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1. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintakertomuskannanotto
työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toiminnasta vuo
delta 2017

Sosiaali-ja terveysministeriö antaa valtion talousarvioasetuksen (1243/1992) 66 i §:n edellyttämän toimintakertomuskannanottonsa työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan (TTLK) toiminnasta vuo
delta 2017 ja niistä toimenpiteistä, joihin työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta annettu toi
mintakertomus, sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus ja muut selvitykset antavat ai
hetta.
TTLK on erityistuomioistuimeen rinnastettava sosiaalivakuutuksen lautakuntatyyppinen muutoksen
hakuelin. Sen tehtävänä on kansalaisten oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden edistäminen tuottamalla
kohtuullisessa ajassa oikeudenmukaisen, yhdenmukaisen ja perustellun päätöksen kansalaiselle, joka
on tyytymätön ensimmäisen asteen päätöksentekijän tekemään päätökseen. Työttömyysturvan muu
toksenhakulautakunta kuuluu sosiaali-ja terveysministeriön kirjanpitoyksikköön ja sen tilinpäätös ra
portoidaan osana ministeriön tilinpäätöstä.
Lautakunnan toiminnasta säädetään työttömyysturvalain (1290/2002) 12 a luvussa ja työttömyystur
van muutoksenhakulautakunnasta annetussa asetuksessa (1178/2006).

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 joku merkittävä tavoite ei ole toteutunut,
voi kokonaisarvosana olla enintään 3 1/2. Toisaalta, jos toteutumatta on jäänyt vähäiseksi arvioitu ta
voite, voi kokonaisarvosana olla edelleen 4 tai 4 V2.
Vuosi 2017 oli työttömyysturvan 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).
Vuonna 2017 tavoitteena oli 13 000 asian käsitteleminen ja koko vuoden keskimääräisen käsittelyajan
pitäminen kahdeksassa kuukaudessa. Valitusten käsittelyaika on ollut vuonna 2017 keskimäärin 10,7
kuukautta, kun se vuonna 2016 oli 9,7 kuukautta. Käsittelyä!katavoitetta (8 kk) ei näin ollen saavutettu.
Toimintavuonna ratkaisumäärälle asetettu tavoitetta (13 000) ei saavutettu, sillä lautakunta ratkaisi yh
teensä 10 971 asiaa, joka on vähemmän kuin vuonna 2016 (12 091).
Valitusten keskimääräinen käsittelyaika nousi edellisen vuoden 8,0 kuukaudesta 10,7 kuukauteen. Ker
tomusvuonna lautakuntaan tuli vireille 12 671 asiaa, joka on enemmän kuin vuonna 2016(12 224). Vi
reille tulleiden asioiden määrä lisääntyi 3,7 %. Vuonna 2017 lautakunnassa ratkaistujen asioiden määrä
ei yltänyt vireille tulleiden asioiden määrän tasolle (ratkaisuvaje 1700 asiaa).
Aikaisempina vuosina lautakunta on pystynyt kasvattamaan ratkaistujen asioiden määrää (12 013 asiaa
v. 2016,10 091 asiaa v. 2015,10 164 asiaa v. 2014, 8 754 asiaa v. 2013, 8710 asiaa v. 2012), mutta
vuonna 2017 ratkaistujen asioiden määrä laski (10 971 asiaa). Vireille tulleiden asioiden voimakkaan
kasvun vuoksi käsittelyvuoroaan odottavien asioiden määrä on kääntynyt kasvuun. Tuottavuudelle
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asetettu tavoite toteutui hyvin, kun lautakunta ratkaisi 335 valitusasiaa henkilötyövuotta kohden. To
teutunut ratkaisun kustannus ylitti asetetun tavoitteen 333 euroa. Kertomusvuonna lautakunnan työn
tekijöiden vaihtuvuus on ollut poikkeuksellisen suurta ja tämän vuoksi toteutuneet henkilötyövuodet
(32,70) jäivät kauas tavoitteesta (39).
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toiminta ja sen kehittäminen ovat toimintaker
tomuksen ja muun aineiston perusteella tuottaneet hyvän tuloksen toimintavuodelta 2017 (ar
vosana 3). Arviointiasteikko 5-1; 1 = Tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna, 2 = Tulostavoite on
osittain toteutunut, 3 =Tulostavoite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti, 4 =
Tulostavoite 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 x.x.2018 ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta on antanut siitä
palautteen. Sosiaali-ja terveysministeri on tehnyt päätöksen kannanotosta kansliapäällikön esittelystä.
Valmistelu on perustunut ministeriön sisäiseen ohjeeseen, Valtiontalouden tarkastusviraston tilintar
kastuskertomukseen x.x.2018 ja vuosiyhteenvetoon sekä työttömyysturvan muutoksenhakulautakun
nan toimintakertomukseen.

