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TERVETULOA VAKUUTUSOIKEUDEN SIDOSRYHMÄPÄIVÄÄN  

- Muutoksenhaku toimeentuloturva-asioissa vakuutusoikeuden toimialalla - 

 

Vakuutusoikeus järjestää maanantaina 21.11.2022 klo 9 - 13.30 sidosryhmäpäivän.   

Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakutuomioistuin ja sen tehtävänä on antaa 

laadukasta ja tehokasta oikeusturvaa muutoksenhakijoille. Käsiteltävät asiat koskevat pääsääntöisesti 

oikeutta lakisääteiseen toimeentuloturvaetuuteen ja toiminnan keskiössä onkin yksittäinen kansalainen.   

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan vakuutusoikeuden toimialaan liittyvistä ajankohtaisista asioista 

sekä siitä, mitä vakuutusoikeudessa tehdään ja mitä oikeudenkäynti vakuutusoikeudessa tarkoittaa ja pitää 

sisällään. Sidosryhmäpäivän tavoitteena on kertoa oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa siellä asioiville 

tahoille ja tilaisuus onkin hyvä mahdollisuus päivittää tietosi vakuutusoikeudesta.  

Tilaisuus on tarkoitettu 

• viranomaisille, etuuslaitoksille ja yhtiöille, jotka tekevät sellaisia päätöksiä, joista muutoksenhaku 

ohjautuu vakuutusoikeuteen,  

• vakuutusoikeudessa asiamiehinä toimiville sekä 

• muille siitä työssään tietoa tarvitseville. 

Tilaisuus järjestetään hybriditoteutuksena (verkkotilaisuus ja läsnätilaisuus Tuomioistuinviraston tiloissa 

osoitteessa Silkkitehtaantie 5 C, Vantaa).  

Sitovat ilmoittautumiset 11.11.2022 mennessä oheisten linkkien kautta: 

- Ilmoittautuminen läsnätilaisuuteen Tuomioistuinviraston tilat (Silkkitehtaantie 5 C, Vantaa):  

https://link.webropolsurveys.com/S/52EAADF141BFE4CD 

- Ilmoittautuminen verkkotilaisuuteen:  

https://link.webropolsurveys.com/S/60F96A4D66F5293B 

Pyydämme ohjaamaan tämän kutsun organisaationne sisällä niille henkilöille, jotka sopivat tilaisuuden 

kohderyhmään.  

 

Huomioithan, että läsnätilaisuuden osallistujamäärä on rajoitettu. Verkkotilaisuuteen osallistujille 

lähetetään osallistumislinkki ennen tilaisuutta.  

Mahdolliset peruutukset tai lisätietokyselyt: riikka.piispa@oikeus.fi. 

 

Läsnätilaisuuden osallistujille on tarjolla aamukahvi klo 9.  Varsinainen ohjelma alkaa klo 9.30. Tilaisuus 

päättyy klo 13, jonka jälkeen läsnätilaisuuden osallistujille on tarjolla salaattilounas.  

 

https://link.webropolsurveys.com/S/52EAADF141BFE4CD
https://link.webropolsurveys.com/S/60F96A4D66F5293B
mailto:riikka.piispa@oikeus.fi


 
2 

 
Tilaisuuden ohjelma: 

Tilaisuuden juontaa vakuutusoikeuden kansliapäällikkö Minna Melender. 

 

9.00 Aamukahvi 

 

9.30 Katsaus vakuutusoikeuden toimialaan 

Vakuutusoikeuden asema toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakujärjestelmässä 

Vakuutusoikeuden organisaatio ja ratkaisukokoonpanot 

Millaisia asioita vakuutusoikeudessa käsitellään ja miltä toiminta näyttää tilastojen valossa?  

Ylituomari Tuula Kivari 

 

Hyvin selvitetty on vähintään puoliksi ratkaistu – miten tuen asiakkaana prosessia? 

Asian käsittely vakuutusoikeudessa  

- Miten asia etenee vakuutusoikeudessa? 

- Mikä on suullisen käsittelyn merkitys?  

Vakuutusoikeustuomari Anna Pitkänen ja vakuutusoikeustuomari Heli-Anna Haukilahti 

 

Tauko, tilaisuus jatkuu klo 11.30 

 

 Oikeudenkäynnin osapuolten roolit vakuutusoikeudessa 

Vakuutusoikeustuomari Maija-Liisa Goebel 

Oikeudenkäyntimateriaali ja sen eheyden tärkeys sekä sähköiset asiointikanavat 

Vakuutusoikeuden esittelijä Jussi Zhang-Lehtinen 

 

Loppuyhteenveto ja katsaus tulevaisuuteen 

 

Miltä tulevaisuus näyttää vakuutusoikeuden toiminnan näkökulmasta? 

Ylituomari Tuula Kivari 

 

13.00 Lounas 

 

 


