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1. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintakertomuskannanotto
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnasta
vuodelta 2017
Sosiaali-ja terveysministeriö antaa valtion talousarvioasetuksen (1243/1992) 66 i §:n edellyttämän toi
minta kertomuskannanottonsa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan (Somia) toiminnasta vuo
delta 2017 ja niistä toimenpiteistä, joihin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettu toimin
takertomus, annettu tilintarkastuskertomus ja muut selvitykset antavat aihetta.
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on erityistuomioistuimeen rinnastettava sosiaalivakuutuksen
lautakuntatyyppinen muutoksenhakuelin. Sen toiminnasta säädetään sosiaaliturvan muutoksenhaku
lautakunnasta annetussa laissa (1299/2006). Lautakunnan tehtävänä on kansalaisten oikeusturvan ja yh
denvertaisuuden edistäminen tuottamalla oikeudenmukaisen, yhdenmukaisen ja perustellun päätök
sen kohtuullisessa ajassa kansalaiselle, joka on tyytymätön Kansaneläkelaitoksen tekemään päätökseen.
Somia ei ole muutoksenhakuelin opintotukea ja työttömyysturvaa koskevissa asioissa. Somia kuuluu so
siaali-ja terveysministeriön kirjanpitoyksikköön ja sen tilinpäätös raportoidaan osana ministeriön tilin
päätöstä.

2. Yleisarvio ja valmistelu
Vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutumista on sosiaali-ja terveysministeriössä arvioitu hieman edel
lisvuosista poiketen. Arvioinnissa on käytetty samaa 1-5-asteikkoa kuten aiemminkin, mutta koko as
teikko on ollut aidosti käytössä. Kokonaislukujen lisäksi on voinut käyttää puolikkaita numeroita. Arvi
oinnissa on painotettu entistä selvemmin keskeisiä ja merkittäviä tavoitteita, samalla merkitykseltään
pienemmät tavoitteet ovat saaneet pienemmän painon. Jos lautakunnan joku merkittävä tavoite ei ole
toteutunut, voi kokonaisarvosana olla enintään 3 V2. Toisaalta, jos toteutumatta on jäänyt vähäiseksi
arvioitu tavoite, voi kokonaisarvosana olla edelleen 4 tai 4 V2.
Vuosi 2017 oli sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan viimeinen toimintavuosi alkuperäisessä
muodossaan. Toimintavuonna valmisteltiin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja työttömyys
turvan muutoksenhakulautakunnan yhdistämistä vuoden 2018 alusta lukien. Yhdistetystä lautakun
nasta muodostettiin samalla oma kirjanpitoyksikkönsä ja sen nimeksi tuli sosiaaliturva-asioiden muu
toksenhakulautakunta (SAMU).
Vuoden 2017 tulossopimuksessa arvioitiin, että vireille tulisi 29 000 asiaa ja lautakunta pystyisi ratkai
semaan 30 000 asiaa ja koko vuoden keskimääräinen käsittelyaika olisi 8 kuukautta. Vuonna 2017 vi
reille tuli 25 541 uutta valitus-ja poistoasiaa. Valitusten käsittelyaika on ollut vuonna 2017 keskimäärin
7,9 kuukautta. Tavoite keskimääräisestä 8 kuukauden käsittelyajasta saavutettiin hyvin. Toiminta
vuonna ratkaisumäärälle asetettu tavoite saavutettiin tyydyttävästi (95,2 %) lautakunnan ratkaistessa
yhteensä 28 558 valitusasiaa. Somlassa ratkaistiin vuonna 2017 enemmän asioita kuin koskaan aikai
semmin
(v. 2016 25 675 asiaa, v. 2015 25 670 asiaa).
Vuonna 2017 vireillä olevien käsittelemättömien asioiden määrä laski 3237 asialla ja oli vuoden lo
pussa 14 849 (v.2016 18 086). Ratkaisemattomien asioiden varasto on kääntynyt laskuun ja käsittele
mättömien asioiden ruuhkaa on pystytty purkamaan. Tuotavuudelle asetettu tavoite toteutui erin
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omaisesti, kun lautakunta ratkaisi 442 valitusasiaa henkilötyövuotta kohden. Toteutunut ratkaisun kus
tannus oli lähes asetetun tavoitteen mukainen 178 euroa. Ratkaisun hinta oli alempi kuin koskaan ai
kaisemmin.
(v. 2015 185 euroa, v. 2016 198 euroa).