3. Tulossopimuksen toteutuminen
3.1 Arvio yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteutumisesta
TTLK:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta toiminnan tavoite on kansalaisten oikeusturvan ja yh
denvertaisuuden edistäminen työttömyysturvaa koskevissa asioissa tuottamalla oikeudenmukaisia,
yhdenmukaisia ja ymmärrettävästi perusteltuja päätöksiä valitusasioihin.
TTLK:n käsittelyaika on kääntynyt kasvuun, koska vuoden 2017 keskimääräinen käsittelyaika oli 10,7
kuukautta (8,0 kk 2016). Kuitenkin joulukuun 2017 käsittelyaika oli 10,1 kuukautta, joten vuoden lop
pua kohti käsittelyaika kääntyi laskusuuntaiseksi.

Lautakunnan päätösten yhdenmukaisuutta kuvaava vakuutusoikeuden muutosaste lautakunnan teke
miin päätöksiin oli 8 prosenttia (vuonna 2016 8 %) kun tavoitteena oli pitää se alhaisena 12 prosen
tissa. Tältä osin TTLK ylitti asetetun tavoitteen. Kertomusvuonna lautakunnan tietoon tuli yksi sen toi
minnasta tehty kantelu. Koska ylemmän asteen muutospäätöksissä ja kanteluihin annetuissa vastauk
sissa ei ole mainittu lautakunnan päätösten perusteluja, niin tästä voidaan päätellä, että lautakunnan
päätösten laatua on pidettävä hyvänä.
TTLK:n 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.
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3.2 Arvio toiminnallisen tulostavoitteiden toteutumisesta
3.2.1 Tuotokset ja laadunhallinta
Vuoden 2017 osalta työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan arvioitiin saapuvan noin 13 000
valitusasiaa. Vuonna 2017 lautakuntaan saapui 12 671 valitusasiaa, mikä on 447 kappaletta vähemmän
kuin vuonna 2016.
TTLK:n tavoitteena oli käsitellä 13 000 valitusasiaa. Lautakunta ratkaisi vuonna 2017 yhteensä 10 971
valitusasiaa, joka on vähemmän kuin vuonna 2016 (12 013). Kertomusvuonna keskimääräisen käsittely
aika on pidentynyt ja oli vuoden lopussa 10,7 kuukautta. Vireille tulevien valitusasioiden määrä on kas
vanut voimakkaasti jo kolme vuotta peräkkäin.
Palvelukyvyn ja suoritteiden laadun osalta lautakunnalle oli asetettu tavoitteeksi käsittelyajan pitämi
nen kahdeksassa kuukaudessa vuonna 2017. Keskimääräinen käsittelyaika oli 10,7 kuukautta, joten tu
lostavoitetta ei saavutettu. Lautakunnan keskimääräinen käsittelyaika pidentyi 1,0 kuukaudella vuoteen
2016 verrattuna. Käsittelyajan pidentyminen johtuu asioiden ruuhkautumisesta eli siitä, että käsittelyvuoroaan odottavien asioiden määrä on muutaman viime vuoden pysynyt huomattavan suurena.
3.2.2 Toiminnallinen tehokkuus
TTLK:n taloudellisuustavoitteeksi asetettiin vuodelle 2017 se, että päätöksen käsittelyhinta on 206 eu
roa. Käsittelyhinnaksi tuli 232 euroa, joten lautakunta ei päässyt tulostavoitteensa. Päätöksen käsittelyhinta nousi vuoteen 2016 verrattuna, jolloin se oli 229 euroa.
Lautakunnan tuottavuutta mitataan ratkaisuina henkilötyövuotta kohden. Työn tuottavuuden tavoit
teeksi asetettiin 333 ratkaisua henkilötyövuotta kohden. Tuottavuudelle asetettu tavoite ylitettiin, kun
lautakunta ratkaisi 335 valitusasiaa henkilötyövuotta kohden. Edellisvuonna 2016 lautakunnassa rat
kaistiin 329 asiaa henkilötyövuotta kohden.
Uusi sähköinen asianhallintajärjestelmä on otettu käyttöön.
3.3 Arvio henkisten voimavarojen kehittämisestä
TTLK:n henkilöstön suuruus oli vuonna 2016 yhteensä 33. Henkilöstömäärän tavoite vuonna 2017 oli
39. Lautakunnan määräaikaisten osuus oli 33 prosenttia. Tämä johtui siitä, että kertomusvuonna lauta
kunnan työntekijöiden vaihtuvuus oli poikkeuksellisen suurta. Vuonna 2017 yhteensä seitsemän työn
tekijää jäi sivuun lautakunnan toiminnasta. Lisäksi varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyi kaksi työnte
kijää vuoden 2017 aikana.
Kertomusvuonna sairaustapauksia oli 1,8 kappaletta henkilötyövuotta kohti ja sairauspoissaoloja 7,5
päivää henkilötyövuotta kohti. Edelliseen vuoteen verrattuna sekä sairaustapausten että sairauspoissaolopäivien määrä hieman laski. Vastaavat luvut vuonna 2016 olivat 2,5 ja 9,0.
Kertomusvuonna henkilökunnan koulutus oli pääosin yksilöllistä ja eri työntekijöiden omiin työtehtä
viin liittyvää koulutusta. Kaikki työntekijät osallistuivat johonkin koulutukseen.
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Kertomusvuonna lautakunnassa toteutettiin VM-Baro työtyytyväisyyskysely. Edellisen kerran kysely to
teutettiin vuonna 2016. Vastausprosentti oli 39, eli selvästi pienempi, kuin edellisellä kerralla (2016 60
%). Vuoden 2017 tavoitteena oli, että työtyytyväisyys kokonaisindeksi on vähintään 3,5. Tavoite ei to
teutunut, koska tulos oli 3,1.

