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EDUSKUNNAN  
APULAISOIKEUSASIAMIES 
 
31.12.1996     Dnro 489/2/96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÄÄTÖS OMANA ALOITTEENA TUTKITUSSA ASIASSA 
 
 
1 
ASIA  Oikeusasiamiehen tutkittavaksi saatetuissa monissa kanteluissa on 

arvosteltu eläkelaitosten ja muutoksenhakuasteiden antamien, yksi-
löllistä varhaiseläkettä ja työkyvyttömyyseläkettä koskevien päätös-
ten niukkoja perusteluja. Kanteluiden tutkimisen yhteydessä on myös 
jouduttu toteamaan, että päätösten perustelut ovat joissakin tapauk-
sissa olleet kaavamaiset ja niukat. Tästä syystä otin omana aloit-
teenani selvitettäväksi, perustellaanko päätökset sanotunlaisissa 
asioissa oikeusturvavaatimukset täyttävällä tavalla erikoisesti niissä 
tapauksissa, joissa hylkäävä ratkaisu perustuu ainakin osaksi hakijan 
terveydentilasta tehtyyn lääketieteelliseen arvioon. 

 
2 
SELVITYS 
 
2.1 
Hankittu selvitys Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti asiaan Kansaneläkelaitoksen, 

Työeläkelaitosten liiton ja Eläketurvakeskuksen lausunnot sekä antoi 
oman lausuntonsa. Lisäksi asiaan saatiin selvitystä ja lausunnot 
tarkastuslautakunnalta, eläkelautakunnalta, Valtiokonttorilta, valtion 
eläkelautakunnalta, Kuntien eläkevakuutukselta, Kuntien eläkelau-
takunnalta ja vakuutusoikeudelta. Selvityksiin oli pyyntöni mukaisesti 
liitetty esimerkkejä kielteisistä päätöksistä.  

 
Olen tutustunut myös sosiaali- ja terveysministeriön työkyvyttömyys-
eläkepäätösten perustelutyöryhmän muistioon 1985:22, oikeusmi-
nisteriön työryhmän mietintöön 1995 hallintolainkäyttölain sovelta-
minen sosiaalivakuutusasioissa, sekä Valtiokonttorin johtokunnan 
asettaman eläkepäätösten perustelemista selvittäneen 
PERU-työryhmän muistioon 20.12.1995. 

 
Seuraavassa esitetään selvityksen antajien näkemys perustelukäy-
tännöstä (jaksot 2.2 - 2.12). 
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2.2 
Sosiaali- ja terveysministeriön arvio 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön työkyvyttömyyseläkepäätösten pe-
rustelutyöryhmä kiinnitti muistiossaan vuonna 1985 (STM työryh-
mämuistio 1985:22) huomiota eläkelaitosten antamien työkyvyttö-
myyseläkepäätösten sisältöön ja perusteluihin. Tämän jälkeen työ-
eläkelaitoksissa on ministeriön lausunnon mukaan kiinnitetty entistä 
enemmän huomiota päätösten sisältöön ja perusteluihin.  

 
Kansaneläkelaitoksen ja yksityisten alojen työeläkelaitosten anta-
mien päätösten perustelemiseen on ministeriön lausunnon mukaan 
kiinnitetty huomiota myös kansaneläkelain ja työeläkelakien vuoden 
1995 alusta voimaan tulleissa muutoksissa (878-892/94), jolloin 
muun muassa hallintomenettelylain säännöksissä ilmaistut periaat-
teet ulotettiin soveltuvin osin koskemaan yksityisten alojen työeläke-
laitoksia.  
 
Ministeriön mukaan Eläketurvakeskus on lähettänyt eläkelaitoksille 
kaksi yleiskirjettä ohjeiksi eläkepäätösten perustelemisesta. Näistä 
30.11.1994 päivätty yleiskirje (A 23/91) koskee erityisesti työkyvyt-
tömyyseläkepäätöksiä ja 21.10.1994 päivätty yleiskirje (A 45/94) 
eläkepäätöksiä yleensä. Eläketurvakeskus on lisäksi tiedottanut työ-
eläkelaitoksille 23.11.1995, että tietosuojavaltuutetun 31.10.1995 
antaman päätöksen mukaan asiantuntijoiden keskusteluja eläkeasi-
assa ei voida rinnastaa oikeuden suljettujen ovien takana käymiin 
salassapidettäviin neuvotteluihin ja että eläkelaitosten tulee antaa 
asianosaisen tarkastettavaksi hänen pyytämänsä eläkelaitosten 
asiantuntijalääkäreiden sisäiset muistiot.  

 
Ministeriön mukaan eläkelaitoksille on siis annettu sekä lainsää-
dännön kautta että muutoinkin asianmukaiset ohjeet eläkepäätösten 
perustelemiseksi riittävän yksilöllisesti ja yksityiskohtaisesti. Ministe-
riön käsityksen mukaan Kansaneläkelaitoksen ja yksityisten alojen 
työeläkelaitosten työkyvyttömyyseläkkeitä ja yksilöllisiä varhaiseläk-
keitä koskevat hylkäävät päätökset ovatkin nykyään yleensä riittävän 
yksityiskohtaisesti ja yksilöllisesti perusteltuja. Päätökset on muu-
toinkin tehty ministeriön mukaan hallitusmuodon 16 §:n edellyttämällä 
tavalla.  

 
2.3 
Kansaneläkelaitoksen lausunto menettelystään 
 

Kansaneläkelaitoksessa työkyvyttömyyseläkettä ja yksilöllistä var-
haiseläkettä koskevat kielteiset päätökset perustellaan Kansanelä-
kelaitoksen lausunnon mukaan yksilöllisesti.  

 
Työkyvyttömyyseläkepäätösten perustelujen vakiomuotoisen al-
kuosan jälkeen seuraa kielteisissä päätöksissä yksilöllinen peruste-
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luosa. Vähimmäisvaatimuksena päätöksissä ovat yksilölliset lääke-
tieteelliset perustelut, jotka ratkaisija kirjoittaa Kansaneläkelaitoksen 
asiantuntijalääkärin asiakirjoihin tekemien merkintöjen perusteella. 
Asiantuntijalääkäri esittää perusteluissaan, minkä sairauden tai sai-
rauksien vaikutuksesta on kysymys tai minkä elimen taikka alueen 
vammasta tai viasta on kysymys työkykyyn vaikuttavan haitan arvi-
oinnissa. Tällöin mainitaan sekä lääkärinlausunnoissa tärkeinä pi-
detyt sairaudet, viat ja vammat että myös mahdollisesti hakijan esille 
tuomat muut vaivat. Jos sairauksia, vikoja ja vammoja on lukuisia, ei 
aina ole tarkoituksenmukaista eritellä niitä kaikkia. Näissä tapauk-
sissa viitataan laajemmin terveydentilaan kuitenkin niin, että kaikki 
olennainen tuodaan esille. 

 
Lopuksi päätöksessä luonnehditaan lausunnon mukaan terveydelli-
sen haitan astetta työn vaatimuksiin verrattuna eli tuodaan esille 
ammatti, johon nähden terveydellistä haittaa on arvioitu. Päätöksessä 
pyritään mainitsemaan nimetty ammatti, johon hakijan katsotaan 
kykenevän. Jos tällaista ei vaihtelevan työhistorian tai jonkin muun 
syyn takia voida sanoa, todetaan hakijan kykenevän työhön, josta 
hän voi saada kohtuullisen toimeentulon. 
 
Yksilöllistä varhaiseläkettä koskevat kielteiset päätökset perustellaan 
Kansaneläkelaitoksen mukaan yleensä samalla tavalla kuin työky-
vyttömyyseläkepäätökset. Koska tällöin eläkkeen myöntämisessä on 
otettava erityisesti huomioon työhistoria ja työn laatu sairauden rin-
nalla, kiinnitetään näissä päätöksissä erityistä huomiota työn ja työ-
historian kuvaamiseen. Työnantajan lausunnon lisäksi asiantuntija-
lääkäri ottaa omassa arviossaan huomioon hakijan työn ja työhisto-
rian samalla kun hän tekee arvion hakijan työkyvystä. 

