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vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutusoikeuslain (132/2003) 2 §:n 1 momentti, 3 ja 9 §, 10 §:n 1 momentti ja

13 § sekä
lisätään lakiin uusi 3 a §, 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1207/2003, uusi 4

momentti ja 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1207/2003, uusi 4 momentti seuraa-
vasti:

2 §

Jäsenet

Vakuutusoikeudessa on ylituomari sekä
muina lakimiesjäseninä vakuutusoikeustuo-
mareita. Lakimiesjäsenenä voi olla myös esit-
telijä sen mukaan kuin valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Tuomareiden kelpoisuus ja nimittäminen

Ylituomarin ja vakuutusoikeustuomarin ni-
mittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista sää-
detään tuomareiden nimittämisestä annetussa
laissa (205/2000).

3 a §

Erityistä kielitaitoa edellyttävät tuomarin
virat

Vakuutusoikeudessa voi kielellisten oike-
uksien turvaamiseksi olla riittävä määrä va-
kuutusoikeustuomarin virkoja, joihin nimitet-
tävillä on oltava tuomareiden nimittämisestä
annetun lain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu
kielitaito.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään,
kuinka monta 1 momentissa tarkoitettua vir-
kaa vakuutusoikeudessa on. Ennen asian esit-
telemistä valtioneuvostolle oikeusministeriön
on pyydettävä korkeimman hallinto-oikeuden
lausunto 1 momentissa tarkoitettujen tuoma-
rin virkojen tarpeesta.
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4 §

Lääkärijäsenten kelpoisuus ja määrääminen

— — — — — — — — — — — — —
Lääkärijäseneksi tai lääkärivarajäseneksi

esitettävän on ennen tehtävään määräämistä
ja sen kestäessä annettava vakuutusoikeu-
delle tuomareiden nimittämisestä annetun
lain 14 §:ssä tarkoitettu selvitys sidonnai-
suuksistaan.

5 §

Muiden sivutoimisten jäsenten määrääminen

— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusoikeuden sivutoimiseksi jäse-

neksi tai varajäseneksi esitettävän on ennen
tehtävään määräämistä ja sen kestäessä an-
nettava vakuutusoikeudelle tuomareiden ni-
mittämisestä annetun lain 14 §:ssä tarkoitettu
selvitys sidonnaisuuksistaan.

9 §

Vakuutusoikeuden osastot

Vakuutusoikeus toimii osastoihin jakautu-
neena. Osaston perustamisesta ja lakkautta-
misesta sekä osastojaosta määrätään vakuu-
tusoikeuden työjärjestyksessä.

Ylituomari määrää osaston johtajan tehtä-
vään vakuutusoikeustuomarin enintään kol-
meksi vuodeksi kerrallaan. Tehtävä on julis-
tettava vakuutusoikeuden niiden vakinaisten
tuomareiden haettavaksi, jotka on nimitetty
virkaansa ennen hakuajan päättymistä. Tehtä-
vään määrättävällä tulee olla tehtävän edel-
lyttämät henkilökohtaiset ominaisuudet ja
johtamistaitoa. Määräys osaston johtajaksi
voidaan painavasta syystä peruuttaa.

Osaston johtaja johtaa osaston työskente-
lyä. Hän huolehtii erityisesti työn yleisestä
suunnittelusta ja järjestämisestä osastolla
sekä työskentelyn tuloksellisuudesta. Hänen
tulee valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen
ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta osaston
ratkaisuissa.

Vakuutusoikeuden ylituomarin ollessa es-
tyneenä hänen tehtäviään hoitaa tehtävässä
vanhin virantoimituksessa olevista osaston
johtajista. Osaston johtajienkin ollessa esty-

neinä ylituomarin tehtäviä hoitaa virassa van-
hin virantoimituksessa olevista vakuutusoike-
ustuomareista.

Osaston johtajan ollessa estyneenä hänen
tehtäviään hoitaa virassa vanhin virantoimi-
tuksessa olevista osaston vakuutusoikeustuo-
mareista.

10 §

Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpano

Lainkäyttöasiat ratkaistaan istunnossa ko-
koonpanossa, jossa on puheenjohtajana va-
kuutusoikeuden ylituomari tai vakuutusoike-
ustuomari ja muina jäseninä kaksi lakimiesjä-
sentä.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Vahvennettu istunto ja täysistunto

Jos lainkäyttöasian tai siihen kuuluvan ky-
symyksen ratkaisulla saattaa olla periaatteel-
lista merkitystä lain soveltamisen kannalta tai
asia on muutoin laajakantoinen taikka jos
ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta
käytännöstä, ylituomari tai osaston johtaja
voi siirtää asian tai siihen kuuluvan kysy-
myksen vahvennettuun istuntoon, jossa on
puheenjohtajana ylituomari tai osaston joh-
taja sekä muina jäseninä asiaa aikaisemmin
käsitelleet jäsenet ja muut samalla osastolla
toimivat vakuutusoikeustuomarit. Vahven-
nettu istunto on päätösvaltainen, kun vähin-
tään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä.

Ylituomari voi 1 momentissa säädetyin
edellytyksin siirtää lainkäyttöasian tai siihen
kuuluvan kysymyksen täysistuntoon, jossa on
puheenjohtajana ylituomari sekä muina jäse-
ninä vakinaiset vakuutusoikeustuomarit ja
asiaa aikaisemmin käsitelleet jäsenet. Täysis-
tunto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa jäsenistä on läsnä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2015.

Vakuutusoikeuden lääkärijäsen ja lääkäri-
varajäsen sekä sivutoiminen jäsen ja varajä-
sen on velvollinen ilmoittamaan sidonnaisuu-
tensa, kun hänet ensimmäisen kerran tämän
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lain voimaantulon jälkeen määrätään tehtä-
väänsä.

Vakuutusoikeuden tuomareita ovat myös
tämän lain voimaan tullessa nimitettyinä ole-
vat vakuutusoikeuden laamannit. Heihin so-
velletaan, mitä vakuutusoikeustuomarista
säädetään.

Tämän lain voimaan tullessa vakuutusoi-
keustuomarin virkaan nimitettynä oleva on
kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten
osalta edelleen kelpoinen siihen virkaan, jo-
hon hänet on nimitetty. Määräaikaiseen va-

kuutusoikeustuomarin virkasuhteeseen nimi-
tettynä oleva on kielitaitoa koskevien kelpoi-
suusvaatimusten osalta kelpoinen virkasuh-
teensa loppuun.

Sen arvioinnissa, onko vakuutusoikeudessa
riittävä määrä 3 a §:ssä tarkoitettuja virkoja,
voidaan ottaa huomioon ne virat ja määräai-
kaiset virkasuhteet, joihin on tämän lain voi-
maan tullessa nimitettyinä henkilöt, jotka
täyttävät tuomareiden nimittämisestä annetun
lain 12 §:n 2 momentissa säädetyt kielitaito-
vaatimukset.
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