 
voi vakuutuslaitoksen esityksestä tai asian-
osaisen hakemuksesta, varattuaan muille 
asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluksi, 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudel-
leen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun 
esityksen vakuutuslaitos voi, kunnes asia on 
uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyt-
tää korvauksen maksamisen tai maksaa sen 
esityksensä mukaisesti. 

Ylimääräisestä muutoksenhausta on lisäk-
si voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 
31 luvussa säädetään. 

53d § 
Jos vakuutuslaitoksen tämän lain perus-

teella antama lainvoimainen päätös perus-
tuu virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen taikka on ilmeisesti lain vastainen, ta-
paturma-asioiden muutoksenhakulautakun-
ta voi asianosaisen tai vakuutuslaitoksen 
vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnan on va-
rattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluk-
si ennen asian ratkaisemista. Tällaiseen 
päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
53 a §:ssä säädetään. 

Jos tapaturma-asioiden muutoksenhaku-
lautakunnan tai vakuutusoikeuden tämän 
lain perusteella antama lainvoimainen pää-
tös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen 
selvitykseen tai se on ilmeisesti lain vastai-
nen, vakuutusoikeus voi asianosaisen tai 
vakuutuslaitoksen vaatimuksesta poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsi-
teltäväksi. Vakuutusoikeuden on varattava 
asianosaisille tilaisuus tulla kuulluksi ennen 
asian ratkaisemista. 

Jos vakuutuslaitos tekee päätöksen pois-
tamista koskevan vaatimuksen, se voi kes-
keyttää etuuden maksamisen tai maksaa sen 
vaatimuksensa mukaisena siihen asti kun-
nes asia on uudelleen ratkaistu. 
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Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 

Ylimääräisestä muutoksenhausta on lisäk-
si voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 
31 luvussa säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007. Lakia sovelletaan hakemuk-
siin, jotka tulevat vireille 1 päivänä tammi-
kuuta 2007 tai sen jälkeen. 

——— 
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15. 

 
 
 
 
 
 

Laki 

sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun 
lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille 

17 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (118/1991) 7 §:n 1 ja 3 momentti ja 8 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 3 momentti laissa 137/2003 ja 8 § osaksi viimeksi mainitus-

sa laissa, sekä 
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 137/2003, uusi 4 momentti, 

seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
7§ 

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen anta-
maan päätökseen saa hakea muutosta tapa-
turmavakuutuslain 53 §:ssä tarkoitetulta ta-
paturmalautakunnalta kirjallisella valituk-
sella viimeistään kolmantenakymmenentenä 
päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja on 
saanut tiedon päätöksestä. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tapaturmalautakunnan päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla vakuutusoikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 § 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen anta-

maan päätökseen saa hakea muutosta tapa-
turmavakuutuslain 53 §:ssä tarkoitetulta ta-
paturma-asioiden muutoksenhakulautakun-
nalta kirjallisella valituksella viimeistään 
kolmantenakymmenentenä päivänä sen päi-
vän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon 
päätöksestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takunnan päätökseen saa hakea muutosta 
vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella 
1 momentissa säädetyssä valitusajassa. 

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu vali-
tuskirjelmä on toimitettava maatalousyrittä-
jien eläkelaitokselle. Valitusasian käsitte-
lyyn maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa 
sekä valitusasian toimittamiseen muutok-
senhakuelimen käsiteltäväksi sovelletaan, 
mitä tapaturmavakuutuslain 53 c §:ssä 
säädetään.  
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8 § 
Jos myöhemmin ilmenee, että tämän lain 

nojalla annettu päätös on perustunut vää-
rään tai puutteelliseen selvitykseen ja pää-
töksellä on evätty oikeus päivärahaan tai 
myönnetty päivärahaa liian vähän, maatalo-
usyrittäjien eläkelaitoksen tulee käsitellä 
asia uudelleen. 

Jos päivärahan myöntäminen on perustu-
nut korvauksensaajan vilpilliseen menette-
lyyn, vakuutusoikeus voi maatalousyrittäji-
en eläkelaitoksen hakemuksesta korvauk-
sensaajaa kuultuaan poistaa aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen ja määrätä aiheet-
tomasti maksetun päivärahan maksettavaksi 
takaisin. 

8 § 
Päätöksen oikaisuun uuden selvityksen 

perusteella asiassa, jossa on kysymys evä-
tyn korvauksen myöntämisestä tai myönne-
tyn edun lisäämisestä sovelletaan, mitä ta-
paturmavakuutuslain 53 e §:ssä säädetään. 

Jos tämän lain perusteella annettu lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, päätöksen poistamiseen 
sovelletaan, mitä tapaturmavakuutuslain 
53 d §:ssä säädetään. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007. Lakia sovelletaan hakemuk-
siin, jotka tulevat vireille 1 päivänä tammi-
kuuta 2007 tai sen jälkeen. 

——— 
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16. 

 
 

Laki 

työntekijän eläkelain 140 §:n muuttamisesta  

 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun lain (395/2006) työntekijän eläkelain 

140 §:n 1 ja 2 momentti, ja  
lisätään 140 §:ään uusi 4 momentti, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

140 §  

Lainvoimaisen päätöksen poistaminen 

Jos eläkelaitoksen tämän lain perusteella 
antama lainvoimainen päätös perustuu vir-
heelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai 
se on ilmeisesti lain vastainen, työeläkeasi-
oiden muutoksenhakulautakunta voi asian-
osaisen tai eläkelaitoksen vaatimuksesta 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudel-
leen käsiteltäväksi. Sama koskee asianosai-
sen tai Eläketurvakeskuksen vaatimuksesta 
Eläketurvakeskuksen tämän lain perusteella 
antamaa lainvoimaista päätöstä. Päätöksen 
poistamista on haettava viiden vuoden ku-
luessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Eri-
tyisen painavista syistä päätös voidaan pois-
taa määräajan jälkeenkin tehdystä hake-
muksesta. Työeläkeasioiden muutoksenha-
kulautakunnan on varattava asianosaisille 
tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. 