 
Kansaneläkelaitoksessa on lausunnon mukaan perusteltu kielteiset 
työkyvyttömyyseläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevat pää-
tökset yksilöllisesti jo noin kymmenen vuoden ajan. Koulutuksella ja 
opastuksella on päätöksiä pyritty koko ajan kehittämään yhä selke-
ämpään suuntaan ja ne perustellaan Kansaneläkelaitoksen käsityk-
sen mukaan nykyisellään riittävän yksilöllisesti.  

 
 
2.4 
Työeläkelaitosten liiton lausunto menettelystä yksityisten alojen eläkelaitoksissa 
 

Eläketurvakeskus on antanut sekä työkyvyttömyyseläkkeistä että 
yksilöllisistä varhaiseläkkeistä soveltamisohjeet. Kaikki työeläkelai-
tokset noudattavat Työeläkelaitosten liiton lausunnon mukaan Elä-
keturvakeskuksen antamia ohjeita ja pitävät niitä selkeinä. 

 
Eläkelaitokset laativat liiton lausunnon mukaan eläkehakemuksen, 
lääkärinlausuntojen, tutkimustulosten, työnantajan lausuntojen ym. 
asiakirjojen perusteella muodostamastaan kokonaiskuvasta yksilöl-
liset päätökset, joista päätösperustelujen lisäksi ilmenevät muun 
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muassa hakijan työhistoria, työntekoa haittaavat ilmoitetut sairaudet 
sekä johtopäätös niiden lääketieteellisestä merkityksestä hakijan 
työkykyyn. Lääketieteellinen perustelu esitetään selväsanaisesti ja 
yksilöllisesti yleiskielellä käyttämättä lääketieteellistä terminologiaa. 
Kirjallisia lääkärinlausuntoja päätöksiin ei liitetä. Hylkäävään eläke-
päätökseen liitetään ohjeistus eläkkeen vaihtoehdoista, joita ovat 
muun muassa valitus eläkepäätöksestä, paluu työelämään, koulutus- 
ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen, työvoimatoimistoon il-
moittautuminen ja toimeentulotuen hakeminen. 

 
Mikäli jokin eläkelaitos on jo evännyt pääeläkehakemuksen ja toisen 
eläkelaitoksen ratkaisu seuraa sitä, tämän hylkäyspäätös ei ole enää 
kovin yksityiskohtainen, vaan siinä voidaan viitata jo annettuun pää-
ratkaisuun ja sen perusteluihin. Mikäli sen sijaan määräajaksi 
myönnetyn eläkepäätöksen jälkeen joudutaan antamaan hylkäävä 
jatkopäätös, se perustellaan liiton lausunnon mukaan, mikäli mah-
dollista, alkuperäistä päätöstä vielä yksilöllisemmin.  

 
Vuoden 1996 alusta voimaan tulleiden työeläkelainsäädännön muu-
tosten johdosta lääkärinlausunnoissa esitetään nykyisin selvitys 
myös potilaan jäljellä olevasta työkyvystä. Työeläkelaitosten liitto on 
lausuntonsa mukaan kouluttanut vuonna 1996 noin 7.000 lääkärin-
todistusta kirjoittavaa lääkäriä uuteen lääkärintodistusten kirjoitta-
mistapaan. Koulutuksen tarkoituksena on saada lääkärintodistuksista 
aikaisempaa realistisempia. Tämä omalta osaltaan helpottanee liiton 
mukaan myös lääketieteellisten seikkojen perustelua eläkepäätök-
sissä lähitulevaisuudessa. 

 
Liiton lausunnon mukaan eläkepäätöksen saaneille henkilöille työ-
eläkelaitoksissa suoritettujen kyselytutkimusten perusteella on il-
meistä, että työeläkelaitosten antamiin päätöksiin ollaan varsin tyy-
tyväisiä ja niitä pidetään ymmärrettävinä. Päätöksiä muokataan jat-
kuvasti asiakaspalautteiden pohjalta.  

 
2.5 
Eläketurvakeskuksen lausunto menettelystään 
 

Eläketurvakeskuksen yleiskirjeissä on Eläketurvakeskuksen lau-
sunnon mukaan annettu ohjeita työkyvyttömyyseläkepäätösten pe-
rustelemisesta ainakin jo 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Sosiaali- ja 
terveysministeriön työkyvyttömyyseläkepäätösten perustelutyöryh-
män esitettyä muistiossaan vuonna 1985, että hylkäävät työkyvyt-
tömyyseläkepäätökset on perusteltava yksilöllisesti, Eläketurvakes-
kus laati eläkelaitoksille uudet ohjeet työkyvyttömyyseläkettä ja yk-
silöllistä varhaiseläkettä koskevien päätösten perustelemisesta 
(Eläketurvakeskuksen yleiskirje 20/86).  
 
Eläketurvakeskuksen ohjeiden mukaan kaikki työkyvyttömyyseläke-
hakemuksiin annettavat kielteiset päätökset on perusteltava ilmoit-
tamalla ratkaisun perusteena olevat tosiseikat, säännökset ja mää-
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räykset. Oikeudellisina perusteluina tulee päätöksessä mainita ky-
symyksessä oleva lainkohta sekä olennainen osa sen sisältöä. 
Päätöksestä tulee käydä ilmi, mihin työkyvyttömyysmääritelmän 
edellytyksiin tai edellytysten puuttumiseen ratkaisu on perustunut.  

 
Ratkaisuun vaikuttava lääketieteellinen kannanotto on ohjeiden mu-
kaan mainittava päätöksessä siten, että hakijalle esitetään eläkelai-
toksen johtopäätökset hakijan työkykyyn vaikuttavista lääketieteelli-
sistä löydöksistä. Ratkaisua tehtäessä huomioon otetuista sairauk-
sista on ainakin olennaisimmat mainittava. Lääketieteelliseksi kan-
nanotoksi ei riitä diagnoosien, kansainvälisen tautiluokituksen nu-
merokoodien tai asiakirjoissa olleiden lääkärinlausuntojen tai epikrii-
sien luetteleminen.  

 
Hakemusta ei tule ohjeiden mukaan hylätä vain esitettyihin lääkärin-
lausuntoihin viitaten, vaan eläkelaitoksen on asiassa esitetyn ai-
neiston pohjalta tehtävä ja esitettävä johtopäätökset, joilla ratkaisua 
voidaan perustella. Päätöksessä tulee ottaa kantaa siihen, pystyykö 
eläkkeenhakija työhönsä tai työhistoriansa ja työkokemuksensa 
huomioon ottaen muuhun työhön. Sosiaalisina perusteluina on ti-
lanteen mukaan tuotava esille hakijan iän sekä asumis- ja perhe-
olosuhteiden vaikutus syntyneeseen ratkaisuun.  

 
Yksilöllistä varhaiseläkettä koskevat päätökset perustellaan ohjeiden 
mukaisesti samojen periaatteiden mukaan kuin työkyvyttömyyselä-
kepäätökset. Päätöksessä tuodaan näkyviin hakijan oma käsitys työn 
sisällöstä sekä työn hänelle aiheuttamasta rasittuneisuudesta ja ku-
luneisuudesta sekä työnantajan lausunnosta saatu käsitys työn ha-
kijalle aiheuttamasta rasituksesta. Koska ratkaisu tehdään tapauk-
sesta syntyneen kokonaiskuvan perusteella, on kaikki tämän koko-
naiskuvan syntymiseen olennaisesti vaikuttaneet tekijät tuotava esille 
päätöksen perusteluissakin.  