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminta ja sen kehittäminen ovat toimintakerto
muksen ja muun aineiston perusteella tuottaneet hyvän tuloksen toimintavuodelta 2017 (arvo
sana 3 Vi
Arviointiasteikko 5-1; 1 = Tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna, 2 = Tulostavoite on osittain
toteutunut, 3 tulostavoite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti, 4 = Tulos
tavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti, 5 = Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti
Kannanotto on valmisteltu sosiaali-ja terveysministeriön sisäisessä valmisteluryhmässä sekä vakuutus
osaston johtoryhmässä. Kannanotto on käsitelty ministeriön virkamiesjohtoryhmässä, esitelty hallin
nonalan kehittämispäivillä ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on antanut siitä palautteen.
Sosiaali-ja terveysministeri on tehnyt päätöksen kannanotosta kansliapäällikön esittelystä. Valmistelu
on perustunut ministeriön sisäiseen ohjeeseen, Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskerto
mukseen ja vuosiyhteenvetoon sekä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakertomuk
seen.

3. Tulossopimuksen toteutuminen

3.1 Arvio yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteutumisesta
Somlan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta toiminnan tavoite on edistää muutoksenhakijoiden
oikeusturvaa toimeentuloturvaa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti lainmukai
sia, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia yksilöllisesti perusteltuja päätöksiä. Lautakunnan onnistu
mista seurataan lautakunnan päätöksistä vakuutusoikeuden muutosprosentin, kanteluiden määrän
osalta sekä lisäksi käsittelyajan osalta.
Somlan käsittelyaikaa mitataan kahdella eri tarkastelujaksolla, vuoden ja kuukauden ajanjaksoilla. Kä
sittelyaika on kääntynyt kasvuun, koska vuoden 2017 keskimääräinen käsittelyaika oli 7,9 kuukautta
(7,5 kk 2016). Kuitenkin joulukuun 2017 käsittelyaika oli 7,6 kuukautta (8,3 kk 2016), joten vuoden lop
pua kohti käsittelyaika kääntyi laskusuuntaiseksi.

Oikeudenmukaisuuden vaikuttavuustavoitteet toteutuivat edellisvuoden tasossa. Kanteluiden määrä
pysyi vähäisenä, kun niitä tehtiin vuonna 2017 ainoastaan 1 kappaletta, ja määrää voidaan pitää pie
nenä verrattuna lautakunnan asiamääriin.
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Vakuutusoikeuden ratkaisuissa muutosprosentti oli vuonna 2017 keskimäärin 12 prosenttia, joka on
hieman suurempi kuin vuonna 2016 (8 %) ja on alle tulosneuvotteluissa asetetun tulostavoitteen (15
%). Tältä osin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ylitti tavoitteen. Koska ylemmän asteen muu
tospäätöksissä ja kanteluihin annetuissa vastauksissa ei ole mainittu lautakunnan päätösten peruste
luja, niin tästä voidaan päätellä, että lautakunnan päätösten laatua on pidettävä hyvänä.
Somlan toiminnan kehittäminen on ollut sosiaali-ja terveysministeriön painopisteenä. Käsittelyaikojen
lyhentäminen ja siten muutoksenhakijoiden oikeusturvan parantaminen on ollut tärkein tavoite. Lau
takunnan tuloksellisuuteen vaikuttavat edelleen suuret valitusmäärät. Lautakuntien yhdistäminen
vaati paljon suunnittelu-ja valmistelutyötä vuoden 2017 aikana. Samanaikaisesti lautakunnassa jatket
tiin vuonna 2016 käyttöönotetun sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittämistä. Vuonna 2017 käyn
nistettiin myös toimitilahanke, jonka myötä yhdistetyn lautakunnan on tarkoitus muuttaa uusiin toimi
tiloihin vuonna 2019.

