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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revide
ring av fullföljdsstadgandena i arbetspensions- och folkpensionslag
stiftningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att de fullföljds
stadganden som avser den privata sektorns 
arbetspensionslagar och folkpensionslagstift
ningen skall ändras. Avsikten är att den för
säkrade snabbare än tidigare skall få ett riktigt 
beslut i sina ärenden avseende arbets- och 
folkpensionerna. Samtidigt är det meningen att 
folkpensions- och arbetspensionsanstalterna 
skall få utökat ansvar vid behandlingen av 
pensionsärenden. Förslaget innebär att det 
nuvarande fullföljdsförfarandet blir snabbare 
och att antalet ärenden som behandlas i be
svärsinstanserna minskar. 

Enligt propositionen skall besvären alltid 
tillställas den pensionsanstalt som gett beslutet. 
Om pensionsanstalten samtycker till ändrings
sökandens krav skall den enligt förslaget ome
delbart kunna rätta sitt beslut. I annat fall är 
det meningen att pensionsanstalten skall över-
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sända besvären till besvärsinstansen. Samtidigt 
föreslås att folkpensionsanstalten utan sam
tycke av den som saken gäller eller utan 
iakttagande av återbrytningsförfarande i vissa 
fall skall kunna rätta sitt beslut om detta varit 
felaktigt i fråga om folkpensionens tilläggsdeL 

Dessutom föreslås att stadgandena om be
handling av pensionsärenden inom den privata 
sektorns arbetspensionsanstalter skall komplet
teras så, att de centrala principerna enligt lagen 
om förvaltningsförfarande i huvudsak iakttas 
vid behandlingen. Detta skulle leda till att 
behandlingen av pensionsärenden förenhetligas 
och att medborgarnas rättsskydd utökas. 

Ytterligare föreslås vissa mindre ändringar 
och preciseringar i de lagar som avses ovan. 

Avsikten är att lagändringarna skall träda i 
kraft den l januari 1995. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis som gäller 
ändringssökande 

I 21 § lagen om pension för arbetstagare 
(395/61, APL) ingår stadganden om ordinärt 
ändringssökande. Enligt l mom. får den som är 
missnöjd med en pensionsanstalts eller pen
sionsskyddscentralens beslut i ett ärende som 
gäller pension eller skyldigheter, som i denna 
lag stadgats för en pensionsanstalt eller arbets
givare, söka ändring i beslutet genom skriftliga 
besvär hos pensionsnämnden senast den tret
tionde dagen efter den dag när ändringssökan
den fick del av pensionsanstaltens eller pen
sionsskyddscentralens beslut. 

I 2 mom. stadgas vidare att den som är 
missnöjd med pensionsnämndens beslut i ovan 
nämnt ärende får söka ändring i det genom 
skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen 
inom den tid som stadgas i l mom. från det 
han fick del av beslutet. 

I 21 a§ l mom. APL stadgas om sådant 
återbrytande av ett lagakraftvunnet beslut som 
ingår i extraordinärt ändringssökande. Enligt 
lagrummet kan försäkringsdomstolen även ef
ter den i 21 § föreskrivna besvärstidens utgång 
på framställning av pensionsanstalten eller på 
ansökan av den som ärendet angår, efter övriga 
parters hörande undanröja beslutet och uppta 
ärendet till ny behandling eller förordna att 
ärendet skall handläggas på nytt. En förutsätt
ning för ovan nämnda förfarande är att pen
sionsanstaltens, pensionsskyddscentralens, pen
sionsnämndens eller försäkringsdomstolens be
slut har grundat sig på en oriktig eller bristfäl
lig utredning eller uppenbart inte varit överens
stämmande med lag. 

I 21 a§ 2 mom. APL stadgas om pensions
anstaltens rätt att handlägga ett lagakraftvun
net ärende på nytt. Enligt momentet kan även 
pensionsanstalten utan hinder av ett lagakraft
vunnet beslut handlägga ett ärende på nytt när 
det är fråga om beviljande av förvägrad för
mån eller utökande av redan beviljad förmån. 

I 22 § APL ingår stadganden om särskilt 
grundbesvär. Enligt l mom. kan över debiter
ingen av en avgift som med stöd av APL 
påförts av en pensionsanstalt eller pensions
skyddscentralen skriftligen anföras grundbe
svär hos pensionsnämnden senast inom två år 

från ingången av året efter det år då fordran 
bestämdes eller påfördes. Enligt 2 mom. kan 
den som inte nöjer sig med pensionsnämndens 
beslut i ett ärende som avses i l mom. söka 
ändring i beslutet hos försäkringsdomstolen 
genom skriftliga besvär inom den tid som 
stadgas i 21 §. 

Fullföljdsstadgandena i APL gäller alla pen
sionslagar inom den privata sektorn med un
dantag av lagen om sjömanspensioner (72/56, 
SjPL). Motsvarande stadganden ingår dock i 
SjPL. I 60 § SjPL ingår dessutom ett stadgande 
enligt vilket besvär i sådana fall där dessa 
inkommit till försäkringsdomstolen efter den 
föreskrivna tidens utgång det oaktat kan upp
tas till prövning om vägande skäl till försening
en föreligger. 

En pensionssökande som är missnöjd med 
pensionsanstaltens beslut kan i samband med 
att han anför besvär förete en sådan ny 
utredning med stöd av vilken pensionsanstalten 
kan ändra sitt avgörande. I dylika situationer, 
när besvärsinstansen sänder besvärsärendet till 
pensionsanstalten för utlåtande, ändrar pen
sionsanstalten när den ger sitt utlåtande i 
allmänhet avgörandet antingen helt eller delvis 
i enlighet med ändringssökandens yrkanden. 
Denna ändring görs genom ett interimsbeslut. I 
sitt utlåtande till besvärsinstansen meddelar 
pensionsanstalten om detta interimsbeslut. 
Trots detta behandlas ärendet ytterligare i 
besvärsinstansen, som genom sitt beslut an
tingen fastställer pensionsanstaltens interims
beslut eller ändrar det eller återförvisar ärendet 
för ny handläggning i pensionsanstalten. Efter 
återförvisningen skall pensionsanstalten ytterli
gare ge ett slutligt beslut i ärendet. 

Ovan beskrivna förfarande leder till onödig 
handläggning av besvärsärenden i besvärsin
stanserna och fördröjer även ärendenas slutliga 
avgörande, eftersom pensionsanstalten inte i 
samband med besvärsärendet direkt genom ett 
slutligt beslut själv kan rätta det överklagade 
beslutet. Detsamma gäller också pensions
skyddscentralens beslut i pensionsärenden. 

Trots att pensionsanstalten inte i samband 
med ett besvärsärende direkt kan ändra ett 
överklagat beslut till pensionssökandens fördel, 
kan den redan med stöd av gällande stadgan
den genom ett nytt beslut ändra ett lagakraft
vunnet beslut till pensionssökandens fördel. 
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Pensionsanstalten är dock inte skyldig att 
förfara på det sättet. 

Pensionsanstaltens rätt att till fördel för 
pensionssökanden handlägga ett lagakraftvun
net beslut på nytt är inte beroende av om det 
är en pensionsanstalt, pensionsnämnden eller 
försäkringsdomstolen som har gett det laga
kraftvunna beslutet. I praktiken har det där
emot ansetts att en ny behandling i pensions
anstalten förutsätter att en ny utredning har 
företetts i ärendet. Kravet på ny utredning har 
varit strängare när det varit fråga om ny 
behandling av ett ärende som har avgjorts 
genom ett lagakraftvunnet beslut av en be
svärsinstans än när det varit fråga om ny 
behandling av ett ärende som har avgjorts 
genom motsvarande beslut av en pensionsan
stalL Arbetspensionslagarna innehåller inte av
seende pensionsnämnden motsvarande rätt att 
behandla ett ärende på nytt. 

Ett rättsförhållande som har fastställts gen
om ett lagakraftvunnet beslut kan enligt gäll
ande bestämmelser ändras till pensionssökan
dens nackdel först sedan det lagakraftvunna 
beslutet har undanröjts i enlighet med 21 a§ l 
mom. APL. Endast försäkringsdomstolen har 
rätt att undanröja ett lagakraftvunnet beslut. 
En förutsättning för återbrytande är att det 
lagakraftvunna beslutet har grundat sig på en 
oriktig eller bristfällig utredning eller uppen
bart inte varit överensstämmande med lag. I 
praktiken har återbrytning ansetts vara ett 
alltför komplicerat och långsamt förfarande i 
sådana fall, där pensionssökanden är av samma 
åsikt som pensionsanstalten i fråga om felak
tigheten i det lagakraftvunna beslutet och där 
sökanden är villig att ge sitt samtycke till att 
beslutet rättas till hans egen nackdel. 

Sådana besvär gällande pensionsärenden 
inom den privata sektorn som har inkommit 
efter besvärstidens utgång kan, med undantag 
av situationer som avses i ovan nämnda 60 § 
SjPL, i enlighet med gällande bestämmelser inte 
upptas till prövning. Besvär som inkommit för 
sent kan tas upp till prövning endast om detta 
är möjligt med stöd av 21 a§ APL. Arbetspen
sionslagarna har dock stadgats uttryckligen för 
tryggande av arbetstagarnas utkomst när dessa 
till följd av ålderdom eller arbetsoförmåga inte 
längre får sin utkomst genom förvärvsarbete. 
Det kan anses förenligt med pensionssökande
nas intresse att de berörda besvärsinstanserna 
ges möjlighet att ta upp besvär till prövning, 

oberoende av om besvären inkommer för sent, 
men förutsatt att det finns vägande skäl till 
förseningen. 