 
Eläketurvakeskus on myöhemmin tarkistanut päätösten perustele-
mista koskevia ohjeitaan (mm. yleiskirjeet A 23/91 Työkyvyttömyys-
eläkkeet ja A 45/94 Työeläkeasioiden käsittely ja muutoksenhaku).  

 
Eläketurvakeskus on pistokoeluonteisesti hankkinut lausunnon an-
tamista varten tutkittavakseen eri eläkelaitosten (vakuutusyhtiöt, 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos, LEL Työeläkekassa, yksi eläkekassa 
ja kaksi eläkesäätiötä) työkyvyttömyyseläkettä ja yksilöllistä var-
haiseläkettä koskevia päätöksiä yhteensä 60 kappaletta ja eläke-
lautakunnan päätöksiä yhteensä 40 kappaletta vuosilta 1995 ja 1996. 
Niiden perusteella arvioiden Eläketurvakeskuksen käsityksen mu-
kaan eläkelaitokset perustelevat päätöksensä asianmukaisesti joita-
kin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.  

 
Päätösten perustelemisen tärkeys on lausunnon mukaan Eläketur-
vakeskuksessa ja eläkelaitoksissa tiedostettu. 
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2.6 
Tarkastuslautakunnan lausunto menettelystään 
 

Tarkastuslautakunta, joka käsittelee ensimmäisenä muutoksenha-
kuasteena Kansaneläkelaitoksen tässä tarkoitetuista päätöksistä 
tehtyjä valituksia, käyttää lausuntonsa mukaan ns. liitepäätöksiä. 
Tämä merkitsee sitä, että tarkastuslautakunnan päätökseen liitetään 
Kansaneläkelaitoksen päätös, jonka perusteluja ei tarkastuslauta-
kunnan päätöksessä toisteta. Tarkastuslautakunta käyttää valituksen 
hylätessään omaa fraasiperusteluaan, joka on ollut samansisältöinen 
noin kymmenen vuoden ajan. 

 
Lausunnon mukaan tarkastuslautakunnassa ymmärretään päätösten 
perustelemisen tärkeys, mutta lääketieteellistä arviointia sisältävien 
asioiden osalta perusteleminen on lautakunnan käsityksen mukaan 
resurssikysymys.  

 
Tarkastuslautakunnassa käsiteltävien asioiden määrä on lausunnon 
mukaan viime vuosina huomattavasti lisääntynyt. Saapuneiden asi-
oiden määrä oli vuonna 1990 alle 8.000 kappaletta, kun niiden määrä 
viime vuosina on ollut yli 13.000 kappaletta vuodessa. Jaostoissa on 
yhtenä varsinaisena jäsenenä lääkärijäsen. Lääkärijäsenet edustavat 
eri erityisalojen asiantuntemusta. Tarvittaessa he konsultoivat toisi-
aan. Lautakunnassa ei ole kuitenkaan yhtään päätoimista lääkäriä, 
vaan jaostojen lääkärijäsenet toimivat lautakunnan jäseninä oman 
päätoimensa ohessa. Tässä tilanteessa on lausunnon mukaan ollut 
pakko valita lääketieteellistä arviointia koskevien asioiden peruste-
luiden osalta edellä kerrottu perustelutapa liitepäätöksineen.  

 
Lautakunnassa ei ole annettu esittelijöille kirjallista ohjetta kielteisten 
päätösten perusteluiden ilmoittamisesta asianosaisille. Lautakun-
nassa on noudatettu käytäntöä, jonka mukaisesti esittelijä ei voi il-
maista asianosaisille jaoston jäsenten kuten lääkärijäsenten kan-
nanottoja, joita he ovat kirjoittaneet esittelymuistioon valitusasiaan 
perehtyessään. Muuten esittelijä voi harkintansa mukaan selvittää 
tehtyä ratkaisua. Lisäksi asianosaisilla on oikeus saada jäljennös 
esittelijän esittelymuistiosta.  

 
Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan nykyistä yksityiskohtai-
sempien ja yksilöllisten perustelujen käyttöönotto johtaisi väistämättä 
käsittelyaikojen pidentymiseen nykyisestä keskimäärin seitsemästä 
kuukaudesta. Lautakunnan voimavarat eivät lausunnon mukaan riitä 
nykyisellään toteuttamaan yksilöllisiä perusteluja näissä asioissa. 
Lautakunta ei ole lausunnossaan selvittänyt, onko se ja millä tavoin  
pyrkinyt lisäämään lautakunnan voimavaroja, jotta päätökset voidaan 
perustella yksilöllisesti. 
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2.7 
Eläkelautakunnan lausunto menettelystään 
 

Eläkelautakunta on lausuntonsa mukaan tiedostanut sekä työkyvyt-
tömyyseläkettä että yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien päätösten 
perustelujen tärkeyden. Se on lausuntonsa mukaan kehittänyt me-
nettelytapojaan siten, että lääketieteellistä arviointia sisältävien rat-
kaisujen perustelut olisivat tarvittavan yksityiskohtaiset ja yksilölliset.  

 
Eläkelautakunnan yleisohjeen mukaan päätös on perusteltava riit-
tävästi. Erityisohjeita lääketieteellistä arviointia sisältävän hylkäävän 
päätöksen perustelemisesta ei ole annettu. Perustelujen pituus 
vaihtelee lautakunnan lausunnon mukaan tapauksesta riippuen. 
Päätöksen liitteenä olevan ensiasteen päätöksen perustelut vaikut-
tavat siihen, miten asia eläkelautakunnassa perustellaan. Jos elä-
kelautakunnan päätöksen liitteenä olevan ensiasteen päätöksen 
perusteluja pidetään riittävinä, viitataan eläkelautakunnan päätök-
sessä näihin perusteluihin. Jos asiaan on saatu lisäselvitystä en-
siasteen päätöksen jälkeen, on siihen pääsääntöisesti otettava kan-
taa perusteluissa.  

 
Päätösten perustelujen ongelmat eivät niinkään liity eläkelautakun-
nan lausunnon mukaan hakijan lääketieteellisen tilan selvittämiseen, 
vaan johtopäätösten tekemiseen siitä, miten terveydentila muiden 
huomioon otettavien seikkojen ohella vaikuttaa juuri hakijan työky-
kyyn ja työnsaantimahdollisuuksiin. Muut huomioon otettavat seikat 
painottuvat etenkin yksilöllisessä varhaiseläkkeessä työnteon jatka-
misen kohtuullisuutta arvioitaessa. 

 
Siinä tapauksessa, että asian lääketieteellinen puoli ei ole riittävästi 
selvitetty, kiinnittää eläkelautakunta tähän lausuntonsa mukaan viran 
puolesta huomiota, pääsääntöisesti poistaa hylkäävän päätöksen ja 
palauttaa asian eläkelaitokselle selvityksen hankkimisen jälkeen 
uudelleen käsiteltäväksi.  

 
2.8  
Valtiokonttorin selvitys ja lausunto menettelystään 
 

Valtiokonttorin mukaan kielteisten työkyvyttömyyseläkepäätösten 
perustelutapa on työeläketurvan toimeenpanon vaikeimpia alueita. 
Hakijoiden odotukset eläkejärjestelmää ja haluamaansa ratkaisua 
kohtaan ovat huomattavan suuret. Sen vuoksi hylkäävät päätökset 
siitä syystä, ettei hakijan työkyky ole eläkkeeseen oikeuttavalla ta-
valla riittävästi alentunut, koetaan tavallisesti varsin negatiivisina. 
Niukasti perusteltu kaavamainen päätös saattaa antaa hakijalle vai-
kutelman asian käsittelijöiden ja ratkaisijoiden puutteellisesta pereh-
tymisestä asiaan. Pitemmälle yksilöidyt perustelut herättävät ehkä 
enemmän luottamusta arviointitoimintaa kohtaan. 
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Valtiokonttori on lausuntonsa mukaan ottanut PERU-työryhmänsä 
mietinnössä kuvatun yksilöllisen päätösten perustelutavan käyttöön 
kokeiluluontoisesti alkuvuoden 1996 aikana. Valtiokonttorissa on jo 
havaittu, että osa päätösten saajista suhtautuu asiaan aiempaa po-
sitiivisemmin. Osa taas on näkemyksissään tiukasti kiinnittynyt niihin 
vaivoihin, joita hoitavat lääkärit ovat lausunnoissaan eläkehakemus-
ten perusteiksi kuvanneet.  

