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SOSIAALITURVA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON
MUUTTAMINEN
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006) 1 §:n
mukaan sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (muutoksenhakulautakunta) toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työttömyysturvaa koskevissa ja
siihen rinnastuvissa asioissa ja Kansaneläkelaitoksen hoitamissa toimeentuloturvaasioissa siten kuin asianomaisissa etuuslaeissa erikseen säädetään.
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa muutoksenhakulautakunnan sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Muutoksenhakulautakunta on asetettu
7.12.2017 valtioneuvoston päätöksellä ajalle 1.1.2018 – 31.12.2022.
Muutoksenhakulautakunnan jäsenistä säädetään lain 2 §:ssä. Sen mukaan muutoksenhakulautakunnassa on kolme päätoimista puheenjohtajaa ja enintään neljä sivutoimista puheenjohtajaa. Päätoimiset puheenjohtajat ovat muutoksenhakulautakunnan
ylijohtaja ja johtajat. Muutoksenhakulautakunnassa on lisäksi sivutoimisina vähintään kuusi lääkärijäsentä, vähintään yhdeksän lakimiesjäsentä ja kahdensantoista
muutoksenhakijoiden tai työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteiden tuntemusta
edustavaa jäsentä. Lisäksi muutoksenhakulautakunnassa on riittävä määrä varajäseniä. Varajäseneen sovelletaan, mitä laissa säädetään muutoksenhakulautakunnan jäsenestä.
Lain 3 §:ssä säädetään jäsenten kelpoisuudesta ja nimittämisestä. Sen mukaan muutoksenhakulautakunnan sivutoimisilla puheenjohtajilla on oltava tuomarin virkaan
oikeuttava tutkinto sekä perehtyneisyys sosiaalivakuutusasioihin ja muutoksenhakulautakunnassa käsiteltäviin etuusjärjestelmiin. Muutoksenhakulautakunnan muiden
jäsenten tulee olla sosiaalivakuutusasioihin perehtyneitä ja lakimiesjäsenillä tulee lisäksi olla tuomarin virkaan oikeuttava tutkinto.
Muutoksenhakulautakunnan muihin kuin työttömyysturvaa ja siihen rinnastuvaa
asiaa käsitteleviin jaostoihin nimitetään kaksitoista sellaista jäsentä, joilla on muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta. Heistä kolme jäsentä nimitetään työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta, yksi jäsen edustavimpien yrittäjäjärjestöjen ja maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta, neljä jäsentä
työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta ja
neljä jäsentä edustavimpien etuudensaajia edustavien järjestöjen ehdotuksesta.
Muutoksenhakulautakunnan työttömyysturvaa käsitteleviin jaostoihin nimitetään
kuusi sellaista jäsentä, joiden tulee olla työelämää ja työmarkkinoiden olosuhteita
tuntevia. Heistä puolet on nimitettävä työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ja puolet työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta.
Lääkärijäsenten ja näiden varajäsenten tulee olla laillistettuja lääkäreitä.
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Muutoksenhakulautakunnan jäsenten on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan siten kuin
tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 17 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen velvollisuudesta ilmoittaa sidonnaisuuksistaan.
Muutoksenhakulautakunnan päätoimisten puheenjohtajien kelpoisuudesta säädetään
4 §:ssä. Sen mukaan muutoksenhakulautakunnan ylijohtajalla ja johtajilla on oltava
tuomarin virkaan oikeuttava tutkinto sekä perehtyneisyys sosiaalivakuutusasioihin ja
muutoksenhakulautakunnassa käsiteltäviin etuusjärjestelmiin. Lisäksi heiltä odotetaan käytännössä osoitettua johtamistaitoa. Ylijohtajalla on lisäksi oltava kokemusta
esimiehenä toimimisesta.
Lain 5 §:n mukaan muutoksenhakulautakunnan jäsenen oikeudesta pysyä tehtävässään on voimassa, mitä tuomarinviran haltijasta säädetään. Jos sivutoimisen puheenjohtajan tai jäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, määrätään seuraaja jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. Lain 6 §:n mukaan muutoksenhakulautakunnan sivutoiminen
puheenjohtaja ja jäsen on velvollinen eroamaan tehtävästään sen kuukauden päättyessä, jonka kuluessa hän täyttää 70 vuotta.