Inom folkpensionssystemet kan den som är 
missnöjd med ett beslut som pensionsanstalten 
gett beträffande en förmån besvära sig hos 
prövningsnämnden. Prövningsnämndens beslut 
kan ytterligare överklagas hos försäkringsdom
stolen, såvida besvärsärendet inte gäller en 
sådan förmån där prövningsnämnden är sista 
besvärsinstans. Det fullföljdssystem som avser 
folkpensionssystemet har motsvarande brister 
som de vilka ovan konstaterats i fråga om 
arbetspensionssystemet. Det har dock ansetts 
att folkpensionsanstalten, förutsatt att den för
säkrade ger sitt samtycke till detta, med stöd av 
de stadganden i lagen om förvaltningsförfaran
de som gäller sakfel kan ändra sitt lagakraft
vunna beslut även till den försäkrades nackdel. 

1.2. Framställandet av förslag till kandidater 
vid förordnande av lekmannaledamöter i 
försäkringsdomstolen för behandling 
av arbetspensionsärenden 

I 21 b § APL ingår stadganden om de 
lekmannaledamöter och deras suppleanter som 
skall finnnas vid försäkringsdomstolen för 
handläggning av arbetspensionsärenden. I 2 
mom. stadgas att arbetsgivar- och arbetstagar
ledamöterna samt suppleanterna förordnas av 
statsrådet på framställning av [ socialministeri
et] för tre år i sänder. I och för deras 
förordnande skall vederbörande mest represen
tativa organisationer för arbetsgivarna och 
arbetstagarna beredas tillfälle att för egen del 
framställa förslag, vilket bör omfatta två 
gånger så många kandidater som antalet 
behövliga ledamöter och suppleanter. Motsva
rande stadgande om dubbelt antal kandidater 
ingår i 61 § 2 mom. SjPL. 

I praktiken har förordnandet av lekmanna
ledamöterna och deras suppleanter i försäk
ringsdomstolen kommit att gälla de kandidater 
som i första hand föreslagits. stadgandet om 
dubbelt antal kandidater har därmed inte haft 
den praktiska betydelse som ursprungligen 
hade avsetts. 

1.3. Förande av talan för omyndig och omyndigs 
bestämmanderätt i arbetspensionsärenden 

I 19 b § APL stadgas om vem som har rätt 
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att föra pensionssökandens talan när han är 
minderårig eller när han på grund av sjukdom 
eller av annan orsak är oförmögen att själv 
söka pension och när han saknar förmyndare 
eller för ändamålet tillförordnad god man. 
Enligt nämnda lagrum kan en av pensionsan
stalten godkänd nära anhörig eller annan per
son, som huvudsakligen tagit hand om honom, 
i egenskap av bevakare av hans intressen föra 
hans talan i de situationer som nämns här 
ovan. Enligt 2 mom. kan pensionsanstalten 
också under de förutsättningar som stadgas i l 
mom. betala ut pension åt en nära anhörig till 
pensionstagaren eller åt en annan person. I 21 § 
SjPL ingår beträffande SjPL-pensionerna stad
ganden som till största delen motsvarar stad
gandena i 19 § l och 2 mom. APL. 

Ovan nämnda stadganden i APL och SjPL 
bör anses delvis föråldrade och otillräckliga 
med tanke på bevakandet av omyndiga perso
ners intresse. 

1.4. Behandlingen av ärenden i en arbets
pensionsanstalt 

I fråga om behandlingen av arbetspensions
ärenden inom den privata sektorn finns ytterst 
få lagstadgade bestämmelser som gäller för
farandet i pensionsanstalterna. Folkpensions
anstalten och statskontoret berörs däremot av 
lagen om förvaltningsförfarande, vilken inne
håller stadganden om de allmänna principer 
som skall iakttas vid behandlingen av förvalt
ningsärenden. Dessa myndigheter skall därmed 
iaktta principerna i lagen om förvaltningsför
farande när de behandlar sådana folkpensions
eller arbetspensionsärenden som ankommer på 
dem. 

I lagen om förvaltningsförfarande stadgas 
bl.a. om myndigheternas skyldighet att ge 
sökanden råd om hur ett ärende anhängiggörs, 
om avhjälpande av brist i en handling, om 
jävsgrunder i fråga om tjänsteman som hand
lägger ett ärende, om hörande av part, om 
motivering av beslut och om rättande av 
oriktiga beslut. Vad beträffar den privata sek
torns arbetspensionsanstalters och pensions
skyddscentralens förfarande i motsvarande si
tuationer är stadgandena bristfälliga eller helt 
obefintliga. 

Arbetspensionsanstalterna inom den privata 
sektorn har i tillämpliga delar iakttagit prin
ciperna i lagen om förvaltningsförfarande, trots 

att en sådan lagstadgad skyldighet inte förelig
ger. Det anses att arbetspensionsanstalterna 
och pensionsskyddscentralen handhar ett of
fentligt uppdrag när de behandlar pensions
ärenden. Därför är det motiverat att de centrala 
principerna i lagen om förvaltningsförfarande 
genom lagstiftningen utsträcks att i tillämpliga 
delar gälla också den privata sektorns arbets
pensionsanstalter. Härigenom är det meningen 
att behandlingen av dels ärenden inom folk
pensionssystemet, dels arbetspensionsärenden 
inom den offentliga sektorn och den privata 
sektorn skall förenhetligas i den första besluts
instansen, varvid ett jämbördigt bemötande av 
medborgarna utökas i dessa avseenden. 

2. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

De mål som gäller fullföljdssystemet beträf
fande pensioner bör innehållsmässigt motsvara 
de mål som över huvud taget gäller i fråga om 
ett adekvat rättsskyddssystem. Det är viktigt 
att pensionsbesluten ges så snabbt som möjligt 
och att besluten är så korrekta som möjligt. 
Detta är angeläget med tanke på både det 
allmänna intresset och den enskilda försäkra
des intresse. 

Det är önskvärt att olika system i tillämpliga 
delar kan iaktta ett enhetligt förfarande när 
pensionsärenden avgörs. Ett enhetligt förfaran
de är ägnat att minska risken för felaktigt 
förfarande, samtidigt som det bidrar till att 
garantera att analoga beslut ges i analoga 
ärenden. Samtidigt minskar också behovet att 
söka ändring. 

Det är viktigt att systemet för ändringssö
kande så snabbt som möjligt kan ta upp 
pensionsanstaltens avgörande till prövning. 
Därför bör pensionssökandena känna till under 
vilka förutsättningar ett beslut kan ändras i 
efterhand. Likaså bör det förfarande som gäller 
ändringssökande vara så okomplicerat och 
enhetligt som möjligt. Handläggningen av ett 
besvärsärende får inte heller ta alltför lång tid 
i anspråk. 

2.1. Självrättelse av beslut i samband med 
ändringssökande 

Såsom här ovan konstaterats är det onödigt 
att handlägga ett ärende i besvärsinstans i 
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sådana fall, där pensionsanstalten på grundval 
av en ny utredning som har företetts i samband 
med sökandet av ändring är beredd att god
känna yrkandena i besvären och att rätta sitt 
beslut. Eftersom det dessutom är enklare, 
snabbare och mer ekonomiskt att rätta ett 
ärende i pensionsanstalten än i besvärsinstan
sen, bör pensionsanstalten i klara fall ha rätt 
att i samband med besvärsärendet direkt ge
nom ett slutligt beslut själv rätta det överkla
gade beslutet. Ovan nämnda gäller också pen
sionsskyddscentralens beslut i sådana ärenden 
där besvär kan anföras i enlighet med 21 § APL. 

Därför föreslås det att APL och SjPL samt 
lagar som gäller folkpensionssystemet och vissa 
andra lagar som har nära anknytning till 
folkpensionssystemet utökas med ett stad
gande, enligt vilket besvärsskriften inom stad
gad besvärstid skall lämnas in till den pen
sionsanstalt som gett beslutet eller till pensions
skyddscentralen, ifall det är fråga om dess 
beslut. Om pensionsanstalten godkänner alla 
de yrkanden som ingår i besvärsskriften skall 
den ge ett rättelsebeslut i ärendet. Härvid 
lämnas besvärsskriften inte alls till besvärs
instansen. 

Avsikten är att besvären alltid skall tillställas 
besvärsinstansen via pensionsanstalten i fråga. 
Enligt förslaget skall detta förfarande också 
tillämpas när ändring söks i pensionsnämndens 
eller prövningsnämndens beslut hos försäk
ringsdomstolen. Meningen är att pensionsan
stalten direkt skall kunna ta ställning till den 
nya utredning som företetts i samband med 
besvären samt genast ge ett rättelsebeslut som 
uppfyller ändringssökandens krav. I dessa fall 
handläggs besvären inte alls i besvärsinstansen, 
utan sökandet av ändring förfaller i fråga om 
det ursprungliga beslutet och rättelsebeslutet 
ersätter de beslut som tidigare givits i besvärs
ärendet. 

Pensionsanstaltens rätt, och samtidigt även 
skyldighet, att rätta ett överklagat beslut skall 
enligt förslaget komma i fråga när det finns 
klara grunder för godkännande av ändringssö
kandens krav. I sådana fall där pensionsanstal
ten inte kan godkänna alla yrkanden i besvärs
skriften, är det meningen att pensionsanstalten 
lämnar besvären jämte sitt utlåtande till en 
besvärsinstans för avgörande. Detta förfarande 
skall enligt förslaget iakttas också i sådana fall 
där det finns flera parter i ett ärende och där 
dessa personers intressen kan gå isär på grund 
av rättelsen. Också härvid är det meningen att 

handläggningen av ärendet förenklas så, att 
pensionsanstalten inte längre behöver ge ett 
separat bemötande med anledning av besvären. 