 
Valtiokonttorissa on annettu ohjeet mainitussa työryhmän mietin-
nössä kuvatusta päätösten yksilöllisestä perustelutavasta. Muutok-
senhakuosoitus on varsin yksityiskohtainen ja opastava. Hakijalla on 
oikeus tulla itse katsomaan kaikkia hänen asiansa käsittelyn yhtey-
dessä syntyneitä asiakirjoja ja mahdollisuus saada niistä jäljennöksiä.  

 
Uuden yksilöllisen päätösten perustelutavan johdosta ei Valtiokont-
torissa siis enää ole käytössä valmista kaavamaista fraseologiaa. 
Tämä on Valtiokonttorin mukaan lisännyt selvästi päätöksiin käytet-
tävää työtä ja kustannuksia. Sitä, toteutuuko hakijan oikeusturva 
nykyisin aiempaa paremmin, on lausunnon mukaan vaikeata arvioida 
eläkelaitoksen näkökulmasta objektiivisesti. Perustelujen yksilöllinen 
ja aiempaa työläämpi muotoileminen ei sinänsä ole tuonut muutosta 
jo aiemmin noudatettuun hyvän hallintotavan edellyttämään huolel-
lisuuteen. Valtiokonttorin mukaan mielikuva asian tarkemmasta ja 
syvällisemmästä käsittelytavasta syntyy ilmeisesti kuitenkin hel-
pommin, kun käytetään pitkälle yksilöityä perustelutapaa.  
 
 

2.9 
Valtion eläkelautakunnan selvitys ja lausunto menettelystään 
 

Valtion eläkelautakunnan selvityksen mukaan sen edustaja on ollut 
mukana työssä, jota Valtiokonttorissa on tehty perustelukäytännön 
kehittämisessä. Valtion eläkelautakunta on myös ilmoituksensa mu-
kaan siirtymässä Valtiokonttorin kanssa samassa aikataulussa ai-
kaisempaa seikkaperäisempään perustelukäytäntöön.  

 
Valtion eläkelautakunnan lausunnon mukaan yksityisen sektorin 
työeläkejärjestelmässä saatujen kokemusten perusteella on havait-
tavissa, että merkittävästi nykyistä laajemmatkaan perustelut eivät 
ratkaise perusongelmana olevaa tyytymättömyyttä taloudellisen edun 
epäämiseen harkinnanvaraisessa ratkaisutoiminnassa. Asia ei ole 
lausunnon mukaan ratkaistavissa tarkallakaan säännöstämisellä, 
vaan kysymys on resursseista ja ennen kaikkea asiakaspalvelukult-
tuurista jokaisessa ratkaisuja tekevässä organisaatiossa. Yksilöidyt ja 
laajemmat perustelut kuvastavat kuitenkin eläkelaitoksen perehty-
mistä asiaan ja herättävät siten enemmän luottamusta eläkelaitoksen 
toimintaan ja päätöksen oikeellisuuteen.  

 
 

Erityinen ongelma on Valtion eläkelautakunnan mukaan harkintaa 
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sisältävässä ratkaisussa arvion tekeminen. Lääkärinlausuntoja ja 
muuta tosiseikastoa kuten työnkuvausta tai työnantajan lausuntoa 
työkyvystä voidaan päätöksessä käsitellä hyvinkin seikkaperäisesti, 
mutta sen jälkeen on tehtävä arvioon perustuva ratkaisu. Tätä rat-
kaisua kielteiseen päätökseen kirjoitettaessa käytetään usein ilmai-
sua "ei ole katsottu", "ei voida pitää", "ei voida arvioida", "voidaan 
edellyttää jatkavan työssä" tai muita vastaavia ilmaisuja. Tämä he-
rättää päätöksensaajassa kysymyksen siitä, miten joku voi katsoa tai 
arvioida asian näin hakijaa tai valittajaa näkemättä ja ennen kaikkea 
vastoin hoitavan lääkärin kannanottoa. Tämän vuoksi käynnissä 
oleva lausuntoja kirjoittavien lääkäreiden koulutusprojekti on Valtion 
eläkelautakunnan näkemyksen mukaan merkitykseltään laajakan-
toinen.  

 
Muutoksenhakuasteen toiminnalle on erityisen tärkeää Valtion elä-
kelautakunnan mukaan päätösten hyvä perustelukulttuuri ensim-
mäisessä asteessa. Jos kielteinen päätös on ensimmäisessä as-
teessa hyvin perusteltu ja valitusaste tekee ratkaisunsa samoilla 
perusteilla, on valitusasteen päätöksen perustelu helpompaa. Valtion 
eläkelautakunnan mukaan tällaisessa tilanteessa ei ole ongelmallista 
lisätä valitusasteen päätöksen perusteluihin tarvittavat uudet tai 
täydentävät seikat.  

 
 
2.10 
Kuntien eläkevakuutuksen selvitys ja lausunto menettelystään 
 

Kuntien eläkevakuutus noudattaa lausuntonsa mukaan kunnallisten 
viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain mukaan soveltuvin osin hallin-
tomenettelylain periaatteita. Kuntien eläkevakuutuksessa on sen il-
moituksen mukaan painotettu päätösten perustelemisen tärkeyttä.  

 
Yksilöllistä varhaiseläkettä ja työkyvyttömyyseläkettä koskevat hyl-
käävät päätökset perustellaan kuntien eläkevakuutuksen lausunnon 
mukaan ilmoittamalla ratkaisun perusteena olevien säännösten ja 
määräysten sisältö, mistä säännöksestä ja määräyksestä on kyse 
sekä ne tosiseikat, joihin päätös perustuu. Hylkäävissä päätöksissä 
perustellaan yleensä hakijan pääasiallisin sairaus tai jos henkilöllä on 
useita samanarvoisia sairauksia, hänen pääasiallisimmat sairauten-
sa. Hakemuksia ei hylätä viittaamalla hakijan eläkelaitokselle toimit-
tamiin lääkärinlausuntoihin, vaan lääkärinlausuntojen pohjalta teh-
dään johtopäätökset, joilla ratkaisu perustellaan. Päätöksessä ote-
taan kantaa siihen, katsotaanko henkilön pystyvän työhönsä tai työ-
historiansa ja työkokemuksensa huomioon ottaen muuhun työhön. 

 
Kuntien eläkevakuutuksessa ei ole käytössä mallipäätöksiä, koska 
päätökset perustellaan yksilöllisesti. Siitä, mitä hylkäävään päätök-
seen on sisällytettävä, on annettu ohjeet. Jos viimeisen palvelus-
suhteen käsittelevä toinen eläkelaitos on jo evännyt hakijan eläke-
hakemuksen, Kuntien eläkevakuutuksen antamassa hylkäävässä 
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päätöksessä viitataan annettuun viimeisen laitoksen päätökseen ja 
sen perusteluihin. 
 

2.11 
Kuntien eläkelautakunnan selvitys ja lausunto menettelystään 
 

Kuntien eläkelautakunta pitää lausuntonsa mukaan kielteisten, lää-
ketieteellistä arviointia sisältävien päätösten yksilöllistä perustele-
mista eläkkeenhakijan oikeusturvan kannalta tärkeänä. Tärkeää on 
sen mukaan myös eläkevalitusten joutuisa käsittely, etenkin kun 
työkyvyttömyyseläkeasiat tulevat eläkelautakunnan käsittelyyn 
yleensä vasta siinä vaiheessa, kun eläkkeenhakijan palkka- ja päi-
värahaetuudet ovat päättymässä tai jo päättyneet.  