Valtioneuvoston päätöksellä 7.12.2017 sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan yhdeksi sivutoimiseksi puheenjohtajaksi on nimitetty oikeustieteen maisteri
Inka Hassinen. Hassinen on pyytänyt eroa tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi oikeustieteen kandidaatti Jaana Rissanen.
Valtioneuvoston päätöksellä 7.12.2017 sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan yhdeksi lakimiesjäseneksi on nimitetty oikeustieteen kandidaatti Jaana Rissanen. Rissasen siirtyessä sivutoimisen puheenjohtajan tehtävään ehdotetaan lakimiesjäsenen tehtävään nimitettäväksi varatuomari Henna Huhtamäki.
Valtioneuvoston päätöksellä 7.12.2017 sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan yhdeksi lakimiesjäsenten varajäseneksi on nimitetty varatuomari Henna Huhtamäki. Huhtamäen siirtyessä lakimiesjäsenen tehtävään ehdotetaan lakimiesjäsenten
varajäsenen tehtävään nimitettäväksi oikeustieteen kandidaatti Carita Wuorenjuuri.
Sivutoimiseksi puheenjohtajaksi, jäseneksi ja varajäseneksi ehdotetut ovat antaneet
ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.
Esitys
Oikeustieteen maisteri Inka Hassinen on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan sivutoimisen puheenjohtajan tehtävästä. Hänelle myönnettäisiin ero 23 päivästä kesäkuuta 2021 lukien. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan sivutoimiseksi puheenjohtajaksi nimitettäisiin oikeustieteen kandidaatti
Jaana Rissanen 23 päivästä kesäkuuta 2021 lukien muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka. Rissasen voidaan
katsoa täyttävän sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3
§:ssä säädetyn jäsenen kelpoisuusvaatimukset päätoimisessa työssään Eläketurvakeskuksessa sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäsenen
tehtävässä toimiessaan. Rissanen on antanut suostumuksensa nimittämiseen ja ilmoittanut, ettei hänellä ole tehtävän hoitamiseen vaikuttavia sidonnaisuuksia.
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Oikeustieteen kandidaatti Jaana Rissasen siirtyessä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan sivutoimisen puheenjohtajan tehtävään hänelle myönnettäisiin
ero lakimiesjäsenen tehtävästä 23 päivästä kesäkuuta 2021 lukien. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäseneksi nimitettäisiin varatuomari
Henna Huhtamäki 23 päivästä kesäkuuta 2021 lukien muutoksenhakulautakunnan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka. Huhtamäen voidaan katsoa täyttävän sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun
lain 3 §:ssä säädetyn jäsenen kelpoisuusvaatimukset päätoimisessa työssään sosiaalija terveysministeriössä sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäsenten varajäsenen tehtävässä toimiessaan. Huhtamäki on antanut suostumuksensa nimittämiseen ja ilmoittanut, ettei hänellä ole tehtävän hoitamiseen vaikuttavia
sidonnaisuuksia.
Varatuomari Henna Huhtamäen siirtyessä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäsenen tehtävään hänelle myönnettäisiin ero lakimiesjäsenten varajäsenen tehtävästä 23 päivästä kesäkuuta 2021 lukien. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäsenten varajäseneksi nimitettäisiin oikeustieteen
kandidaatti Carita Wuorenjuuri 23 päivästä kesäkuuta 2021 lukien muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka.
Wuorenjuuren voidaan katsoa täyttävän sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3 §:ssä säädetyn jäsenen kelpoisuusvaatimukset päätoimisessa
työssään Eläketurvakeskuksessa sekä sosiaali- ja terveysministeriössä toimiessaan.
