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Taustaa 

 Kiinnostus etuuspäätösten ymmärrettävyyskysymyksiin 

käytännön kokemusten kautta. 

 

 Sosiaalioikeuden alalla oikeudellisesti merkittävien 

päätösten määrä erityisen merkittävä. 

 

 Kela lähettää vuodessa 19,3 miljoonaa kirjettä (Kielikello 

2011). 

 

 Kelan omassa asiakaspalvelututkimuksessa vuonna 2011 

keskimäärin joka kolmas vastaaja ilmoitti, ettei 

ymmärtänyt päätöksen perusteluja.  

 
 Mistä kysymys? Kapulakieli vai jokin muu? 
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Tutkimus perusteluista 

 Ongelmalähtöinen tutkimuslähtökohta, sosiaalioikeuden 

näkökulma 

 

 Tutkimusta tehdään osana Kotuksen hanketta Perustelut 

päätöksissä 

 

 Triangulaatio: sama aineisto, kaksi tieteenalaa – tuleeko 

enemmän kuin osiensa summa? 

 

 Oikeusdogmaattinen +  empiirinen tutkimus 

 lyhyt esittely molemmista 

 

 Ajankohtaisuus: Kelalla myös oma Selkeän kielen hanke, 

osa isompaa tekstien ja järjestelmien uudistusta. 
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I Oikeusdogmaattinen osa 

 

Perusteluvelvollisuus lainsäädännössä 

 PL 21 § 2 mom: oikeus saada perusteltu päätös + hyvän 

hallinnon takeet 

 

 Hallintolaki korvasi hallintomenettelylain 2004 

 
45 §. Päätöksen perusteleminen. Päätös on perusteltava. 

Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat 

vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. 

 

Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos: […] 

4) päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista 

eikä muilla ole oikeutta hakea päätökseen muutosta; taikka 

5) perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen tarpeetonta. 

 

 = Vahva lainsäädännön tuki, vaaditaan 

1) tosiasiaperustelut ja 

2) oikeusperustelut 
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Hallintolaki 
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1 luku 

Lain tarkoitus 

ja 

soveltamisala 

2 luku 

Hallinnon perusteet 

7 luku 

Asian ratkaiseminen 

1 §. Lain 

tarkoitus.  

6 §. Hallinnon 

oikeusperiaatteet  

43 §. Päätöksen muoto 

7 §. 

Palveluperiaate ja 

palvelun 

asianmukaisuus.  

44 §. Päätöksen sisältö.  

8 §. Neuvonta 45 §. Päätöksen 

perusteleminen. 9 § . Hyvän 

kielenkäytön 

vaatimus.  



Hallintolain valmistelun teemoja 

 Asiakeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen, palvelun laatu 

 

 ”käsitykset yksilöiden suhteesta julkiseen valtaan ovat 

muuttuneet” 

 

 Tuettava yksilön itsenäisiä mahdollisuuksia suoriutua 

hallintoasiansa hoitamisessa 

 

 Hallinnon tehokkuus 

 

 Perusoikeusuudistus 

 

 Massamaisten päätösten perustelujen kritiikkiä 

 

 Hyvä kielenkäyttö uutena mukaan hyvän hallinnon 

perusteisiin 
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Hallituksen esitys, perusteluvelvollisuus 

 HMenL 1998 haastattelututkimus: 

 Suurin osa haastatteluun osallistuneista virastoista piti päätöstensä 

ymmärrettävyyttä ja perustelujen tasoa heikohkoina.  

 Tavallista esittää ainoastaan sovelletut lainkohdat ilman selvitysten 

ja tosiseikkojen merkitystä, varsinkin massaluonteiset päätökset 

 Käytännön syyt, päätöksenteon teknistyminen, koulutuksen ja 

voimavarojen rajallisuus 

 

 Kuulluksi tulemisen ja perusteluvelvollisuuden merkitys on 

viimeisen vuosikymmenen aikana selvästi vahvistunut 

(perustuslaki, Euroopan yhteisön oikeus ja 

ihmisoikeussopimus) 
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Hallituksen esitys hallintolaiksi 

 44 §, päätöksen sisältö: päätökseen kohdistuu  

1) yksilöintivaatimus: ”miten viranomainen tarkoittanut 

järjestää päätöksellä ratkaisemansa asiat” 

2) selkeysvaatimus: ajatuksellinen että kielellinen 

ymmärrettävyys 

 

 45 §, perusteluvelvollisuus 

 Keskeinen, merkitys korostunut, oikeusturva, 

muutoksenhaku, luottamus viranomaistoimintaan 

 Yhteisöoikeuden merkitys 
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HE, hyvän kielenkäytön vaatimus 

 Asiakirjat, tiedotteet ja ohjeet hyvällä ja ymmärrettävällä kielellä. 

 Havainnollisuuden ja selkeyden vuoksi asiakirjat tulisi laatia 

selvästi erottuviin osiin. 

 Asiakirjan tulisi muodostaa sisällöltään johdonmukainen ja 

helposti ymmärrettävä kokonaisuus. 

 Rakenteeltaan raskasta ja teknisiä yksityiskohtia sisältävää 

tekstiä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. 

 Olisi varmistettava, että kielellinen esitys vastaa tarkoitettua 

asiasisältöä. 

 Viranomaisen käyttämän kielen laadun merkitys korostuu 

erityisesti silloin, kun kysymys on henkilön oikeusasemasta 

koskevasta asiasta. 
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Hallintolain seurantatutkimus 2005 

 Viranomaiset arvioivat hallintolailla olleen varsin vähän 

vaikutuksia hallintotoimintaan. 