 
Kuntien eläkelautakunnan päätösten perustelut ovat kuitenkin sen 
ilmoituksen mukaan olleet varsin kaavamaisia. Yksilöllisten lääke-
tieteellisten hylkäämisperusteiden kirjoittaminen esittelymuistiosta 
päätöstekstiksi on lautakunnan mukaan pitkälti resurssikysymys. 
Kuntien eläkelautakunnan kumpaankin jaostoon kuuluu yksi lääkäri-
jäsen ja lääketieteellistä arviointia koskevia asioita on eläkelauta-
kunnassa vuosittain noin 1.800.  

 
Yleisten ohjeiden mukaan eläkepäätös tulee perustella riittävällä ta-
valla. Erityisohjeita lääketieteellistä arviointia sisältävän kielteisen 
päätöksen perustelemisesta ja perustelujen ilmoittamisesta asian-
osaisille ei ole annettu. Asiaan ensiasteen päätöksen jälkeen saa-
punut tai saatu lisäselvitys mainitaan päätöksessä. Jos eläkkeenha-
kija ilmoittaa lähettävänsä asiassaan lisäselvitystä, sitä odotetaan. 
Mikäli eläkkeenhakijan terveydentilaa ei eläkelautakunnan käsityksen 
mukaan ole ensi asteessa selvitetty riittävästi, eläkelautakunta on 
ennen asian ratkaisua lähettänyt eläkkeenhakijan eläkelaitoksen 
kustannuksella lisätutkimuksiin kuntoutustutkimuslaitokseen, sairaa-
laan tai vastaavaan. Tällaisia lisätutkimuspyyntöjä on tehty vuosittain 
noin kymmenessä tapauksessa. 

 
Kuntien eläkelautakunta ei ole selvityksessään esittänyt, miten se on 
pyrkinyt lisäämään lautakunnan voimavaroja tai tehostamaan toi-
mintaansa  voidakseen toteuttaa päätösten yksilölliset perustelut, 
joita se on ilmoittanut pitävänsä eläkkeenhakijoiden oikeusturvan 
kannalta tärkeinä. 

 
 
2.12 
Vakuutusoikeuden selvitys ja lausunto noudattamastaan menettelystä 
 

Vakuutusoikeus käyttää lausuntonsa mukaan lääketieteellistä arvi-
ointia sisältävissä ratkaisuissaan ns. liitepäätöksiä, jolloin vakuutus-
oikeuden hylkäävän päätöksen perusteluina voidaan viitata joko vä-
liasteen tai eläkelaitoksen päätöksen perusteluihin. Tarvittaessa va-
kuutusoikeus on ilmoituksensa mukaan täydentänyt alemman asteen 
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päätöksen perusteluja tai laatinut perustelut uudelleen. 
 

Vakuutusoikeus katsoo asemastaan eläkeasioiden viimeisenä muu-
toksenhakuasteena johtuvan, että siltä odotetaan perusteltuja pää-
töksiä erityisesti periaatteellisia kysymyksiä koskevissa asioissa. 
Lääketieteellistä arviointia koskevat asiat sisältävät vakuutusoikeu-
den mukaan kuitenkin verraten harvoin periaatteellisia kysymyk-
senasetteluja. Muun muassa tästä johtuen viittaus eläkelaitoksen 
päätöksen yksilöllisiin perusteluihin on katsottu useissa tapauksissa 
vakuutusoikeuden hylkäyspäätöksen riittäväksi perusteluksi. Kun 
vakuutusoikeuden päätöksestä ei voi valittaa ylempään asteeseen, ei 
vakuutusoikeuden päätöksen seikkaperäisyydellä ole vakuutusoi-
keuden käsityksen mukaan valittajalle samaa merkitystä kuin vä-
liasteen päätöksellä. Mikäli asiaan on valituksenalaisen päätöksen 
antamisen jälkeen tullut uutta selvitystä, on tämä kirjattu päätöksen 
kertoelmaosaan. Vastaavasti on päätöksen perusteluosassa todettu, 
silloin kun perusteluissa on viitattu alemman asteen päätökseen, että 
uusi selvitys ei aiheuta muutosta työkyvyn arviointiin. 

 
Vakuutusoikeuden ratkaistaviksi tulevat työkyvyttömyyseläkeasiat 
ovat sen lausunnon mukaan usein rajatapauksia, joiden perustele-
minen niin, että valittaja voisi kokea hylkäävän päätöksen oikeuden-
mukaiseksi, lienee vakuutusoikeuden mukaan mahdotonta. Työky-
vyttömyyseläkepäätöksen hylkäystä ei yleensä voida perustella mil-
lään yksittäisellä syyllä, vaan päätös perustuu useiden tekijöiden 
perusteella tehtyyn kokonaisarvioon. Tästä johtuen työkyvyttömyys-
eläkkeen hylkäävien päätösten perustelut näyttävät vaikeaselkoisilta. 
Lopputuloksen ymmärtämistä valittajan kannalta vaikeuttaa myös se, 
että valittajaa hoitaneen lääkärin kirjoittamassa lääkärilausunnossa 
on lähes aina päädytty hylkäyspäätöksestä poikkeavaan kantaan 
valittajan työkyvyn suhteen.  

 
Perusteluiden merkittävä yksilöllisyyden lisääminen on vakuutusoi-
keuden lausunnon mukaan tuomioistuimessa työvoimakysymys. 
Vakuutusoikeuteen saapui vuonna 1995 yhteensä 12.735 asiaa. 
Näistä oli eläkeasioita 5.141. Tavoitteena olevasta kymmenen kuu-
kauden keskimääräisestä käsittelyajasta johtuu, että vakuutusoi-
keuden tulee kyetä käsittelemään vuosittain vähintään 12.500 asiaa. 
Tässä tilanteessa vakuutusoikeudessa on katsottu ainoaksi mahdol-
lisuudeksi perustelujen osalta nykyinen käytäntö, joka hyödyntää 
mahdollisimman paljon alempien asteiden päätösten perusteluja.  

 
Vakuutusoikeuden käsittelymuistion sisältämää aineistoa voitaisiin 
vakuutusoikeuden lausunnon mukaan käyttää itse päätöksen pe-
rustelutekstissä. Tämä edellyttäisi kuitenkin mahdollisuutta vielä is-
tunnossa ja istunnon jälkeen käydä läpi lääketieteellistä arviointia 
sisältävä tekstinosa vakuutusoikeuden lääkärijäsenen tai mahdolli-
sesti useammankin lääkärin kanssa. Nykyisellään vakuutusoikeuden 
voimavarat eivät riitä tämän toteuttamiseen. 
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Myöskään vakuutusoikeus ei ole lausunnossaan ilmoittanut toimis-
taan, joilla se on pyrkinyt lisäämään voimavarojaan tai tehostamaan 
niiden käyttöä yksilöllisten perustelujen toteuttamiseksi. 

 
3 
KANNANOTTO Arvioin eläkelaitosten ja muutoksenhakuasteiden kielteisten 

päätösten perustelukäytäntöä saadun selvityksen perusteella seu-
raavasti. 

 
3.1 
Päätösten perustelemisesta yleensä työkyvyttömyyseläkettä  
koskevissa asioissa 
 
3.1.1 
Työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksistä 

 
Työkyvyttömyyseläkkeen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen 
edellytykset on säädetty eri eläkejärjestelmiä koskevissa säännök-
sissä tai lakiin perustuvan valtuutuksen nojalla annetuissa määräyk-
sissä.  