Om besvären efter utgången av besvärstiden 
inkommer till pensionsanstalten i fråga, före
slås det att pensionsanstalten om den så önskar 
skall kunna rätta belutet oberoende av dröjs
målet. Om pensionsanstalten inte rättar beslu
tet skall den sända besvären för behandling till 
den besvärsinstans som ärendet gäller. Därefter 
ankommer det på besvärsinstansen att avgöra 
huruvida det undersöker besvären eller inte. 
Besvären skall tillställas besvärsinstansen också 
i det fallet, att någon annan processuell brist än 
försening vid inlämningen av besvären förhind
rar ärendets behandling. 

Enligt förslaget skall den som är missnöjd 
med ett rättelsebeslut ha rätt att söka ändring 
i detta beslut. Årendet kan vara beroende av 
tolkning bl.a. såtillvida, att det blir fråga om 
huruvida rättelsebeslutet i sin helhet motsvarar 
de yrkanden som anförs i besvären. 

Om ändringssökandens krav inte kan god
kännas i sin helhet skall pensionsanstalten 
inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända 
besvärsskriften jämte sitt eget utlåtande till den 
besvärsinstans som ärendet gäller. På grund av 
den tilläggsutredning som krävs med anledning 
av besvären föreslås det att besvären skall 
kunna sändas till besvärsinstansen också efter 
nämnda 30-dagarsperiod, men dock senast 
inom 60 dagar från besvärstidens utgång. 

Det som här ovan sagts beträffande pen
sionsanstalternas självrättelseförfarande skall 
enligt det stadgande som föreslås i APL gälla 
också pensionsskyddscentralen i sådana ären
den, där över beslut som pensionsskydds
centralen har gett kan anföras besvär i enlighet 
med 21 § APL. 

Det föreslås att ovan nämnda förfarande 
skall tillämpas vid sökande av ändring i beslut 
som getts med stöd av APL, lagen om pension 
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 
(134/62, KAPL), SjPL, lagen om pension för 
vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhål
lande (662/85, KoPL), lagen om pension för 
företagare (468/69, FöPL), lagen om pension 
för lantbruksföretagare (467/69, LFöPL), lagen 
om generationsväxlingspension för lantbruks
företagare (1317/90, GEVPL) samt lagen om 
avträdelsepension (16/74, AvPL) och lagen om 
avträdelseersättning för lantbruksföretagare 
(1330/92, AvEL). Motsvarande förfarande skall 
enligt förslaget tillämpas även vid sökande av 
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ändring i beslut som getts med stöd av folk
pensionslagen (347/56, FPL), lagen om bo
stadsbidrag för pensionstagare (591/78, PBL), 
familjepensionslagen (38/69, FamPL), lagen om 
frontmannapension (119/77, FrPL), lagen om 
handikappbidrag (124/88, HBL), lagen om 
vårdbidrag för barn (444/69, VårdbL) och 
lagen om betalning av fronttillägg utomlands 
(988/88, UFrL). 

Avsikten är att det föreslagna självrättelse
förfarandet inte skall gälla det grundbesvärs
förfarande som för närvarande gäller med stöd 
av APL och SjPL. Grundbesvärsförfarandet 
avviker i så hög grad från det ordinära 
besvärsförfarandet att självrättelseförfarandet 
inte kan anses motiverat när det är fråga om 
grund besvär. 

Avsikten med det föreslagna självrättelseför
farandet är framför allt att utöka pensionsan
stalternas och pensionsskyddscentralens ansvar 
när det gäller verkställigheten och tillämpning
en av pensionssystemen. Det föreslagna för
farandet skulle likaså påskynda behandlingen 
av pensionsärenden och minska antalet be
svärsärenden i besvärsinstanserna i sådana fall 
där pensionsanstalterna eller pensionsskydds
centralen är beredda att bifalla ändringssökan
dens yrkanden. 

2.2. Ny prövning av ett ärende där avgörandet 
har vunnit laga kraft 

Enligt de arbetspensionslagar som är i kraft 
inom den privata sektorn kan ett ärende som 
har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut 
ändras till sökandens nackdel först efter det att 
försäkringsdomstolen anser att förutsättningar
na för undanröjande av beslutet föreligger. I 
dessa fall kan försäkringsdomstolen antingen 
själv avgöra ärendet på nytt eller förordna att 
ärendet skall avgöras på en lägre nivå. I 
allmänhet förordnar försäkringsdomstolen att 
ärendet skall handläggas på nytt i pensionsan
stalten. Härvid har sökanden möjlighet att 
överklaga pensionsanstaltens nya beslut hos 
pensionsnämnden samt att överklaga pensions
nämndens beslut hos försäkringsdomstolen i 
enlighet med den normala besvärsrätten. Om 
försäkringsdomstolen själv avgör ärendet har 
sökanden inte rätt att överklaga försäkrings
domstolens beslut. 

Det ovan anförda gäller i huvuddrag också 
det fullföljdssystem som avser folkpensionslag-

stiftningen och vissa andra därmed nära för
knippade lagar. Inom folkpensionssystemet är 
prövningsnämden första besvärsinstans. Dess 
beslut kan i allmänhet överklagas hos försäk
ringsdomstolen. 

Med tanke på parternas rättsskydd vore det 
bättre om försäkringsdomstolen inte såsom 
första instans kunde avgöra ärendet till sö
kandens nackdel, eftersom denne inte har rätt 
att överklaga försäkringsdomstolens beslut. 

Enligt gällande bestämmelser kan en pen
sionsanstalt inom den privata sektorn och 
folkpensionsanstalten på grundval av en ny 
utredning behandla ett lagakraftvunnet pen
sions- eller förmånsbeslut på nytt till sökandens 
fördel ifall det är fråga om beviljande av 
förvägrad förmån eller utökande av redan 
beviljad förmån. Pensionsnämnden och pröv
ningsnämnden saknar motsvarande rätt. Enligt 
de nuvarande stadgandena kan inte ens för
säkringsdomstolen ändra ett lagakraftvunnet 
beslut till sökandens fördel annat än i samband 
med undanröjande av beslut. 

De nuvarande stadganden som avser möjlig
heten att ändra ett lagakraftvunnet beslut till 
sökandens fördel kan anses bristfälliga. Pen
sionsnämnden, prövningsnämnden och försäk
ringsdomstolen bör ha möjlighet att ändra ett 
tidigare avgjort beslut som vunnit laga kraft till 
pensionssökandens fördel, om nämnden eller 
försäkringsdomstolen vid behandlingen av be
svärsärendet lägger märke till att det tidigare 
lagakraftvunna beslutet var oriktigt. Till följd 
av arbets- och folkpensionssystemens socialför
säkringsbaserade karaktär kan det dessutom 
förutsättas att pensionsanstalterna på eget ini
tiativ tar upp ett lagakraftvunnet ärende till ny 
prövning när de får kännedom om nya utred
ningar som hänför sig till det tidigare avgöran
det. 

På grundval av det ovan relaterade föreslås 
att de stadganden som gäller ny prövning av ett 
lagakraftvunnnet beslut ändras så, att försäk
ringsdomstolen inte längre i samband med 
undanröjande av beslut själv kan avgöra den 
egentliga frågan, utan att försäkringsdomsto
len, ifall förutsättningarna för undanröjande 
uppfylls, alltid skall förordna att ärendet av
görs på nytt i en lägre beslutsinstans. Dessutom 
föreslås det att pensionsanstalten alltid skall 
pröva ett lagakraftvunnet beslut på nytt om ny 
utredning framkommer i ett ärende som gäller 
beviljande av förvägrad förmån eller utökande 
av redan beviljad förmån. 
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Vidare föreslås att stadgandena i fråga ut
ökas med en bestämmelse, enligt vilken pen
sionsnämnden, prövningsnämnden och försäk
ringsdomstolen när dessa behandlar besvär 
skall kunna ändra ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut till pensionssökandens fördel. Nämnder
na och försäkringsdomstolen skall dock inte 
påföras en sådan skyldighet. Det föreslås att 
gängse besvärsrätt skall gälla i fråga om pen
sionsanstaltens, pensionsnämndens och pröv
ningsnämndens beslut. Försäkringsdomstolens 
beslut skall inte vara överklagbart. 

Enligt de föreslagna ändringarna skall pen
sionsanstalten på grundval av en ny utredning, 
utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet 
beslut, handlägga ärendet på nytt när det är 
fråga om beviljande av en förvägrad förmån 
eller utökande av en redan beviljad förmån. 
Enligt förslaget skall en förnyad prövning inte 
vara beroende av huruvida det tidigare laga
kraftvunna beslutet har getts av en pensions
anstalt eller en besvärsinstans. Genom detta 
förfarande skall ett tidigare beslut inte kunna 
ändras till pensionssökandens nackdel. Om det 
i ärendet har framkommit en sådan ny utred
ning som inte leder till att ett lagakraftvunnet 
beslut ändras till sökandens fördel skall pen
sionsanstalten ge ett avslagsbeslut i ärendet. 
Detta beslut kan överklagas i normal ordning. 

Om en ny utredning inte har framkommit i 
ett lagakraftvunnet beslut, skall yrkandet på ny 
prövning inte bifallas. Om ett ärende inte 
prövas på nytt skall pensionsanstalten ge ett 
beslut härom till sökanden. Också detta beslut 
kan överklagas i normal ordning. 

Det ankommer på pensionsnämnden, pröv
ningsnämnden och försäkringsdomstolen att 
vara besvärsinstans i besvärsärenden. Avsikten 
med den nu föreslagna ändringen är därför att 
pensionsanstalten i första hand genom sitt 
beslut tar ställning till den nya utredningen och 
att besvärsinstanserna tar ställning först när 
dessa behandlar de besvär som har anförts 
över pensionsanstaltens beslut. Enligt förslaget 
tar försäkringsdomstolen såsom sista besvärs
instans ställning också till den nya utredningen. 