4. Valtiotalouden tarkastusviraston ja muiden tarkastusten huo
miot
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tilinpäätös on raportoitu osana sosiaali-ja terveysmi
nisteriön tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomus sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta sisältyy
tilintarkastuskertomukseen 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.

5. Toimenpiteet

5.3 Työttömyysturvan 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. TTLK:ssa 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 kasvattaa ratkaistujen asioiden määrää. Tavoit
teessa ei onnistuttu. Vaikka asioiden 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. SAMLhn 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 lyhentämistavoitteesta on
syytä pitää kiinni. Ministeriö edellyttää, että sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tulos
ten kohentamiseksi:

6

SOSIAALI-JA
TERVEYSMINISTERIÖ

■

■

■

valitusasioiden ruuhkautumisen vuoksi käsittelyajat uhkaavat pidentyä aikaisemmasta.
Tämä edellyttää lautakunnassa toteutettavaa sisäisen toimintaprosessin edelleen kehittä
mistä ja huomioon ottamista yhdistyneessä lautakunnassa
varmistaa vuoden 2018 aikana asianhallintaprojektin loppuunsaattaminen, niiltä osin, kun
ei vielä ole täydessä käytössä päätöstuotanto pidetään tehokkaana huolehtimalla toimi
vista 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:
■

■

■

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 henkilöstö- sekä
jäsenistöresurssit.

Helsingissä 12.6.2018

Sosiaali-ja terveysministeri

Pirkko Mattila

Kansliapäällikkö

JAKELU

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
Ministeriön osastot
Tulossopimusten valmisteluryhmien puheenjohtajat ja sihteerit
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TIEDOKSI

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