 
Työntekijällä tai yrittäjällä on oikeus saada täysi tai osatyökyvyttö-
myyseläke silloin, kun hän ei sairauden, vian tai vamman vuoksi pysty 
tekemään entistä työtään tai vastaavaa muuta työtä, ja työkyvyttö-
myys jatkuu vähintään vuoden ajan. Työkyvyn heikentymistä arvioi-
taessa otetaan huomioon henkilön mahdollisuudet hankkia ansiotu-
loja jossakin muussa työssä, hänen koulutuksensa, aikaisempi työ-
kokemuksensa, ikänsä, työnsaantimahdollisuutensa sekä muut niihin 
verrattavat seikat. 

 
Yksilöllisen varhaiseläkkeen voi saada säädetyn iän täyttänyt työn-
tekijä tai yrittäjä, jonka työkyky on pysyvästi heikentynyt niin, ettei hän 
voi enää jatkaa nykyistä työtään tai muuta ammattiaan vastaavaa 
työtä samassa työpaikassa. Työkyvyn heikentymistä määritettäessä 
otetaan huomioon henkilön sairaus, vika tai vamma, ikääntymisen 
vaikutus työssä selviytymiseen, ansiotyössäolon pitkäaikaisuus, työn 
aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus sekä työolosuhteet. 

 
Julkisyhteisön palveluksessa olevien osalta työkyvyttömyyseläkkeen 
ja yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytykset asianomaisissa 
eläkelaeissa ja niihin liittyvissä eläkesäännöissä ovat edellä olevasta 
jossain määrin poikkeavat.  

 
Kaiken kaikkiaan työkyvyttömyyden määritelmiä on voimassa ole-
vissa eläkelaeissa useita. Niitä yksittäisiin hakemuksiin sovelletta-
essa joudutaan ottamaan kantaa lääketieteellisellä perusteella suo-
ritetun työkyvyn arvioinnin merkitykseen asian ratkaisun kannalta. 
Niissä tapauksissa, joissa eläkkeen saamisen edellytysten ei katsota 
täyttyvän, perusteluista tulee käydä ilmi, että hakija ei ole selvitysten 
mukaan menettänyt työkykyään tai että hänen työkykynsä ei ole sel-
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vitysten mukaan heikentynyt juuri kysymyksessä olevassa eläke-
laissa edellytetyllä tavalla.  

 
3.1.2 
Päätösten perustelemista koskevia oikeusohjeita 
 

Suomen Hallitusmuodon 16 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada 
asiansa käsitellyksi asianmukaisesti toimivaltaisessa tuomiois-
tuimessa tai muussa viranomaisessa sekä saada oikeuksiaan ja 
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippu-
mattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Oikeus saada asiaansa 
perusteltu päätös samoin kuin muutkin oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin ja hyvän hallinnon takeet on turvattu lailla.  

 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohta sisältää oikeu-
denmukaista oikeudenkäyntiä koskevat perussäännöt, joita tulee 
noudattaa päätettäessä henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista. 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa 
sanottu artikla soveltuu sosiaalivakuutusta koskeviin kysymyksiin 
(esimerkiksi ratkaisu Schuler-Zgraggen v. Sveitsi, 24.6.1993, A 263). 
Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluu, että menettelyssä 
noudatetaan kansalliseen oikeusjärjestykseen sisältyviä normeja. 

 
Hallintomenettelylaista ilmenevät hallintopäätöksen kirjoittamista 
koskevat yleiset oikeusperiaatteet, joita sovelletaan päätöksenteossa 
eläkelaitoksissa valtion ja kuntien palvelussuhteeseen perustuvien 
eläkkeiden osalta, mutta myös Kansaneläkelaitoksessa ja yksityisten 
alojen työeläkelaitoksissa. 

 
Hallintomenettelylain 24 §:n 1 momentin mukaan päätös on perus-
teltava ilmoittamalla sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat 
sekä säännökset ja määräykset. Lainkohdan perustelujen mukaan 
varsinaista todistusharkintaa ei tarvitse perustella. Pykälän 2 mo-
mentissa on luettelo niistä tilanteista, jolloin perustelut voidaan jättää 
mainitsematta. 

 
Kansaneläkelain ja työeläkelakien muutoksia koskevan hallituksen 
esityksen (HE nro 117/1994 vp) perusteluissa todetaan työeläkelai-
toksen päätöksen sisällöstä ja perustelemisesta muun muassa, että 
työeläkeasiassa annetun päätöksen tarkoituksena on välittää asi-
anosaiselle riittävä tieto siitä, miten hänen asiansa on ratkaistu. 
Päätöksestä tulee sen mukaan selvästi ilmetä, mihin asianosainen on 
oikeutettu tai velvoitettu tai miten asia on muutoin ratkaistu. Päätök-
sestä tulee lisäksi ilmetä riittävän selvästi, mihin siinä on otettu kan-
taa. Samoin päätöksestä tulee ilmetä ne perusteet, joilla ratkaisuun 
on päästy. 

 
Säännökset eläkeasioissa annettujen päätösten perustelemisesta 
muutoksenhakuelimissä ovat puutteellisemmat. Perustelemisvelvol-
lisuus on pohjautunut lähinnä oikeudenkäymiskaaren säännöksiin. 
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Vakuutusoikeudesta annetun lain 9 §:n 4 momentin mukaan menet-
telyssä vakuutusoikeudessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä oi-
keudenkäynnistä yleisissä oikeuksissa on säädetty. 

 
Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 15 §:n mukaan perusteluissa on 
ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu 
perustuu. Saman luvun 18 §:stä ilmenee, että tuomiossa on perus-
telujen lisäksi mainittava sovelletut lainkohdat ja oikeusohjeet.  

 
Oikeusministeriön vuonna 1995 valmistuneessa työryhmämietin-
nössä hallintolainkäyttölain soveltamisesta sosiaalivakuutusasioissa 
on todettu tarve kehittää muutoksenhakuun sosiaalivakuutusasioissa 
sovellettavia säännöksiä muun muassa, koska myös muutoksenha-
kuasteiden päätökset pitäisi perustella asianmukaisesti. Mietinnön 
mukaan hallintolainkäyttölain säännökset päätöksen perustelemi-
sesta soveltuisivat sosiaalivakuutusasioiden käsittelyyn. Oikeusmi-
nisteriössä onkin parhaillaan valmisteilla ehdotus Hallituksen esi-
tykseksi hallintolainkäyttölain soveltamisesta sosiaalivakuutusasi-
oissa.  
 

3.1.3 
Päätösten perustelujen merkityksestä 
 

Päätöksen perustelut mahdollistavat päätöksenteon julkisen val-
vonnan ja ratkaisun hyväksyttävyyden arvioimisen. Jälkivalvonnan 
mahdollisuus toteutuu vain siten, että ratkaisut avautuvat perustelu-
jen kautta. Tuomioistuimen antaman päätöksen osalta on otettava 
huomioon sekin, miltä oikeudenkäyntimenettely näyttää ulkopuoli-
sesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä on usein 
viitattu periaatteeseen: ei riitä, että oikeus tapahtuu; oikeuden pitää 
myös näkyä tapahtuvan. 

 
Työkyvyttömyyseläkkeen hylkäyspäätösten osuus hakemuksista on 
tilastotietojen mukaan kasvanut 1990-luvun ajan. Eläketurvakes-
kuksen tilaston mukaan yksityissektorilla uusista hakemuksista hy-
lättiin vuonna 1985 keskimäärin 11,5 %, vuonna 1990 jo 13,7 % ja 
vuonna 1995 20,2 %. Kuntasektorin eläkehakemuksista hylättiin 15,8 
% vuonna 1985, 20,5 % vuonna 1990 ja 27,0 % vuonna 1994, valtion 
eläkehakemuksista puolestaan 13,3 % vuonna 1985, 16,9 % vuonna 
1990 ja 28,5 % vuonna 1994.  

 
Työkyvyttömyyden määritelmiin ei ole tehty lainsäädännöllisiä muu-
toksia, joihin tässä mainittu hylkäyspäätösten määrän lisääntyminen 
voisi perustua. Eläketurvakeskuksen tilastointiperusteet ovat sen si-
jaan muuttuneet vuodesta 1992 alkaen siten, että aikaisempaa las-
kentatapaa soveltaen laskettuna myöhemmät hylkäysprosentit olisi-
vat esitettyäkin korkeammat.  