Om pensionsnämnden eller prövningsnämn
den i samband med att den prövar besvär som 
anförts anser att ärendet borde avgöras till 
ändringssökandens fördel avseende en längre 
tid än vad pensionsanstalten har tagit ställning 
till i sitt beslut, skall pensionsnämnden och 
prövningsnämnden i enlighet med det föreslag
na stadgandet ha rätt att pröva ärendet utgåen-

de från ändringssökandens krav avseende en 
längre tid än vad som är fallet i pensionsan
staltens beslut. Förslaget innebär sålunda att 
pensionsnämnden och prövningsnämnden kan 
pröva ett lagakraftvunnet beslut endast i sam
band med behandlingen av besvären. Någon 
skyldighet till förnyad prövning ankommer 
däremot inte på pensionsnämnden och pröv
ningsnämnden. Vidare föreslås att försäkrings
domstolen skall ha motsvarande rätt när den 
behandlar besvär som anförts över pensions
nämndens och prövningsnämndens beslut. 

En förutsättning för förnyad prövning är att 
det i ärendet har framkommit sådana nya 
uppgifter som beslutsfattaren inte tidigare hade 
tillgång till. För att ett tidigare beslut skall 
kunna ändras krävs det en sådan ny utredning, 
med stöd av vilken ärendet ursprungligen redan 
hade avgjorts till sökandens fördel. Enligt 
förslaget skall pensionssökanden ha sedvanlig 
besvärsrätt i fråga om pensionsanstalternas, 
pensionsnämndens och prövningsnämndens be
slut också till den del som i dessa har gjorts ett 
nytt avgörande i ett lagakraftvunnet ärende. 

De föreslagna ändringarna innebär en preci
sering och utvidgning av det förfarande som 
gäller förnyad prövning av lagakraftvunna 
beslut. Ändringarna innebär vidare att pen
sionssökanden får möjlighet att enligt en snab
bare tidtabell få ett oriktigt avgörande ändrat 
till sin fördel. 

Såsom ovan konstaterats är det enligt den 
huvudregel som för närvarande gäller möjligt 
att till sökandens nackdel uppta ett lagakraft
vunnet pensionsärende till förnyad prövning 
först efter det att försäkringsdomstolen har 
undanröjt det lagakraftvunna beslutet. Folk
pensionsanstalten har visserligen möjlighet att 
med stöd av stadgandena i lagen om förvalt
ningsförfarande utan att beslutet undanröjs 
ändra sitt lagakraftvunna beslut till sökandens 
nackdel, förutsatt att denne samtycker till 
detta. 

I praktiken händer det jämförelsevis ofta att 
en pensionssökande, efter det att folkpensions
anstalten har beviljat sökanden folkpensionens 
basdel och tilläggsdel, med retroaktiv verkan 
blir beviljad någon sådan i 26 § l mom. FPL 
nämnd förmån som beaktas såsom inkomst i 
folkpensionens tilläggsdeL När folkpensionsan
stalten fattar beslut om tilläggsdelen borde den 
beakta en dylik förmån som reducerar tilläggs
delen, ifall beslutet angående förmånen i fråga 
har föregått folkpensionsanstaltens beslut. Om 
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beslutet angående förmånen emellertid fattas 
först efter folkpensionsanstaltens beslut, har 
folkpensionsanstalten när den fattat sitt beslut 
inte kunnat beakta den retroaktivt beviljade 
förmånen, varvid folkpensionsanstalten har be
viljat pensionssökanden en tilläggsdel som han 
inte alls har varit berättigad till eller beviljat 
tilläggsdelen enligt alltför högt belopp. Motsva
rande situation uppstår även när en förmån 
som har reducerande effekt på tilläggsdelen 
höjs med retroaktiv verkan. I dylika entydiga 
situationer borde folkpensionsanstalten ha rätt 
att utan tilläggsdelstagarens samtycke och utan 
undanröjande av beslutet ändra ett lagakraft
vunnet tilläggsdelsbeslut till pensionssökandens 
nackdel. På detta sätt skulle det gå att undvika 
att entydigt lagstridiga beslut tillställs försäk
ringsdomstolen för undanröjande. 

Mot bakgrunden av det ovan relaterade 
föreslås det att FPL utökas med ett nytt 
stadgande, enligt vilket folkpensionsanstalten, 
efter att ha hört den berörda parten och utan 
det förfarande som avser undanröjande av ett 
lagakraftvunnet beslut, skall kunna behandla 
ett tilläggsdelsärende som avgjorts genom la
gakraftvunnet beslut på nytt, ifall tilläggsdels
tagaren retroaktivt har beviljats en i 26 § l 
mom. FPL avsedd förmån eller om en sådan 
förmån har höjts. Avsikten är att eventuellt 
återkrav av en förmån som utbetalts till alltför 
stort belopp skall göras med tillämpning av 
stadgandena i 88 a § FPL gällande normalt 
återkrav. 

I 26 § l mom. FPL uppräknas de till den 
försäkrade varaktigt utgående förmånerna som 
skall beaktas vid fastställande av tilläggsdelen. 
Till dessa förmåner hör bl.a. arbets- och 
familjepensioner, olycksfallspension samt er
sättning för förlorad inkomst enligt trafikför
säkringen till den del sådan ersättning betalas 
för längre tid än ett år. 

2.3. Behandling av besvär som inkommit efter 
stadgad tid 

För närvarande skall sådana besvär gällande 
förmåner enligt den privata sektorns arbetspen
sionslagar som har inkommit efter besvärsti
dens utgång inte prövas i besvärsinstanserna. 
Detta innebär att ett ärende, ifall besvären har 
inlämnats för sent, kan bli behandlat endast 
med stöd av antingen det undanröjningsförfa
rande som avses i 21 a§ l mom. APL eller i 

2 340603E 

samband med sådan ny handläggning av laga
kraftvunnet beslut som avses i 21 a§ 2 mom. 
APL och, i fråga om besvär som avses i SjPL, 
med stöd av motsvarande stadganden i SjPL. 
Det enda undantaget från detta är de besvär 
som kan anföras hos försäkringsdomstolen 
beträffande förmåner enligt SjPL. Enligt 60 § 
SjPL kan försäkringsdomstolen uppta besvär 
som har inkommit efter besvärstidens utgång 
till prövning, om vägande skäl till förseningen 
föreligger. 

Det som här ovan har konstaterats be
träffande handläggningen av försenade besvär i 
besvärsinstanserna gäller i stor utsträckning 
även besvär som anförts i fråga om förmåner 
enligt folkpensionssystemet. 

Både i den förvaltningsrättsliga lagskip
ningen och i den allmänna rättskipningen finns 
ett förfarande för återställande av försutten 
fatalietid i fråga om försenade besvär. Enligt 
detta förfarande kan högsta förvaltningsdom
stolen eller högsta domstolen återställa fatalie
tiden, om ändringssökanden haft laga förfall 
eller om annat synnerligen vägande skäl till 
förseningen föreligger. Härvid krävs det inte att 
en ny utredning företes som stöd för besvären. 
Inte heller förutsätts att det överklagade be
slutet uppenbarligen inte överensstämmer med 
lag eller att det har grundat sig på oriktig eller 
bristfällig utredning. 

Arbetspensionslagarna har stiftats för att 
trygga arbetstagarnas utkomst vid ålderdom 
och arbetsoförmåga. Från pensionssökandenas 
synpunkt är det viktigt att de får den pensions
förmån som har tillvuxit för deras del. Likaså 
är det viktigt att den som söker pension inom 
folkpensionssystemet skall få sin miniroiut
komst enligt detta system oberoende av om 
hans besvär inkommit för sent. Därför är det 
viktigt att sådana arbets- och folkpensions
besvär som inkommer efter besvärstidens ut
gång skall kunna upptas till prövning i besvärs
instanserna. För att de tidsfrister som stadgats 
för besvären dock inte skall förlora sin bety
delse, bör upptagningen till prövning förutsätta 
att vägande skäl till förseningen föreligger. 
Enligt huvudregeln skall den stadgade tidsfris
ten för besvär iakttas i besvärsinstanserna. 

På grundval av det ovan relaterade föreslås 
det att APL samt de lagar som gäller folkpen
sionssystemet eller som är nära förknippade 
med detta utökas med ett nytt stadgande, enligt 
vilket besvärsinstansen, trots att besvären in
kommit för sent, kan tas upp till behandling 
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om det finns vägande orsaker till dröjsmålet. 
Vidare är det meningen att den föreslagna 
ändringen skall gälla också grundbesvär som 
avses i arbetspensionslagarna. Ytterligare före
slås att 60 § SjPL skall ändras att motsvara det 
föreslagna nya stadgandet i APL. 

Motsvarande rätt tillkommer sedan tidigare 
de besvärsinstanser som avses i lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/48), vilken ju ingår i 
socialförsäkringslagstiftningen. Eftersom denna 
lagstiftning för närvarande är föremål för en 
revidering, vars syfte är att förenkla och 
förenhetliga systemen för ändringssökande 
inom denna lagstiftning, kan det konstateras 
att den föreslagna ändringen skulle bidra till 
uppnåendet av detta mål. 

Såsom här ovan konstaterats skulle pen
sionsanstalten och pensionsskyddscentralen om 
de så önskar och utan hinder av ovan föreslag
na nya stadganden kunna rätta ett överklagat 
beslut i enlighet med ändringssökandens yrkan
den, trots att besvären har inkommit för 
sent. 

