
 

 

KANTELU 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle 

 

Kansaneläkelaitos on tiedottanut 20.1.2020: ”Muutoksenhaun asiakirjoja jäi toimittamatta Kelan 

järjestelmävirheen vuoksi. Kela mukaan ”tietojärjestelmästä löytyneen virheen vuoksi osa asiakkaiden 

12.3.2018-3.12.2019 muutoksenhakuun liittyvistä asiakirjoista ei ole siirtynyt Kelasta sosiaaliturva-asioiden 

muutoksenhakulautakuntaan. Virhe koski 439 tapausta ja asiakirjoja jäi toimittamatta yhteensä 8548 

kappaletta.” Tiedotteen mukaan ”Virheen takia kaikki asiakirjat eivät ole olleet käytettävissä sosiaaliturva-

asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden päätöksenteossa. 

 

Ko. aikana esimerkiksi Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on tehnyt ainakin 300 valitusta joko sosiaaliturva-

asioiden muutoksenhakulautakuntaan tai vakuutusoikeuteen asiakkaiden KELA-etuuksien osalta (lähinnä 

eläke-, vammaistuki-, eläkkeensaajan hoitotuki- kuntoutus-asioita). Ko. jutturyhmissä on yleistä, että 

asiakirjoja on paljon. Kela mukaan ”Tiettyjen toimitettavien asiakirjojen määrä oli rajoitettu 50:een tapausta 

kohden”. 

Epäselvää on, mihin Kela viittaa ”tietyillä asiakirjoilla” ja mistä päästä tai kohdasta, alusta vain lopusta vai 

keskeltä, asiakirjoja on rajoitettu. Joka tapauksessa tilanne on herättänyt huolta esimerkiksi asiakkaidemme 

keskuudessa. 

 

Kyseessä on valittajien oikeusturvan kannalta erittäin valitettava ”tietojärjestelmästä löytynyt virhe”. Asioiden 

uudelleen käsittely on toki välttämättömyys, mutta aiheuttaa muutoksenhakuprosessin pitkittymistä täysin 

kohtuuttomasti. Esimerkiksi jos vaikeavammainen henkilö on hakenut kuntoutusta vuodelle 2018, on 

kuntoutusasian uudelleen käsittely vuonna 2020 lähinnä teoreettista. Näin ollen on ilmeistä, että tapahtunut 

virhe on potentiaalisesti johtanut vakaviin, Kelan asiakkaiden terveyttä ja jopa henkeä potentiaalisesti 

vakavasti vaarantaviin oikeudenloukkauksiin, esimerkiksi täysin välttämättömän kuntoutuksen viivästyessä. 

 

Esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 56 § 2 

momentin mukaan, jos Kela ei voi oikaista valituksen kohteena olevaa päätöstä, sen on 30 päivän kuluessa 

valitusajan päättymisestä toimitettava valituskirjelmä ja lausuntonsa asianomaisen muutoksenhakuelimen 

käsiteltäväksi. Tämä velvoite koskee kaikkia valituskirjelmän sivuja, eikä vain 50 sivua. Näin ollen, on 

ilmeistä, että Kela on mittaluokaltaan massiivisesti toiminut näitä asian siirtämistä koskevien säännösten 

vastaisesti. Sähköinen asiointi ja tietojenkäsittely tulee järjestää oikeusjärjestyksemme puitteissa siten, että 

vältytään tällaisilta virheiltä. On myös tärkeää, että järjestelmiä seurataan aktiivisesti, jotta virheet havaitaan. 

 

Kaikessa toiminnassa voi tapahtua virheitä. On kuitenkin keskeistä, että myös arvioidaan, onko toimittu 

laillisesti vai ei. Se on oikeusvaltion kulmakiviä. Jos Kelan asiakas tekee virheen, Kela kyllä kurittaa asiakasta. 

Jos lakimies tekee virheen, Kela moitti lakimiestä. Jos Kela tekee virheen, asia hoidetaan tiedotteella 

pahoittelemalla. Se on hyvä, mutta asia on hyvä tutkia myös muodollisemmin. 

 

Näiden syiden vuoksi pyydän kunnioittavasti eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Kela (ja sen 

viranhaltijat) toiminut laillisesti tässä kantelussa esiin tuotujen asioiden osalta. 

 

Turku, 21.1.2020, pro bono publico 

 

 
Jukka Kumpuvuori, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy, Verkatehtaankatu 4, as. 228 

20100 TURKU 

laki@kumpuvuori.fi 

050 552 0024 

 

LIITTEET: 1. Kela-tiedote. 
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