 
On ymmärrettävää, että hylkäyspäätösten määrän lisäännyttyä voi-
makkaasti päätösten perusteluilta vaaditaan täsmällisyyttä sen arvi-
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oimiseksi, onko voimassa olevia säännöksiä sovellettu asianmukai-
sesti ratkaistavissa asioissa. 

 
Päätösten perusteleminen on tärkeää ennen kaikkea asianosaisten 
oikeusturvan kannalta. Asianosaisen on saatava tietää, mitkä seikat 
ovat johtaneet häntä koskevaan ratkaisuun. Päätöksen perusteluilla 
on keskeinen merkitys muutoksenhakuoikeuden käyttämisen kan-
nalta. Perustelut ohjaavat kiinnittämään muutoksenhakemuksessa 
huomiota niihin seikkoihin, joilla on merkitystä muutoksenhakua rat-
kaistaessa. Riittävät perustelut saattavat myös vähentää tarpeetonta 
muutoksenhakua. Seikkaperäiset perustelut voivat lisätä luottamusta 
ratkaisujen sisältöön. 

 
Ylimmän asteen perusteluilla puolestaan on erityistä merkitystä sen 
johdosta, että sen päätöksellä asia tulee lopullisesti ratkaistuksi. Niillä 
on usein merkitystä yleisemminkin muissa samanlaisissa asioissa, 
koska niiden avulla alemmat asteet, muut viranomaiset ja yksityiset 
henkilöt saavat tiedon niistä kannanotoista, joilla on periaatteellista tai 
muuta yleistä merkitystä.  

 
Perustelemisella on vaikutusta myös asian selvittämisessä ja rat-
kaisun harkitsemisessa, koska se pakottaa ratkaisun tekijän asian 
huolelliseen ja johdonmukaiseen punnitsemiseen. Muutoksenhaku-
viranomainen saa perusteluista selville, mihin seikkoihin asian rat-
kaissut viranomainen on kiinnittänyt huomiota ja minkä merkityksen 
se on niille antanut.  

 
 
3.2 
Selvitykseen pohjautuvia havaintoja päätösten perustelukäytännöstä 
 
3.2.1 
Yleisiä huomioita 
 

Työkyvyttömyyseläkeasiassa ja yksilöllistä varhaiseläkettä koske-
vassa asiassa annettu hylkäyspäätös perustuu kokonaisharkintaan. 
Ratkaisu tehdään painottamalla keskenään tapaukseen liittyviä lää-
ketieteellisiä ja sosiaalistaloudellisia tekijöitä sovellettavista sään-
nöksistä ilmenevien kriteerien valossa. Tällaisen päätöksen perus-
teleminen on vaativa tehtävä. Tehtävän vaativuutta korostaa se, että 
kyse on eläkkeen hakijan kannalta taloudellisesti ja myös hänen 
elämäntilanteensa kannalta tärkeästä ratkaisusta. Myös hakijoiden 
yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset korostavat tehtävän vaati-
vuutta.  

 
Näkemykseni mukaan päätöksen perusteluissa tulee esittää ratkai-
suun johtaneet lääketieteelliset seikat. Niiden esittäminen ratkaisu-
perusteina edellyttää, että päätöksenteon apuna käytetään lääketie-
teellistä asiantuntemusta. Asianosaiselle on varattava tilaisuus ennen 
päätöksen antamista esittää käsityksensä asiaan mahdollisesti han-
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kituista selvityksistä ja lausunnoista myös lääketieteellisen selvityk-
sen osalta. Asianosaisen kuuleminen ei kuitenkaan korvaa peruste-
luja, vaan myös lääketieteellisistä selvityksistä ilmenevien ratkaisu-
perusteiden ja niiden johdosta tehtyjen johtopäätösten tulee käydä 
ilmi päätöksen perusteluista. Silloinkin kun lääkärijäsen osallistuu 
päätöksentekoon tuomioistuimessa tai muussa lainkäyttöelimessä ja 
kun hänen asiassa esittämänsä on pidettävä salassa oikeudenkäy-
miskaaren 1 luvun 7 §:n mukaisesti, lääketieteellisin perustein tehdyn 
ratkaisun perustelujen tulee näkemykseni mukaan käydä ilmi itse 
päätöksestä.  

 
Saamieni selvitysten mukaan päätösten ratkaisuperusteita on pyritty 
täydentämään siten, että esimerkiksi asian esittelijä on puhelimitse 
selvittänyt pyynnöstä asiaa päätöksen saaneelle. Miten laajasti ha-
kijoille on käytännössä katsottu mahdolliseksi selvittää asiaa sen li-
säksi, mitä päätökseen on kirjoitettu, ei ole selvitetty. Käytännössä 
puhelinneuvonta ei käsitykseni mukaan voi korvata päätösten huo-
lellista perustelemista, koska perusteluina ei voida esittää sellaista, 
mitä päätöksenteon yhteydessä on mahdollisesti tullut ilmi, jos sitä ei 
ole kirjattu päätöksen perusteluihin. 

 
Kuten edellä totesin, työkyvyttömyyden tai yksilöllisen varhaiseläk-
keen edellytysten arviointi ei ole yksinkertaista. Se sisältää la-
kisidonnaista harkintaa. Päätöksen tulee sisältää paitsi tieto siitä, 
mistä sairaudesta hakijan tapauksessa on kysymys myös siitä, min-
kälaisen toimintavajauden siitä katsotaan aiheutuvan henkilölle hä-
nen työssään. Lisäksi päätöksen perusteluista tulee kielteisessä ta-
pauksessa selvästi käydä ilmi, ettei esitettyjen selvitysten mukainen 
hakijan toimintavajaus vastaa päätöksen antajan käsityksen mukaan 
sovellettavissa säännöksissä tarkoitettua toiminnanvajausta. Tämä 
edellyttää, että hakijan terveydentilasta, työolosuhteista ja tarvitta-
essa hänen kuntoutuksestaan on käytettävissä riittävät tiedot pää-
töstä annettaessa jo eläkelaitoksessa ja että asiaa tarvittaessa sel-
vitetään vielä uudelleen muutoksenhakuasteessa. Saadut hakijan 
työkyvyttömyyttä tai toimintavajauksen laatua koskevat tiedot sekä 
niistä tehtävät johtopäätökset tulee asiaan vaikuttavalta osaltaan 
myös avoimesti ilmaista päätöksessä.  

 
Päätösten perusteluista tulisi mielestäni ilmetä ne seikat, joiden no-
jalla asia on arvioitu toisin kuin hakijaa hoitavien lääkärien lausun-
noissa on esitetty.  

 
Muutoksenhakuasteen päätöksestä tulee käsitykseni mukaan hyl-
käystapauksessa ilmetä, onko se hyväksynyt eläkelaitoksen pää-
töksen sellaisenaan. Mikäli eläkelaitoksen asiassa esittämiä perus-
teluja on pidetty niin täydellisinä, ettei uusien perustelujen esittämistä 
katsota aiheelliseksi, tämän seikan tulee myös käydä selvästi ilmi 
muutoksenhakuasteen päätöksestä. Jos muutoksenhakuasteella on 
ollut käytettävissään uutta selvitystä, sen merkityksen asian ratkaisun 
kannalta tulee käydä ilmi päätöksestä. Muutoksenhakuasteen käyt-
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tämän asiantuntijalääkärin esittämät päätöksenteossa ratkaisupe-
rusteena olleet seikat tulee mielestäni esittää päätöksen peruste-
luosassa ja johtopäätöksissä silloin kun niillä on ollut vaikutusta asi-
assa.  