2.4. Framställandet av förslag till kandidater 
vid förordnande av lekmannaledamöter i 
försäkringsdomstolen för behandling 
av arbetspensionsärenden 

Såsom ovan konstaterats har stadgandet i 21 
b§ 2 mom. APL och 61 § 2 mom. SjPL om 
framställandet av förslag till dubbelt antal 
kandidater inte haft den praktiska betydelse 
som ursprungligen hade avsetts. I praktiken 
har statsrådet till de i lagrummet avsedda 
lekmannaledamöterna och deras suppleanter 
förordnat de personer som förslagsställarna 
ställt i första hand. I detta avseende kan 
stadgandet betraktas som en s.k. död paragraf. 
Eftersom framställandet av förslag till dubbelt 
antal kandidater desutom förorsakar förslags
ställarna mera arbete och besvär än vad ett 
enkelt antal kandidater skulle medföra, föreslås 
det att de berörda stadgandena i APL och SjPL 
ändras så, att förslagen skall motsvara det 
antal kandidater som förordnas till lekmanna
ledamöter jämte suppleanter i försäkringsdom
stolen. 

2.5. Förande av talan för omyndig och omyndigs 
bestämmanderätt i arbetspensionsärenden 

I 19 b§ l och 2 mom. APL och 21 § SjPL 

utgår man ifrån att en minderårig person som 
är berättigad till en pensionsförmån inte har 
talan i sitt pensionsärende, utan att hans talan 
förs av hans förmyndare eller, när han saknar 
förmyndare eller god man inte har tillförord
nats, en annan nära anhörig eller en annan 
person som huvudsakligen har tagit hand om 
honom. Dessa personer har också rätt att lyfta 
pension på en minderårigs vägnar. 

Enligt 20 § 2 mom. lagen angående förmyn
derskap (3411898) har en omyndig rätt att själv 
bestämma över vad han såsom omyndig för
värvat genom eget arbete, över avkastningen av 
denna egendom och över vad som kommit i 
stället för egendomen. I lagen angående för
mynderskap avses med omyndig den som inte 
fyllt 18 år eller som genom domstols beslut har 
förklarats omyndig. 

I 5 § l mom. lagen om arbetsavtal (320/70) 
stadgas att en minderårig som fyllt 15 år får 
såsom arbetstagare själv ingå samt uppsäga 
och häva arbetsavtal. 

En person under 18 år kan vara berättigad 
till förmåner enligt arbetspensionslagarna. Det
ta är fallet när en person under 18 år medan 
han är arbetspensionsförsäkrad blir arbetsoför
mögen eller med stöd av arbetspensionslagarna 
får rätt till barnpension efter sina föräldrar. 

I sådana fall där det är fråga om pension 
som någon har tjänat in genom eget arbete 
borde en 15-åring eller äldre förmånsberätti
gad, med beaktande även av stadgandena i 
lagen angående förmynderskap och lagen om 
arbetsavtal, ha rätt att ensam föra talan i sitt 
pensionsärende och att ensam bestämma om 
sin pension. Därför föreslås det att 19 b§ l 
mom. APL och 21 § l mom. SjPL utökas med 
ett stadgande om 15 år fyllda pensionssökandes 
rätt att ensamma föra talan i ett sådant 
pensionsärende som gäller pension vilken de 
intjänat genom eget arbete och sökandenas rätt 
att ensamma bestämma om sådan pension. 
Enligt förslaget skall bestämmanderätten dock 
begränsas av de övriga APL-stadganden som 
redan nu är i kraft vad gäller pensionstagarens 
bestämmanderätt. Dessa stadganden gäller 
bl.a. situationer där pensionen inte utbetalas 
till pensionstagaren själv, utan till socialnämn
den för tryggarrdet av uppehället för personer 
som pensionstagaren har vårdnaden om och till 
en sekundär utbetalare på basis av dennes 
regressrätt. 

En omyndigs rätt att föra talan i arbetspen
sionsärenden skulle enligt förslaget i tillämpliga 
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delar komplettera 16 § lagen om förvaltnings
förfarande, i vilken beträffande talan för omyn
dig har antagits i huvudsak samma principer 
som i civilrätten. Dessutom är det meningen att 
de stadganden om omyndigas bestämmanderätt 
som ingår i lagen angående förmynderskap 
skall gälla också arbetspensionsärenden, såvida 
dessa stadganden inte står i konflikt med 
stadgandena i APL och SjPL. 

2.6. Behandlingen av ärenden i arbets
pensionsanstalten 

De stadganden som reglerar förfarandet vid 
behandlingen av arbetspensionsärenden är i 
fråga om pensionsanstalterna relativt brist
fälliga i den privata sektorns arbetspensions
lagar. I dessa lagar saknas bl.a. klara stadgan
den om hörande av part, rättande av brister i 
handlingarna, motivering av beslut och om 
rättande av oriktiga beslut. Likaså saknas 
stadganden om jäv. Folkpensionsanstalten och 
statskontoret berörs däremot av lagen om 
förvaltningsförfarande, vilken innehåller stad
ganden om de allmänna principer som skall 
iakttas vid bl.a. handläggningen av ovan upp
räknade förvaltningsärenden. Folkpensions
anstalten och statskontoret skall iaktta princip
erna i lagen om förvaltningsförfarande också 
när de behandlar folkpensions- och arbets
pensionsärenden som ankommer på dem. 

Den privata sektorns arbetspensionsanstalter 
har i tillämpliga delar iakttagit principerna i 
lagen om förvaltningsförfarande, även om lag
en inte stadgar om skyldighet till detta. Med 
tanke på ett jämbördigt bemötande av pen
sionssökandena och ett utökat rättsskydd bor
de lagen dock innehålla stadganden även om de 
centrala principer som skall iakttas vid behand
lingen av pensionsärenden i den privata sek
torns arbetspensionsanstalter. 

Genom stadgandena i lagen om förvaltnings
förfarande är det meningen att stärka med
borgarnas ställning och rättsskydd inom för
valtningsförfarandet. Samtidigt har man efter
strävat ett förfarande som ur medborgarnas 
och myndigheternas synvinkel är så billigt som 
möjligt; bl.a. har man förbättrat förvaltnings
myndigheternas möjligheter att uppnå felfria 
resultat, vilket i sin tur minskar medborgarnas 
behov att söka ändring. 

Omfattningen av justitiekanslerns och riks
dagens justitieombudsmans behörighet ändra-

des från och med ingången av 1991 så, att 
deras behörighet vid sidan om myndighetsutöv
ningen omfattar även tillsyn över andra som 
sköter offentliga uppdrag. Pensionsanstalterna 
och pensionsskyddscentralen anses sköta ett 
offentligt uppdrag när de behandlar pensions
ärenden. Därför är det motiverat att även den 
privata sektorns arbetspensionsanstalter och 
pensionsskyddscentralen vid denna behandling 
i tillämpliga delar skall iaktta samma principer 
som gäller inom den offentliga förvaltningen. 
Eftersom lagen om förvaltningsförfarande 
emellertid har stadgats med utgångspunkt i 
uttryckligen förvaltningsmyndigheternas verk
samhet, lämpar sig inte alla stadganden i 
nämnda lag för de privaträttsliga pensionsan
stalterna och för pensionsskyddscentralen. De 
anställda vid dessa privaträttsliga inrättningar 
är därmed vid handläggningen av arbetspen
sionsärenden inte underställda samma allmän
na tjänsteansvar och allmänna tjänsteplikt som 
gäller för myndigheter och tjänstemän, och 
därför kan deras verksamhet inte i den me
ningen jämföras med den förvaltningsverksam
het som sker inom ramen för tjänstemanna
ansvaret. I den mån de centrala principerna i 
lagen om förvaltningsförfarande inte står i 
konflikt med pensionsanstalternas och pen
sionsskyddscentralens privaträttsliga ställning 
och verksamhet, bör dessa inrättningar i sam
band med behandlingen av arbetspensionsären
den tillämpa de principer som antagits i lagen 
om förvaltningsförfarande. 

Därför föreslås det att APL och SjPL utökas 
med bestämmelser i vilka stadgas om pensions
anstalternas och pensionsskyddscentralens 
skyldighet att höra parterna i ett ärende, 
samtidigt som det i tillämpliga delar hänvisas 
till de principer som har antagits i lagen om 
förvaltningsförfarande. Sistnämnda principer 
gäller rådgivning, rätten att anlita ombud och 
biträde, rättande av brist i handling, jäv, talan 
för omyndig samt innehållet i beslut och 
motivering av beslut. 

I fråga om rättande av sak- och skrivfel i 
beslut föreslås det att APL och SjPL komplet
teras med stadganden motsvarande dem som 
ingår i 26-28 §§ lagen om förvaltningsförfa
rande. 

Vad gäller stadgandet om jäv i lagen om 
förvaltningsförfarande föreslås att ett begräns
ningsstadgande fogas till APL. I stadgandet 
skall beaktas de särdrag som avser förvalt-
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ningen och organen inom arbetspensionssys
temet. Motsvarande begränsning behövs inte i 
SjPL. 

Den föreslagna reformen innehåller de cent
rala principerna för behandling av pensionsär
enden i pensionsanstalterna och pensions
skyddscentralen. Avsikten med reformen är 
framför allt att förbättra pensionssökandenas 
rättsskydd och jämbördiga bemötande vid be
handlingen av pensionsärenden i pensionsan
stalterna. Reformen innebär att inte bara be
handlingen av pensionsärenden inom den pri
vata sektorn förenhetligas inom de olika ar
betspensionsanstalterna, utan också att be
handlingen av pensionsärenden blir enhetligare 
i fråga om den privata sektorns pensionsanstal
ter, folkpensionsanstalten och statskontoret. 

Hörande av part 

I den privata sektorns arbetspensionslagar 
saknas ett allmänt stadgande som förpliktar 
pensionsanstalten eller pensionsskyddscentralen 
att på eget initiativ höra en part i samband 
med behandlingen av ett ärende som avses i 
någon av nämnda arbetspensionslagar. 