 

 63,5 % totesi, että hallintolaki ei ole muuttanut heidän 

perustelukäytäntöjänsä 

 

 Kelan edustajat toivat esiin perustelujen parantumisen, 

joskin edelleen parantamisen varaa 
 ”---on toki siinä uurastettu, mut kyllä se on yksi tärkee asia ja edelleen 

asiakkaat on aika tyytymättömii meidän päätösten perusteluihin, ett sitä puolta 

pitää kehittää --- kun meillä on fraasipohjat, joihin tehdään päätöksii, niin se on 

ongelma, ett ei käytetä yksilöllisii perusteluita, tyydytään siihen mitä kone 

antaa.” 

 

 61 % arvioi, ettei hallintolain voimaantulolla ole ollut 

vaikutusta viranomaisten selkeään kielenkäyttöön. 
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Oikeustapausaineistoa mm. 

 21.2.2013/605 KHO:2013:31, Yliopiston apteekin sivupistetapauksen 

sivujuonne 

 

 KUOPION HAO 3.4.2012 12/0154/2: poliisin päätös evätä tallenteen 

julkisuus toimittajalta 

 

 KHO:2012:127: viranhaltijan irtisanominen 

 

 EOAK 4525/2010 Sairauspäivärahapäätös tulee perustella siten kuin 

perustuslaissa ja hallintolaissa edellytetään 

 

 EOAK 3457/2010: Omaehtoista opiskelua koskevan ratkaisun 

perusteleminen 

 

 OKV/606/1/2010: työnantajan maksukyvyttömyys 

 

 OKV/965/1/2009: lupa rakentaa kaukolämpöverkkoa 

 

 12.6.2008/1493 KHO:2008:44 Kelan asumistukipäätös (kuuleminen 

vakuutusoikeudessa) 
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II Empiirinen tutkimus 

 Kelan ns. fraasipohjaiset päätökset kiinnostuksen 

kohteena 
 12 000 fraasia 

 125 000 valmista päätösriviä 

 

 Tavoitteena saada Kelalta aitoja hallintopäätöksiä: 
 asumistuki 

 vammaistuki 

 sairaspäiväraha 

 

 Erityisesti hylkäävät päätökset 

 

 Sekä ns. fraasikäsikirjat 

 

 Anonymisointikysymys 
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Hypoteeseja juristin näkökulmasta, 

Kelan valittu aineisto 

 Kansaneläkelaitoksen massapäätökset toteuttavat hallinnon 

tehokkuutta, mutta menetelmä rajoittaa perusteluvelvollisuuden 

toteutumista. 

 

 Tietotekniset rajoitukset aito ongelma 

 

 Oikeudelliset perustelut kaavamaisia pykäläviitteitä – mutta 

lieneekö ongelma? 

 

 Tosiasiaperustelut puutteellisia oikeusharkintaisissa 

massapäätöksissä – ongelma ennakollisen oikeusturvan 

kannalta erityisesti kun hylkäävä päätös 

sosiaaliturvaetuusasiassa  

 

 Tarveharkintaisissa etuuksissa ainakin jonkin verran enemmän 

tosiasiaperusteluja. 
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Vertailu rikosoikeuteen: Yleinen ohje 

syyteharkintaratkaisun perustelemiseen 

 

 http://www.vksv.oikeus.fi/Etusivu/VKSnohjeet/Syyteharkin

taratkaisunperusteleminen/PageVKS20073Syyteharkintar

atkaisunperusteleminen 

 

 ”Syyteharkinnassa ja tuomioistuimen suorittamassa 

päätösharkinnassa vertaillaan konkreettisten tapahtumien 

(oikeustosiseikkojen) ja tietyn abstraktin 

rikostunnusmerkistön vastaavuutta. Siten keskeistä on 

jutussa olennaisten oikeustosiseikkojen yksilöiminen.” 

 

 ”Syytteessä ei kuitenkaan voida vain toistaa abstraktista 

rikostunnusmerkistöä, vaan teonkuvauksen tulee sisältää 

syyttäjän oikeudellisen arvion mukaan tunnusmerkistön 

täyttävät, kysymyksessä olevassa asiassa ilmenneet 

konkreettiset tosielämän tapahtumat eli oikeustosiseikat”. 
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Sosiaalioikeudellinen näkökulma 

 Oikeuslähteitä lukemalla voisi kuvitella, että perusteluvelvollisuuden 

merkitys olisi kasvanut myös sosiaalioikeudessa, mutta merkkejä 

vasta viime aikoina (esim. STM:n työryhmä vakuutuslääkäripäätösten 

perusteluista). 

 

 Onko sosiaalietuutta koskeva hallintopäätös erilainen kuin muut 

hallintopäätökset? 

 

 Sosiaaliturvaetuuslainsäädäntö vaikeaselkoista – kulkeutuuko aines 

sellaisenaan perusteluihin / tarvitseeko niin tapahtua? 

 

 Ajatukselliseen ymmärrettävyyteen vaikuttaa tosiasiaperustelujen ja 

oikeudellisten perustelujen kohtaaminen 

 

 Ymmärrettävyys saavutettavuutena 

 

  tavoitteena tuoda asiaa esille ja mahdollinen käytännön 

sovellettavuus 
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Kiitos ! 

 

 

 

Vappu Verronen 

vappu.verronen@helsinki.fi 
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