 
Asiallisesti ja kielellisesti onnistuneet perustelut osoittavat päätök-
sentekijän ammattitaitoa. Perusteleminen on yksittäistapauksittaista 
työtä silloinkin, kun samantapaisia asioita on ratkaistavana useita.  

 
3.2.2 
Arvio perustelukäytännöstä  
 

Edellä sanotuilla perusteilla katson voimassa olevan lainsäädän-
tömme sekä eläkkeen hakijoiden oikeusturvan edellyttävän, että 
työkyvyttömyyseläkkeitä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien 
hylkäävien päätösten tulee olla yksilöllisesti perusteltuja. 

 
Saaduista selvityksistä käy ilmi, että yksilöllistä päätösten peruste-
lutapaa pidetään myös sekä eläkelaitoksissa että muutoksenhaku-
asteissa yleisesti hyväksyttynä tavoitteena. Selvityksen mukaan 
eläkelaitokset myös perustelevat päätöksensä yleensä yksilöllisesti. 
Perustelut ovatkin sekä selvityksissä sanotun että selvityksiin liitet-
tyjen päätösten perusteella arvioiden kehittyneet selvästi oikeustur-
vavaatimukset huomioon ottavaan suutaan viime vuosien aikana.  

 
Eräiden muutoksenhakuasteiden päätökset näyttävät sen sijaan 
olevan edelleen suppeita ja kaavamaisia. Ns. liitepäätöksiä, joiden 
perusteluina viitataan yleisesti alemman asteen päätökseen, tai joita 
ei perustella, käytetään saamieni selvitysten mukaan edelleen tar-
kastuslautakunnassa, Kuntien eläkelautakunnassa ja vakuutusoi-
keudessa. 

 
Kanteluasioita tutkiessani olen joutunut jo aikaisemminkin toteamaan, 
että kaavamukaiset päätökset eivät vastaa muutoksenhakuasteen 
päätökseltä edellytettäviä vaatimuksia. Niistä käy tosin ilmi ratkaisun 
lopputulos, mutta perustelut joko puuttuvat kokonaan, tai perustelujen 
osalta viitataan alemman asteen päätökseen. Tällainen päätöksen 
kirjoittamistapa saattaa jopa antaa sen mielikuvan, että muutoksen-
hakijan esittämiin asiakirjoihin ei olisi lainkaan perehdytty. Näin on 
asianlaita, jos muutoksenhakijan esittämään uuteen selvitykseen ei 
oteta päätöksessä kantaa, tai jos lausutaan vain yleisesti, ettei 
muutoksenhakemukseen liitetty selvitys ole asiassa vaikuttavaa, tai 
jos kaikista hakijan esittämistä vaatimuksista ei lausuta päätöksessä 
mitään.  

 
Vakuutusoikeuden lausunnosta käy ilmi näkemys, jonka mukaan sen 
asemasta ylimpänä muutoksenhakuasteena johtuisi, ettei vakuutus-
oikeuden päätösten perusteluilla olisi hakijan oikeusturvan kannalta 
samaa merkitystä kuin alempien asteiden perusteluilla. Vakuutusoi-
keudessa on sen lausunnon mukaan myös katsottu, ettei lääketie-
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teellistä arviointia sisältävillä päätöksillä olisi samanlaista yleistä 
ratkaisukäytäntöä ohjaavaa vaikutusta kuin esimerkiksi puhtaasti ju-
ridista arviointia sisältävillä päätöksillä.  

 
Näihin vakuutusoikeuden esittämiin näkemyksiin en voi yhtyä. Kiel-
teisten eläkepäätösten perusteena olevien lääketieteellisten seikko-
jen arviointi on sovellettaviin säännöksiin sidottua oikeusharkintaa. 
Hallitusmuodon 16 §:stä ilmenevä päätösten perustelemisvelvolli-
suus kohdistuu sekä viranomaisiin että tuomioistuimiin. Lisäksi voi-
daan katsoa, että ylimmän asteen päätöksien perustelemisella on 
alemman asteen päätöksentekoa ohjaavaa vaikutusta, jonka vuoksi 
ylimmän asteen päätösten perustelemiseen tulisi erityisesti kiinnittää 
huomiota. Aivan erityisesti ylimmän asteen ratkaisulla ja sen perus-
teluilla on merkitystä asianosaiselle asiassa, jossa lopullisesti pää-
tetään hänen taloudelleen ja elämäntilanteelleen muutoinkin merkit-
tävästä asiasta.  

 
Yksilölliseen perustelutapaan siirtymisen kannalta suurimmaksi es-
teeksi on esitetty selvityksessä käytettävissä olevien henkilöstömää-
rien epäsuhde ratkaistavien asioiden suureen määrään verrattuna. 
Päätösten yksilöllinen perusteleminen aiheuttaa epäilemättä sen, että 
päätöksen kirjoittamiseen kuluu enemmän aikaa sekä päätöksen 
kirjoittajilta että päätöksentekijän käyttämiltä asiantuntijoilta, joiden 
asiantuntemusta joudutaan käyttämään myös perustelujen viimeis-
telyn yhteydessä. Näin on erityisesti siinä muutosvaiheessa, jossa 
siirrytään uuteen perustelutapaan.  

 
Päätöksenteossa käytettävän henkilökunnan määrää olisi tarkas-
tuslautakunnan, Kuntien eläkelautakunnan ja vakuutusoikeuden sel-
vitysten mukaan lisättävä, jotta asioiden käsittelyajat eivät yksilöllisen 
perustelutavan käyttöönoton johdosta pitenisi. Ne eivät ole selvityk-
sessään ilmoittaneet toimistaan voimavarojensa lisäämiseksi tai toi-
mintansa tehostamiseksi päätöstensä yksilöllisten perustelujen to-
teuttamiseksi. 

 
4 
JOHTOPÄÄTÖS Eläkelaitosten ja muutoksenhakuasteiden päätösten perustelut ovat 

viime vuosina kehittyneet aikaisempaa yksilöllisemmiksi. Yksilölli-
seen perustelutapaan on siirrytty tai ollaan siirtymässä kaikissa sel-
vitystä antaneissa eläkelaitoksissa ja kaikissa muutoksenhakuas-
teissa tarkastuslautakuntaa, Kuntien eläkelautakuntaa ja vakuutus-
oikeutta lukuun ottamatta. Niiden päätösten perustelutapaa en voi 
pitää lainsäädäntömme edellytyksiä täyttävänä. Tarkastuslautakun-
nan, Kuntien eläkelautakunnan ja vakuutusoikeuden tulisi näke-
mykseni mukaan kehittää työtapojaan niin, että kielteisten päätösten 
perusteet voidaan ilmaista yksilöllisesti perustelemalla.  

 
Tämän käsitykseni saatan tarkastuslautakunnan, Kuntien eläkelau-
takunnan ja vakuutusoikeuden tietoon. Tässä tarkoituksessa lähetän 
niiden tiedoksi jäljennöksen tästä päätöksestäni. 



 

 

19 (19) 

19 

 
Yksilöllinen päätösten perusteleminen edellyttää, että päätöksiä an-
tavilla muutoksenhakuasteilla on käytettävissään riittävät voimavarat 
sen turvaamiseksi, että yksilöllisesti perustellut päätökset voidaan 
antaa kohtuullisessa käsittelyajassa. Koska selvityksen mukaan tä-
hän ei ole mahdollisuutta, mutta sekä voimassa oleva lainsäädän-
tömme että eläkkeen hakijoiden oikeusturva tätä edellyttävät, olen 
saattanut valtioneuvoston tietoon vakuutusoikeuden ja eläkeasioita 
käsittelevien muutoksenhakulautakuntien näkemyksen voimavaro-
jensa riittämättömyydestä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. 

 
Lähetän jäljennökset tästä päätöksestäni ja valtioneuvostolle teke-
mästäni esityksestä tiedoksi kaikille niille tahoille, joilta asiassa on 
saatu selvitystä ja lausuntoja. 
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