3.2 Arvio toiminnallisen tulostavoitteiden toteutumisesta
3.2.1 Tuotokset ja laadunhallinta
Vuoden 2017 osalta arvioitiin Somlaan saapuvan noin 29 000 valitusasiaa. Vuonna 2017 lautakuntaan
saapui 25 541 valitusasiaa, mikä on 3237 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2016.
Somlan tulostavoitteena oli käsitellä 29 000 valitusasiaa. Lautakunta ratkaisi vuonna 2017 yhteensä
28 558 valitusasiaa, joka on 3 017 enemmän kuin uusia saapui. Ratkaisuprosentti vireille tulleista asi
oista oli 111,81. Ratkaisumäärätavoite oli 1 500 kappaletta suurempi kuin edellisenä vuonna.
Palvelukyvyn ja suoritteiden laadun osalta lautakunnalle oli asetettu käsittelyaikatavoitteeksi 8 kuu
kautta vuonna 2017. Vuoden 2017 keskimääräinen käsittelyaika oli 7,9 kuukautta, joten tulostavoite
saavutettiin. Kuukausikohtaisesti tarkasteltuna lautakunnan käsittelyaika laski vuoden 2016 joulukuun
yhteensä 8,3 kuukaudesta 2017 joulukuun yhteensä 7,6 kuukauteen. Käsittelyaikatavoitteeksi joulu
kuun 2017 osalta oli asetettu yhteensä 7 kuukautta, joten tavoitetta ei aivan saavutettu.

3.2.2 Toiminnallinen tehokkuus
Somlan taloudellisuustavoitteeksi asetettiin vuodelle 2017 se, että päätöksen hinta on 176 euroa (200
euroa vuonna 2016). Toteutunut valitusratkaisun kustannus oli 178 euroa. Lautakunnan voidaan kat
soa lähes täyttäneen tulostavoitteensa.
Somlan tuottavuutta mitataan ratkaisuina henkilötyövuotta kohden. Tulossopimuksessa työn tuotta
vuuden tavoitteeksi asetettiin 428 ratkaisua henkilötyövuotta kohden (404 vuonna 2016). Tuottavuu
delle asetettu tavoite täytettiin hyvin, kun lautakunta ratkaisi 442 valitusasiaa henkilötyövuotta koh
den (392 vuonna 2016). Uusi sähköinen asianhallintajärjestelmä on otettu käyttöön.
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3.3 Arvio henkisten voimavarojen kehittämisestä

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta saavutti osan tavoitteistaan.
Somlassa oli vuonna 2017 yhteensä 64,6 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien määrä laski hieman
edellisestä vuodesta (65,4 h tv 2016) ja työntekijöiden vaihtuvuus oli vähäistä. Määräaikaisten työnteki
jöiden osuus vuonna 2017 oli 17,5%. Vuoden 2017 aikana kaksi työntekijää siirtyi vanhuuseläkkeelle.
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi yksi henkilö.
Somlassa toteutettiin työ tyytyvä i syy s ba ro m et r i vuonna 2017. Vastausprosentti kyselyssä oli valitetta
van alhainen (42%). Somlan vuoden 2017 kokonaisindeksi kyselyssä oli 2,9 ja täten jäi alle tavoitteen
(3,5). Tulos hieman laski edellisestä kerrasta, jolloin se oli 3,2. Valtion kokonaisindeksi vuonna 2017 oli
3,5.
Suuret muutokset ja epävarmuus tulevasta heijastuivat selvästi barometrin heikentyneissä tuloksissa.
Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä ka svoi vuoden 2016 tasosta (9,4) jonkin verran
ja oli vuonna 2017 keskimäärin 10,2 päivää henkilötyövuotta kohden, joten tulostavoitteeseen (9,0) ei
tältä osin päästy. Poissaolojen kasvu selittyy muutamalla yksittäisellä pitkällä sairauslomalla vuoden
aikana. Henkilöstön osaamisesta on huolehdittu järjestämällä koulutusta ja koulutuspäiviä toteutui yh
teensä 2/htv.

4 Valtiotalouden tarkastusviraston ja muiden tarkastusten huo
miot

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tilinpäätös on raportoitu osana sosiaali-ja terveysministe
riön tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomus sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta sisältyy tilin
tarkastuskertomukseen sosiaali-ja terveysministeriön tilinpäätöksestä vuodelta 2017.
Valtiontalouden tarkastusviraston tilitarkastuskertomuksessa sosiaali- ja terveysministeriön tilinpää
töksestä vuodelta 2017 ei ollut huomautettavaa.
Toimintakertomus on hallintojaoston hyväksymä. Toimintakertomuksen raportointi on ollut pääosin
kattavaa ja selkeää.
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5 Toimenpiteet