Wuorenjuuri on antanut suostumuksensa nimittämiseen ja ilmoittanut, ettei hänellä
ole tehtävän hoitamiseen vaikuttavia sidonnaisuuksia.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpano
(tilanne 23.6.2021 jäsenmuutosten jälkeen)
Päätoimiset puheenjohtajat:
varatuomari Silja Romo
varatuomari Jukka Lilleberg
varatuomari Olli Häkkinen
Sivutoimiset puheenjohtajat:
varatuomari Pekka Järvinen
varatuomari Heidi Nummela
varatuomari Jan Hjelt
oikeustieteen kandidaatti Jaana Rissanen
Lakimiesjäsenet:
varatuomari Katriina Alaviuhkola
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oikeustieteen kandidaatti Arita Kaario
oikeustieteen kandidaatti Pasi Järvinen
varatuomari Jaakko Hannula
varatuomari Kirsi Pohjolainen
oikeustieteen kandidaatti Liisa Heinonen
varatuomari Riitta-Maija Jouttimäki
oikeustieteen kandidaatti Karoliina Nurmi
oikeustieteen maisteri Milja Tiainen
varatuomari Eeva Vahtera
oikeustieteen kandidaatti Marjaana Maisonlahti
oikeustieteen maisteri Hanna Tossavainen
varatuomari Henna Huhtamäki
Lakimiesjäsenten varajäsenet:
oikeustieteen kandidaatti Ari Pulkkinen
varatuomari Anu Kangasjärvi
oikeustieteen maisteri Mari Kuuvalo
oikeustieteen maisteri Minna Levander
oikeustieteen kandidaatti Pia Nissinen
oikeustieteen kandidaatti Eija Piirilä
oikeustieteen maisteri Kirsi Salo
varatuomari Susanna Siitonen
oikeustieteen kandidaatti Eva Ojala
varatuomari Päivi Kantanen
oikeustieteen kandidaatti Elina Isaksson
oikeustieteen maisteri Nico Steiner
oikeustieteen maisteri Mira Saloheimo
oikeustieteen maisteri Marko Leimio
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oikeustieteen kandidaatti Kirsi Hyttinen
oikeustieteen kandidaatti Carita Wuorenjuuri
Lääkärijäsenet:
lääketieteen tohtori Jukka Kärkkäinen
lääketieteen tohtori Juha Nevalainen
fysiatrian erikoislääkäri Simo Järvinen
lääketieteen tohtori Leea Muhonen
lääketieteen lisensiaatti Heikki Pärnänen
työterveyshuollon erikoislääkäri Kristiina Mukala
lääketieteen tohtori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Teemu Helkamaa
Lääkärijäsenten varajäsenet:
lääketieteen lisensiaatti Teppo Heikkilä
neurologian erikoislääkäri Hanna Kaltiainen
Muutoksenhakijoiden olosuhteita tuntevia jäseniä:
Työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt
jäsenet
asiantuntija Antti Tanskanen
asiantuntija Katja Miettinen
työmarkkina-asiamies Juha Knuuti
varajäsenet:
alueasiantuntija Jenni Ruokonen
työmarkkinalakimies Maarit Lehtinen
asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara
johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri
Edustavimpien yrittäjäjärjestöjen ja maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta
määrätyt jäsenet
työmarkkinajohtaja Janne Makkula
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varajäsen:
asiantuntija Marja Tallavaara
Työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet
sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari
tutkimuspäällikkö Antti Veirto
johtava asiantuntija Katri Ojala
ekonomisti Seppo Nevalainen
varajäsenet:
johtava neuvonantaja Keijo Karhumaa
pääekonomisti Ilkka Kaukoranta
sosiaalipoliittinen asiantuntija Egëzona Kllokoqi-Bublaku
johtava asiantuntija Emmi Venäläinen
Edustavimpien etuudensaajia edustavien järjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet
toiminnanjohtaja Timo Kokko
lakimies Marjut Vuorela
lakimies Henrik Gustafsson
edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti
varajäsenet:
erityisasiantuntija Irene Vuorisalo
johtava lakimies Sirkka Sivula
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
ennaltaehkäisevän lastensuojelun asiantuntija Katarina Fagerström
toiminnanjohtaja Anne Viita
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Työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevat jäsenet
Työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt
jäsenet
asiantuntija Katja Leppänen
johtava asiantuntija Riitta Wärn
asiantuntija Suvi Lahti-Leeve
varajäsenet:
lakimies Jenni Nisametdin
lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä
asiantuntija Hannu Ylänen
lakiasiainjohtaja Markus Äimälä
veroasiantuntija Lauri Lehmusoja
johtava asiantuntija Markku Rajamäki
Työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet
työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen
ekonomisti Heikki Taulu
lakimies Samppa Koskela
varajäsenet:
lakimies Paula Ilveskivi
lakimies Inka Douglas
työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuu
johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause
ekonomisti Antti Koskela
lakimies Juha Juntunen

