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Asia: 
KIELTEISTEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKETTÄ JA YKSILÖLLISTÄ VARHAISELÄKETTÄ 
KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN PERUSTELUT 
 
 

Olen havainnut useista kanteluista viime vuosien aikana, että työky-
vyttömyyseläkeasioissa ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevissa 
asioissa annettujen kielteisten päätösten perustelut ovat olleet varsin 
niukat. Kielteisten päätösten perusteluilla ja myös ratkaistavien asi-
oiden käsittelyaikojen pysymisellä kohtuullisena on kuitenkin eläke-
asioissa oikeusturvan toteutumisen kannalta olennainen merkitys.  

 
Näistä syistä olen omana aloitteenani selvittänyt, perustellaanko 
päätökset sanotunlaisissa asioissa oikeusturvavaatimukset täyttä-
vällä tavalla. Olen antanut asiassa oheen liitetyn päätöksen (dnro 
489/2/96). 

 
Päätöksessäni olen todennut voimassa olevan lainsäädäntömme 
sekä eläkkeen hakijoiden oikeusturvan edellyttävän, että työkyvyt-
tömyyseläkkeitä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien hylkäävien 
päätösten tulee olla yksilöllisesti perusteltuja. 

 
Asiassa saadun selvityksen mukaan eläkelaitokset perustelevatkin 
päätöksensä yleensä yksilöllisesti ja perustelut ovat havaintojeni 
mukaan kehittyneet selvästi oikeusturvaatimukset huomioon otta-
vaan suuntaan viimeisten vuosien aikana. 

 
Sen sijaan eräiden muutoksenhakuasteiden päätökset ovat selvi-
tyksen mukaan edelleen suppeita ja kaavamaisia. Niin sanottuja lii-
tepäätöksiä, joiden perusteluina viitataan yleisesti alemman asteen 
päätökseen tai joita ei perustella, käytetään saamieni selvitysten 
mukaan edelleen tarkastuslautakunnassa, Kuntien eläkelautakun-
nassa ja vakuutusoikeudessa. Niiden päätösten perustelutapaa en 
ole voinut päätöksessäni pitää lainsäädäntömme edellytyksiä täyt-
tävänä. Olen tästä syystä esittänyt käsityksenäni, että vakuutusoi-
keuden ja sanottujen lautakuntien tulisi kehittää työtapojaan niin, että 
kielteisten päätösten perusteet voidaan ilmaista yksilöllisesti perus-
telemalla. 
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Tarkastuslautakunta, Kuntien eläkelautakunta ja vakuutusoikeus ovat 
selvityksissään todenneet, että niillä ei ole käytössään riittäviä voi-
mavaroja perustelukäytäntönsä muuttamiseen siten, että ne voisivat 
samalla säilyttää nykyiset käsittelyajat.  

 
Päätöksiä antavilla muutoksenhakuasteilla tulee olla käytettävissään 
riittävät voimavarat sen turvaamiseksi, että yksilöllisesti perustellut 
päätökset voidaan antaa kohtuullisessa käsittelyajassa. Koska sel-
vityksen mukaan tähän ei ole mahdollisuutta mutta sekä voimassa 
oleva lainsäädäntömme että eläkkeen hakijoiden oikeusturva tätä 
edellyttävät, saatan valtioneuvoston tietoon vakuutusoikeuden ja 
eläkeasioita käsittelevien edellä sanottujen muutoksenhakulautakun-
tien näkemyksen voimavarojensa riittämättömyydestä näiden tavoit-
teiden toteuttamiseksi. 
 
Samalla kiinnitän huomiota siihen, että eläkeasioita koskevassa 
päätöksenteossa on otettava soveltuvin osin huomioon ihmisoikeuk-
sien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan määräykset oikeudesta oikeu-
denmukaiseen oikeudenkäyntiin ja että Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen tulkintakäytännön mukaan resurssipulasta tai muista 
rakenteellisista seikoista aiheutuvat viivästykset eivät poista valtion 
vastuuta, sillä sopimus asettaa sopimusvaltioille velvollisuuden or-
ganisoida oikeusjärjestyksensä tavalla, joka sallii tuomioistuinten 
noudattaa 6 artiklan 1 kappaleen vaatimuksia, mukaan luettuna vaa-
timus oikeudesta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa ( ta-
paus Zimmermann ja Steiner, tuomio 13.7.1983 A 66 ). 

 
Viitaten oheiseen päätökseeni saatan eduskunnan oikeusasiamiehen 
johtosäännön 8 ja 8 a §:stä ilmeneviin periaatteisiin viitaten havait-
semani seikat valtioneuvoston tietoon tarpeelliseksi katsottaviin toi-
menpiteisiin ryhtymistä varten, joista pyydän ilmoittamaan 1.9.1997 
mennessä. 
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