5.1 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle ehdotetut toimenpiteet
Lautakuntien yhdistäminen ja SAMU-lautakunnan toiminnan aloittaminen on vaatinut paljon suunnit
telu-ja valmistelutyötä vuoden 2017 aikana. Resursseja vaativat erityisesti uuden organisaation ja kir
janpitoyksikön sekä jaostotoimintaan liittyvien muutosten valmistelu ja lautakuntien erilaisten toimin
tatapojen yhtenäistäminen. Somlassa jatkettiin voimakkaasti vuonna 2016 käyttöönotetun asianhallin
tajärjestelmän kehittämistä. Vuoden 2017 aikana käynnistettiin myös toimitilahanke, jonka myötä yh
distetyn lautakunnan on tarkoitus muuttaa uusiin toimitiloihin vuonna 2019.
Muutoshankkeiden ohella vuonna 2017 oli tavoitteena purkaa aiemmin syntynyttä käsittelyruuhkaa.
Tavoitteessa onnistuttiin, kun Somia ratkaisi enemmän asioita kuin koskaan aikaisemmin. Vaikka asioi
den keskimääräinen käsittelyaika nousi, niin käsittelyaika kuitenkin kääntyi laskusuuntaiseksi vuoden
2017 aikana.
Lautakuntien yhdistämisen toivotaan tehostavan jaostotyöskentelyä, auttavan henkilöstöresurssien
kohdentamisessa asioiden ratkaisutyöhön sekä lisäävän toimitilatehokkuutta. Sähköisen asianhallinta
järjestelmän käytöstä on saatu hyviä kokemuksia. Täysimääräisessä käytössään se nopeuttaa asioiden
käsittelyä ja tehostaa ratkaisujen tekemistä. SAMU:n siirtyessä uusiin toimitiloihin tavoitteena on paran
taa toimitilatehokkuutta, tukea ja kannustaa henkilökuntaa sekä parantaa työhyvinvointia ja työssä
viihtymistä.

Kun otetaan huomioon etuuksien merkitys edunhakijoille, käsittelyajan lyhennystavoitteesta on syytä
pitää kiinni. Ministeriö edellyttää, että sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tulosten ko
hentamiseksi:
■

■
■
■

valitusasioiden ruuhkautumisen vuoksi käsittelyajat uhkaavat pidentyä aikaisemmasta. Tämä
edellyttää lautakunnassa toteutettavaa sisäisen toimintaprosessin edelleen kehittämistä ja
huomioon ottamista yhdistyneessä lautakunnassa
varmistaa vuoden 2018 aikana asianhallintaprojektin loppuunsaattaminen niiltä osin, kun ei
vielä ole täydessä käytössä.
päätöstuotanto pidetään tehokkaana huolehtimalla toimivista prosesseista ja optimaalisesta
henkilöstörakenteesta
työoloihin ja johtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota
5.2 Sosiaali-ja terveysministeriön toimenpiteet

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan yhdistymispro
sessia ja sähköisen asianhallintaprosessin loppuunsaattamista siten, että valitusten käsittelyssä pääs
täisiin kokonaan sähköiseen toimintaan.
Toimenpiteet, joita ministeriö aikoo toteuttaa, jotta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakun
nan toimintaedellytykset voisivat parantua:
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■

■

■

sosiaali-ja terveysministeriön johdolla jatketaan valtiovarainministeriön kanssa sovittuja
lainmuutoksia sekä valmistellaan muita toimenpiteitä sosiaaliturva-asioiden muutoksen
hakulautakunnan käsittelyaikojen lyhentämiseksi
sosiaali-ja terveysministeriö tukee sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan jo
laajasti käytössä olevan sähköisen asianhallintaprosessin lopullista käyttöönottoa vuonna
2018 siten, että valitusten käsittelyssä päästäisiin kokonaan sähköiseen toimintaan
jo tapahtuneista lain muutoksista ja tulevista etuuslainsäädännön muutoksista aiheutu
neisiin muutoksenhakuihin pyritään varaamaan riittävät taloudelliset ja henkilöstä- sekä
jäsenistöresurssit.
Helsingissä 12.6.2018

Sosiaali-ja terveysministeri

Pirkko Mattila

Kansliapäällikkö

Päivi Sillanaukee

JAKELU

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
Ministeriön osastot
Tulossopimusten valmisteluryhmien puheenjohtajat ja sihteerit

TIEDOKSI

Valtiovarainministeriö
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiokonttori (Netra)
Perhe-ja peruspalveluministeri
Tarkastuspäällikkö
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