Enligt 4 § l mom. förordningen om pension 
för arbetstagare (183/62) är pensionsanstalten 
och pensionsskyddscentralen skyldiga att på 
begäran tillhandahålla en arbetstagare de upp
gifter som de innehar angående fribrev för 
honom eller hans pensionsrätt i övrigt. Pen
sionsanstalten är likaså skyldig att på begäran 
meddela arbetsgivaren de uppgifter om anord
nandet av pensionsskyddet, som han behöver 
för sitt företags skötsel och bokföring. Enligt 2 
mom. kan pensionsskyddscentralen med hjälp 
av teknisk anslutning på begäran av arbetsta
garen tillhandahålla pensionsanstalten uppgif
ter som pensionsskyddscentralen innehar för 
att arbetstagarens rätt att få upplysningar 
enligt l mom. skall tillgodoses. I 4 § förord
ningen om pension för arbetstagare stadgas om 
arbetstagarens och arbetsgivarens rätt att få 
upplysningar av pensionsanstalten och pen
sionsskyddscentralen. I stadgandet är det när
mast fråga om partsoffentlighet, varför detta 
lagrum inte kan anses tillräckligt med tanke på 
vad hörandet av part förutsätter. 

Såsom part kan enligt huvudregeln betraktas 
enbart den som har ansökt om arbetspensions
förmåner, men också arbetsgivaren kan betrak-

tas såsom part om avgörandet gäller hans 
omedelbara ekonomiska intresse. 

Med begreppet hörande avses att ändrings
sökanden innan ärendet avgörs ges möjlighet 
att ge sin förklaring beträffande sådana om
ständigheter som inverkar på ärendets avgöran
de. Inom arbetspensioneringen är ett obegrän
sat behov av hörande mindre, eftersom det 
inom arbetspensionssystemet finns dels ett av
giftsfritt system för sökande av ändring, dels 
det självrättelsesystem som i fråga om pen
sionsanstalterna och pensionsskyddscentralen 
föreslagits ovan och med vars hjälp pensions
anstalterna och pensionsskyddscentralen 
snabbt kan rätta ett oriktigt beslut som de 
själva fattat. Därför föreslås det av ändamåls
enlighetsskäl att pensionsanstaltens och pen
sionsskyddscentralens skyldighet att höra en 
part utsträcks endast till de fall, där detta 
förfarande med tanke på parternas fördel är 
uppenbart nödvändigt. skyldigheten att höra 
en part skall enligt förslaget därmed i allmän
het gälla sådana fall, där ersättningen till någon 
del förvägras sökanden eller när de erhållna 
utredningarna är motstridiga. 

Principen om rådgivning och service 

Pensionssökandenas möjligheter att på ett 
jämbördigt sätt se till att deras ärenden ombe
sörjs och deras rättigheter bevakas kan förbätt
ras genom att den allmänna princip om råd
givning och service som intagits i lagen om 
förvaltningsförfarande utsträcks att också offi
ciellt gälla den handläggning av arbetspensions
ärenden som sker i pensionsanstalterna och 
pensionsskyddscentralen. Enligt förslaget skall 
pensionsanstalterna och pensionsskyddscentra
len vara skyldiga att ge en part anvisningar och 
råd om hur han kan sköta sitt pensionsärende. 

stadganden om jäv 

I den privata sektorns arbetspensionslagar 
saknas helt sådana allmänna stadganen om jäv 
vilka syftar till att garantera parterna en 
jämbördig ärendebehandling i pensionsanstal
ten och pensionsskyddscentralen. Därför före
slås det att dessa organ vid behandlingen av 
pensionsärenden i tillämpliga delar iakttar de 
principer som framgår av stadgandena om jäv 
i 10 och 11 §§ lagen om förvaltningsförfarande. 
Samtidigt föreslås dock i APL ett uttryckligt 
undantagsstadgande beträffande l O § 4 och 5 
punkten lagen om förvaltningsförfarande. 
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I lO§ 4 och 5 punkten lagen om förvalt
ningsförfarande stadgas på vilket sätt den som 
står i anställningsförhållande eller som är 
medlem av styrelsen eller verkställande direktör 
är jävig i förhållande till part eller till den för 
vilken avgörandet i ärendet kan väntas medfö
ra nytta. Det föreslagna undantagsstadgandet 
är nödvändigt i fråga om den privata sektorns 
arbetspensionslagar, eftersom det är viktigt att 
styrelsemedlemmarna och de anställda i en 
pensionsanstalt inte är jäviga att behandla 
försäkrings- och pensionsärenden avseende per
soner som är anställda i pensionsanstalten. 
Enligt förslaget skall t.ex. anställda vid en 
pensionsanstalt därmed inte anses jäviga när de 
handlägger ärenden som gäller pensionsanstal
ten i egenskap av arbetsgivare. Dessa undantag 
som föreslås i APL behöver dock inte göras i 
SjPL, eftersom det i fråga om sjömanspensions
kassans anställda och styrelsemedlemmar enligt 
nuvarande stadganden inte kan uppstå motsva
rande handläggningssituation. 

Innehållet i beslut och motivering av beslut 

Avsikten med beslut i arbetspensionsärenden 
är att till en part förmedla tillräckliga uppgifter 
om hur hans ärende har avgjorts. Därför skall 
det av beslutet klart framgå vad parten har rätt 
till eller skyldighet till eller hur ärendet i övrigt 
har avgjorts. Av beslutet skall tillräckligt klart 
framgå vad man har tagit ställning till i detta. 

Motiveringen av beslut hänför sig till en 
parts rättsskydd. För att en part skall kunna 
bedöma om ett beslut är riktigt, skall av 
beslutet även framgå de grunder som avgöran
det baserar sig på. skyldigheten att motivera 
beslutet tvingar också beslutsfattaren att över
väga sitt avgörande mera ingående och att se 
till att nödvändig utredning införskaffas. Mo
tiveringen är särskilt viktig i sådana fall, där 
beslutet innebär en avvikelse från de yrkanden 
som framställts. Motiveringarna gäller dels de 
fakta som ligger till grund för beslutet, dels de 
stadganden som tillämpats. 

De stadganden som gäller motiveringen av 
beslut är bristfälliga i den privata sektorns 
arbetspensionslagar, även om nämnda regler 
kan härledas ur de allmänna rättsprinciperna. 
De allmänna rättsprinciperna gällande beslut 
har skrivits in också i lagen om förvaltnings
förfarande. En arbetsgrupp för utredning av 
beslut i invalidpensionsärenden uppmärksam-

made i sin promemoria (SHM arbetsgrupps
promemoria 1985:22) innehållet i och mo
tiveringarna av de invalidpensionsbeslut som 
pensionsanstalterna gett. Därefter har arbets
pensionsanstalterna allmänt fäst ökat avseende 
vid innehållet i och motiveringarna av sina 
beslut. Det är dock motiverat att också arbets
pensionsanstalterna och pensionsskyddscentra
len på grundval av stadganden i lag påförs 
skyldighet att iaktta de allmänna rättsprinciper 
som i lagen om förvaltningsförfarande anges 
beträffande innehållet i och motiveringen av 
beslut. Därför föreslås det att arbetspensions
anstalterna och pensionsskyddscentralen i 
tillämpliga delar skall iaktta de principer som 
beträffande innehållet i och motiveringen av 
beslut ingår i 23 och 24 §§ lagen om förvalt
ningsförfarande. 

Rättande av fel 

I den privata sektorns arbetspensioner sak
nas stadganden som gäller pensionsanstaltens 
eller pensionsskyddscentralens rätt att rätta ett 
uppenbart sak- eller skrivfel i ett beslut. När 
det är fråga om att i pensionsanstaltens laga
kraftvunna beslut rätta ett sakfel till pensions
sökandens fördel, har man i praktiken tillämp
at förfarandet enligt 21 a§ 2 mom. APL och 
gett ett överklagbart beslut i vilket felet har 
rättats. Om besvär har varit anhängiga har ett 
sådant beslut inte kunnat ges. Om det å andra 
sidan gäller att rätta ett sakfel till pensionssö
kandens nackdel, skall det oriktiga beslutet i 
enlighet med 21 a § APL först undanröjas i 
försäkringsdomstolen. Skriv- eller räknefel i ett 
beslut har däremot rättats i enlighet med 
principerna i 24 kap l O § rättegångsbalken 
(1064/91). 

I de fall där pensionssökanden samtycker till 
att ett oriktigt beslut utan undanröjande rättas 
till hans nackdel, borde beslutet gå att rätta på 
ett enklare och snabbare sätt än genom undan
röjande. Härvid är det dock viktigt att se till 
att pensionssökandens rättsskydd inte riskeras. 
Därför föreslås det att APL och SjPL utökas 
med stadganden motsvarande dem som ingår i 
26-28 §§ lagen om förvaltningsförfarande och 
som avser rättande av sak- och skrivfel. Nämn
da stadganden gäller såväl lagakraftvunna be
slut som sådana beslut som inte vunnit laga 
kraft. Vad beträffar pensionsanstalternas och 
pensionsskyddscentralens lagakraftvunna be
slut avses det föreslagna förfarandet vara ett 
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alternativ till undanröjningsförfarandet Till
lämpningen av det rättelseförfarande som avser 
sakfel begränsas enligt förslaget därav, att den 
berörda parten kan vägra att samtycka till 
rättelsen. Avsikten är att rättelse av sakfel skall 
kräva undanröjningsförfarande, ifall den berör
da parten inte samtycker till rättelsen. 