Jos työeläkeasioiden muutoksenhakulau-
takunnan tämän lain perusteella antama 
lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen 
tai puutteelliseen selvitykseen tai se on il-
meisesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi 

140 § 

Lainvoimainen päätöksen poistaminen 

Jos eläkelaitoksen tämän lain perusteella 
antama lainvoimainen päätös perustuu vir-
heelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai 
se on ilmeisesti lain vastainen, työeläkeasi-
oiden muutoksenhakulautakunta voi asian-
osaisen tai eläkelaitoksen vaatimuksesta 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudel-
leen käsiteltäväksi. Sama koskee asianosai-
sen tai Eläketurvakeskuksen vaatimuksesta 
Eläketurvakeskuksen tämän lain perusteella 
antamaa lainvoimaista päätöstä. Työeläke-
asioiden muutoksenhakulautakunnan on va-
rattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluk-
si ennen asian ratkaisemista. Tällaiseen 
päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
128—130 §:ssä säädetään. 
 
 
 

Jos työeläkeasioiden muutoksenhakulau-
takunnan tai vakuutusoikeuden tämän lain 
perusteella antama lainvoimainen päätös 
perustuu virheelliseen tai puutteelliseen sel-
vitykseen tai se on ilmeisesti lain vastainen, 
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asianosaisen tai eläkelaitoksen vaatimuk-
sesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden 
on varattava asianosaisille tilaisuus tulla 
kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

vakuutusoikeus voi asianosaisen tai eläke-
laitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen 
ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. 
Vakuutusoikeuden on varattava asianosai-
sille tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian 
ratkaisemista.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007. 

——— 
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17. 

Laki 

asumistukilain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/1975) 20 §:n 1 momentti, 

21 a ja 22 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 340/1997, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

20 § 
Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-

mätön saa hakea siihen muutosta tarkastus-
lautakunnalta ja tarkastuslautakunnan pää-
tökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. 
Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Tarkastuslautakun-
nasta säädetään sairausvakuutuslaissa 
(364/63). 
 
 
 — — — — — — — — — — — — —  

20 § 
Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyyty-

mätön saa hakea siihen muutosta sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunnalta ja so-
siaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. 
Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Sosiaaliturvan muu-
toksenhakulautakunnasta säädetään sosiaa-
liturvan muutoksenhakulautakunnasta anne-
tussa laissa (   /   ). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 a § 

Jos tarkastuslautakunnalle tai vakuutusoi-
keudelle annettava valitus on saapunut 
20 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, asian-
omainen muutoksenhakuelin voi tästä huo-
limatta ottaa valituksen tutkittavakseen, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 

21 a § 
Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
nalle tai vakuutusoikeudelle annettava vali-
tus on saapunut 20 §:ssä säädetyn määrä-
ajan jälkeen, asianomainen muutoksenha-
kuelin voi tästä huolimatta ottaa valituksen 
tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on ol-
lut painavia syitä. 

 
 

22 § 
Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koske-

va lainvoimainen päätös perustuu väärään 
tai puutteelliseen selvitykseen taikka on il-
meisesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi 
kansaneläkelaitoksen esityksestä tai asian-
osaisen hakemuksesta, varattuaan muille 

22 § 
Jos Kansaneläkelaitoksen  antama lain-

voimainen päätös perustuu virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa 
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asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluiksi, 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudel-
leen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun 
esityksen kansaneläkelaitos voi, kunnes asia 
on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti kes-
keyttää etuuden maksamisen tai maksaa sen 
esityksensä mukaisena. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös tarkastuslautakunta ja 
vakuutusoikeus voivat menetellä vastaavas-
ti muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Pää-
tökseen saa hakea muutosta siten kuin 
20 §:ssä säädetään. 

päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsi-
teltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhaku-
lautakunnan on varattava asianosaisille ti-
laisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. Tällaiseen päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 20 §:ssä säädetään. 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tai vakuutusoikeuden tämän lain 
perusteella antama lainvoimainen päätös 
perustuu virheelliseen tai puutteelliseen 
selvitykseen tai se on ilmeisesti lain vastai-
nen, vakuutusoikeus voi asianosaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta pois-
taa päätöksen ja määrätä asian uudelleen 
käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on varat-
tava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluksi 
ennen asian ratkaisemista. 

Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen 
poistamista koskevan vaatimuksen, se voi  
keskeyttää etuuden maksamisen tai maksaa 
sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti 
kunnes asia on uudelleen ratkaistu. 

Päätöksen poistamista on haettava viiden 
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lain-
voiman. Erityisen painavista syistä päätös 
voidaan poistaa määräajan jälkeenkin teh-
dystä hakemuksesta. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn 
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, kan-
saneläkelaitoksen on tutkittava asia uudel-
leen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman 
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta ja vakuutusoikeus voi-
vat menetellä vastaavasti muutoksenhaku-
asiaa käsitellessään. Päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 20 §:ssä säädetään. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2007. Lakia sovelletaan hakemuk-
siin, jotka tulevat vireille 1 päivänä tammi-
kuuta 2007 tai sen jälkeen. 

——— 
 

 

 