Rättande av folkpensionsanstaltens felaktiga 
beslut 

Såsom ovan konstaterats gäller stadgandena 
i lagen om förvaltningsförfarande folkpensions
anstalten. I praktiken har det dock visat sig 
något oklart hur de stadganden som i denna 
lag avser rättandet av sak- och skrivfel skall 
tolkas i förhållande till 74 § l mom. FPL som 
gäller undanröjande av ett lagakraftvunnet 
beslut. I allmänhet har det ansetts att folkpen
sionsanstalten utan hinder av 74 § l mom. FPL 
har kunnat rätta sitt beslut till den försäkrades 
nackdel, förutsatt att denne gett sitt samtycke. 
I praktiken har emellertid också motsatt tolk
ning förekommit, dvs. det har ansetts att 74 § l 
mom. FPL i egenskap av specialstadgande 
åsidosätter 26 § lagen om förvaltningsförfaran
de. 

Till följd av detta föreslås det för klarhetens 
skull att FPL utökas med stadganden om 
rättelse av sak- och skrivfel motsvarande de 
stadganden som ingår i 26-28 §§ lagen om 
förvaltningsförfarande. De stadganden som fo
gas till FPL skall enligt förslaget genom hän
visningar till respektive lagar gälla också ären
den som avser pensionstagarnas bostadsbidrag, 
familjepensioner, frontmannapensioner och be
talning av fronttillägg utomlands. Samtidigt 
föreslås det att lagen om handikappbidrag och 
lagen om vårdbidrag för barn utökas med 
motsvarande stadganden, eftersom dessa även 
annars innehåller sina egna stadganden beträf
fande ändringssökande. 

3. Propositionens verkningar 

De ändringar som har föreslagits i anslutning 
till rättelseförfarandet antas minska det antal 
besvär som handläggs i pensionsnämnden, 
prövningsnämnden och för säkringsdomstolen 
med ca 5-1 O %. Besvärsinstanserna arbets
mängd är dock i jämförelse med andra besvärs
ärenden något mindre i de ärenden, där pen-

sionsanstalten genom ett interimsbeslut redan 
har rättat ett överklagat beslut eller i sitt 
bemötande meddelar att den ämnar göra det. 
Därför motsvarar besvärsinstansernas minska
de arbetsmängd inte i fråga om självrättelse
förfarandet den numerära minskningen av 
mängden besvär. Förslagen till ändring av 
ändringssökandet leder även i övrigt till mins
kad arbetsmängd i besvärsinstanserna. Det nya 
stadgande som föreslås i folkpensionslagen och 
som gäller folkpensionsanstaltens rätt att i visa 
fall ta upp ett lagakraftvunnet tilläggsdels
ärende till förnyad prövning utan iakttagande 
av undanröjningsförfarande, skulle leda till 
minskad arbetsbörda för framför allt försäk
ringsdomstolens del utan att tilläggsdelstagar
ens rättsskydd fördenskull skulle äventyras. 

Behandlingen och avgörandet av ett besvärs
ärende kostar för närvarande i genomsnitt ca 
l 300 mark i pensionsnämnden och i genom
snitt ca l 600 mark i försäkringsdomstolen. 
Den föreslagna ändringen antas ha som följd 
att mängden ärenden i båda dessa besvärsin
stanser minskar med uppskattningsvis 5-1 O % 
procent. År 1991 anhängiggjordes 6 348 be
svärsärenden i pensionsnämnden och året där
på 6 672 besvärsärenden. I försäkringsdom
stolen anhängiggjordes 2 709 arbetspensions
besvär år 1991 och 2 791 dylika besvär år 1992. 
I ljuset av dessa siffror kan man anta att det 
självrättelseförfarande i arbetspensionsärenden 
som i propositionen föreslås för pensionsnämn
dens och försäkringsdomstolens del innebär en 
årlig inbesparing på sammanlagt ca en miljon 
mark. 

Det föreslagna självrättelseförfarandet leder 
också till något lägre administrativa kostnader 
för pensionsanstalternas del, eftersom det i 
rättelsefall inte ges något utlåtande till besvärs
instansen och då något nytt slutligt beslut inte 
behöver ges efter återförvisningen. 

4. Beredningsskeden och 
berednio g s m a terial 

Kommitten för ändringssökande i pensions
skyddsärenden (kommittebetänkande 1989: 14) 
föreslog att arbetspensionslagarna skulle ut
ökas med stadganden enligt vilka besvären 
styrs till pensionsanstalten. Härvid skulle pen
sionsanstalten i första hand själv kunna rätta 
det överklagade beslutet. Kommitten föreslog 
även att principerna i lagen om förvaltnings-



1994 rd - RP 117 15 

förfarande skulle utsträckas att gälla den pri
vata sektorns arbetspensionssystem. 

Kommitten för rättsskydd inom social- och 
hälsovårdsförvaltningen (kommittebetänkande 
1979:59) ansåg att det förfarande som inom 
ramen för förvaltningsförfarandet gäller den 
enskilde medborgaren inte får vara beroende av 
det sätt på vilket inrättningen i fråga har 
grundats eller på inrättningens förvaltnings
form. Enligt kommittens uppfattning får lagen 
om förvaltningsförfarande inte leda till en 
situation, där bara en del av de inrättningar 
och anstalter som fattar beslut med stöd av 
socialförsäkringslagarna omfattas av lagens 
tillämpning. Kommitten föreslog att socialför
säkringslagarna skulle kompletteras med stad
ganden om den behöriga inrättningens möjlig
het att själv rätta ett beslut som den har fattat 
och som har överklagats. 

Kommissionen för frågor om invaliditetsbe
dömning (kommittebetänkande 1982:2) ansåg 
även att pensionssökandenas rättsskydd förut
sätter att ett beslut rättas i snabb ordning när 
det är uppenbart att beslutet är oriktigt eller 
bristfälligt. Kommissionen föreslog att pen
sionsanstalterna ges större möjlighet att rätta 
sina pensionsbeslut på ett sätt som gynnar 
sökanden. 

Kommitten för förvaltningsrättskipning 
(kommittebetänkande 1985:48) föreslog likaså 
att tillämpningen av självrättelse utvidgas. Mot 
bakgrunden av att systemet för sökande av 
ändring bör fungera på ett smidigt sätt och att 
rättskipningssystemet inte får belastas alltför 
hårt ansåg kommitten det vara synnerligen 
viktigt att vissa okomplicerade rättelseförfaran-

den tillämpas i så stor utsträckning som möjligt 
i och för rättande av sådana fel som kan 
justeras med hjälp av någon form av rättelse
förfarande. 

I den framställning som presenterades av 
pensionsskyddscentralens arbetsgrupp för själv
rättelsefrågor och som publicerades den 14 juni 
1976 föreslås det att arbetspensionslagarna 
kompletteras med stadganden om självrättelse. 
Enligt arbetsgruppen påskyndar förfarandet 
handläggningen av besvärsärenden i alla så
dana fall, där pensionsanstalten anser att be
svären är helt eller delvis motiverade. 

Föreliggande proposition baserar sig på de 
förslag som kommitten för ändringssökande i 
pensionsskyddsärenden framförde. Propositio
nen har beretts som tjänsteuppdrag vid social
och hälsovårdsministeriet. Vid beredningen har 
arbetsmarknadsparterna hörts samt företrädare 
för pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäk
ringsanstalternas Förbund, folkpensionsanstal
ten samt pensionsnämnden, prövningsnämn
den, olycksfallsnämnden och försäkringsdom
stolen. 

5. Andra omständigheter som inver
kat på propositionens innehåll 

Regeringen har förelagt riksdagen en propo
sition med förslag till ändring av lagen om 
olycksfallsförsäkring (**/1994 rd) i vilken mot
svarande stadganden om självrättelse föreslås i 
lagen om olycksfallsförsäkring. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lagen om pension för arbetstagare 

8 c§. Paragrafens 3 mom. upphävs sådant 
det lyder i en lag av den 28 juni 1993 (553/93) 
och i en förordning av den 30 december 1993 
(1645/93) genom vilken denna lag trädde i 
kraft. För närvarande gäller två 8 c§ 3 mom., 
vilka avviker från varandra. Båda stadgandena 
har trätt i kraft vid ingången av 1994. Situa-

tionen är en följd av att det samtidigt fanns 
behov av att samordna vår nationella lagstift
ning med EES-avtalet och av att komplettera 
vår pensionslagstiftning med ändringar som 
föranleddes av det flexibla pensionsålderssys
temet. Tidpunkten för EES-avtalets ikraftträ
dande var öppen anmärkningsvärt länge. Där
för var det nödvändigt att göra de av EES
avtalet föranledda lagändringarna i mycket god 
tid och så, att dessa kunde träda i kraft 
samtidigt som EES-avtalet trädde i kraft. När 
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tidpunkten för EES-avtalets ikraftträdande be
kräftades i slutet av 1993 trädde de av avtalet 
föranledda ändringarna i kraft genom en 
ikraftträdelseförordning, i vilken det inte gick 
att slopa det lagrum som enligt föreliggande 
proposition bör upphävas. Därför föreslås det 
att 8 c§ 3 mom., sådan det lyder i lag av den 
28 juni 1993 (553/93) och i ikraftträdelseförord
ningen (1645/93) rörande lagen, skall upp
hävas. Avsikten är att paragrafens 3 mom., 
sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 
(559/93), skall kvarstå i kraft. I detta moment 
har beaktats såväl de av EES-avtalet föran
ledda ändringarna som de ändringar vilka 
sammanhänger med det flexibla pensions
ålderssystemet I det stadgande som föreslås 
bli upphävt har sistnämnda ändringar inte 
beaktats, varför stadgandet är felaktigt även i 
det avseendet. 

l O c §. Den föreslagna paragrafen är ny. Den 
gäller principerna vid behandling av i lagen om 
pension för arbetstagare avsedd skyldighet att 
anordna pensionsskydd, pensionsansökan, pen
sionsrätt, pensionsbelopp och utbetalning av 
pension samt återkrav och därmed jämförbara 
ärenden i en pensionsanstalt eller pensions
skyddscentralen. Till sistnämnda ärenden hör 
bl.a. fastställandet av företagares arbetsin
komst samt ärenden som gäller riktigheten i 
arbetsförhållandeupp gifter. 

I l mom. uppräknas de stadganden i lagen 
om förvaltningsförfarande, i vilka uttrycks 
principer som pensionsanstalterna och pen
sionsskyddscentralen i tillämpliga delar skall 
iaktta när de behandlar arbetspensionsärenden. 
Enligt l mom. skall pensionsanstalterna och 
pensionsskyddscentralen vid behandlingen av 
arbetspensionsärenden i tillämpliga delar iaktta 
de principer som uttrycks i lagen om förvalt
ningsförfarande och som avser den allmänna 
principen om rådgivning och service, rätten att 
anlita ombud, jäv i fråga om en anställd eller 
styrelsemedlem i en pensionsanstalt eller pen
sionsskyddscentralen, talan för omyndig, av
hjälpande av brist i en handling samt innehållet 
i och motivering av beslut. 

Avsikten är att de stadganden som avser 
förfarandet i pensionsanstalterna och pensions
skyddscentralen inte skall gälla debitering av 
försäkringsavgift. I fråga om debiteringen av 
försäkringavgifter kan en parts intressen på 
grundval av gällande stadganden redan anses 
tillräckligt tryggad, eftersom parten har möjlig-

het att anföra särskilda grundbesvär som gäller 
debitering av försäkringsavgifter. 

Det är inte heller meningen att stadgandena 
skall gälla förfarandet i fråga om pensionsan
stalternas inbördes kontakter eller kontakterna 
mellan pensionsanstalterna och pensions
skyddscentralen. stadgandena skall enligt för
slaget inte heller gälla behandlingen av arbets
pensionsärenden i besvärsinstanserna. När en 
pensionsanstalt ger sitt utlåtande om besvär 
skall den dock iaktta de principer som avser 
förfarandet. Detta skall också vara fallet när 
pensionsanstalten ger råd vid uppgörande av 
ansökan som avser besvär eller undanröjande 
av beslut och när pensionsanstalten rättar sitt 
beslut. Däremot är det inte nödvändigt att 
stadgandena om förfarande tillämpas på pen
sionsanstalternas och pensionsskyddscentralens 
interna förvaltningsverksamhet och placerings
verksamhet. 

I fråga om iakttagandet av den allmänna 
principen om rådgivning och service är det 
meningen att hänvisa till principerna i 4 och 
9 §§ lagen om förvaltningförfarande. Detta 
innebär att pensionsanstalterna och pensions
skyddscentralen åläggs att i alla skeden ge 
parterna vägledning och råd när dessa sköter 
sina pensionsärenden. Pensionsanstalterna och 
pensionsskyddscentralen skall likaså bereda 
parterna möjlighet att rätta brister i utredning
en. Enligt förslaget skall det inom rådgivningen 
bl.a. ges upplysningar om vilka utredningar 
som krävs för att ett ärende skall kunna 
avgöras. 

I 6 § lagen om förvaltningsförfarande stadgas 
om anlitandet av ombud och biträde och i 9 § 
om avhjälpande av brist i en handling. I 
10-11 §§ lagen om förvaltningsförfarande 
stadgas om jäv och verkan av jäv. Till denna 
del stadgas i lagförslagets 2 mom. om jäv 
avseende en pensionsanstalts anställda och 
styrelsemedlemmar på ett sätt som avviker från 
stadgandet om jäv enligt lagen om förvaltnings
förfarande. 

I paragrafens l mom. stadgas dessutom om 
hörande av part. En part skall beredas tillfälle 
att bli hörd i ärendet, om detta inte är 
uppenbart onödigt. 

Hörande av part i för bevakande av hans 
intresse kan i regel bli nödvändigt endast i 
sådana fall, där en utredning åtminstone på 
vissa punkter skulle leda till att en pensions
förmån förkastas. skyldigheten att höra en 
part föreslås gälla närmast en sådan utredning 



1994 rd - RP 117 17 

som parten inte har rätt att själv få av den som 
gett utredningen. Med en dylik utredning avses 
t.ex. ett sakkunnigutlåtande som arbetspen
sionsanstalten i ett ärende som ansluter sig till 
en pensionsförmån skaffar av en sakkunniglä
kare. Också i dessa fall skall hörande i regel 
vara motiverat endast i det fallet att utredning
en står i konflikt med en annan utredning och 
skulle ha som följd att förmånen förkastas 
antingen delvis eller helt. 

Enligt förslaget behöver en part däremot i 
allmänhet inte höras när det gäller utlåtanden 
som den behandlande läkaren har skrivit ut 
eller inkomstutredningar som pensionsanstalten 
skaffat, eftersom den som ärendet gäller har 
möjlighet att själv få dessa uppgifter av den 
som gett uppgifterna. Om dessa uppgifter 
emellertid är motstridiga, anses hörande i 
allmänhet vara nödvändigt. 

Hörande av part skall i allmänhet anses 
motiverat också i samband med återkrav av 
förmån som betalats utan grund. Detsamma är 
fallet när det är fråga om utbetalning av en 
förmån till någon annan än den som är 
berättigad till förmånen, t.ex. till socialnämn
den, eller vid rättelse av ett fel i beslutet. 
stadganden beträffande sistnämnda ingår i 
nedan föreslagna 21 e§. 

skyldigheten att höra en part avses i allmän
het bli uppfylld så att pensionsanstalten eller 
pensionsskyddscentralen, beroende på vilken
dera som avgör ärendet, gör en förfrågning om 
partens åsikt beträffande de omständigheter 
som avgörandet grundar sig på. Det är viktigt 
att parterna vid behov enkom bereds möjlighet 
att i pensionsanstalten eller pensionsskydds
centralen ta del av den utredning som ligger till 
grund för avgörandet. Om en part så önskar 
skall det även vara möjligt att sända honom en 
kopia av vissa relevanta handlingar. Dessa 
handlingar består närmast av sådana på avgö
randet inverkande handlingar som parten inte 
redan har kännedom om. 

Enligt 2 mom. kan anställda och styrelse
medlemmar i en pensionsanstalt handlägga 
ärenden avseende arbetsgivare som har an
ordnat pensionsskydd i pensionsanstalten, ar
betstagare i anställning hos en sådan arbetsgi
vare eller företagare. Motsvarande stadgande 
gäller i tillämpliga delar de anställda vid 
pensionsskyddscentralen och medlemmarna av 
dess styrelse. Detta undantag från lO§ lagen 
om förvaltningsförfarande är nödvändigt, efter
som styrelsemedlemmarna och övriga personer 

3 340603E 

inom sådana pensionsanstalter som avses i 
lagen om pensionsstiftelser (469/55) och lagen 
om försäkringskassor (1164/92) deltar i be
handlingen av pensionsärenden. Arbetsgivarna 
har grundat dessa pensionsanstalter och de 
verkar i anslutning till arbetsgivaren. Härvid 
ingår samma personer ofta i såväl arbetgiva
rens som pensionsstiftelsens eller kassans beslu
tande organ. Utan begränsningen i 2 mom. 
skulle dessa personer sålunda vara jäviga att 
handlägga försäkrings- och pensionsärenden 
beträffande personer som är anställda hos 
pensionsanstalten. 

För garanterandet av en flexibel behandling 
av pensionsärendena har de i 10 § l mom. 4 
och 5 punkten lagen om förvaltningsförfarande 
stadgade jävsgrunderna, dvs. jäv som baserar 
sig på ett anställningsförhållande, ett uppdrags
förhållande eller medlemskap i styrelse eller ett 
därmed jämförbart organ, enligt hävdvunnen 
praxis inte heller tidigare tillämpats i fråga om 
arbetspensionssystemet. Däremot har andra 
stadganden om jäv enligt lagen om förvalt
ningsförfarande i praktiken redan iakttagits 
också inom arbetspensionssystemet En styrel
semedlem eller anställd kan därmed vara jävig 
att behandla ett pensionsärende om jävet grun
dar sig på en orsak som avses i l O§ l m om. 
1-3 och 6 punkten lagen om förvaltningsför
farande. Detta är fallet t.ex. om en nära 
släkting till en styrelsemedlem är part eller om 
tilltron till hans opartiskhet av annat särskilt 
skäl äventyras. 

I 16 § lagen om förvaltningsförfarande stad
gas om talan för omyndig. De principer som i 
stadgandet anges beträffande talan för och 
hörande av omyndig avses i tillämpliga delar 
komplettera stadgandet i 19 b§ l mom. lagen 
om pension för arbetstagare. 

I 21 § lagen om förvaltningsförfarande stad
gas om en sådan skälig frist som en part vid 
behov skall föreläggas för avhjälpande av brist 
i en handling, avgivande av förklaring eller 
framläggande av utredning. 

I 23 och 24 §§ Jagen om förvaltningsförfaran
de stadgas om innehållet i beslut och motive
ring av beslut. 

19 b§. Paragrafens l mom. ändras så, att en 
15 år fylld och äldre pensionssökande har rätt 
att ensam föra talan i ett pensionsärende som 
gäller pension vilken han intjänat genom eget 
arbete. Likaså har han rätt att själv bestämma 
om en sådan pension. Den föreslagna ändring
en gäller inte familjepensionen. Den föreslagna 
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ändringen undanröjer inte heller de övriga 
specialstadganden som begränsar pensionstaga
rens bestämmanderätt och som redan är i kraft 
i lagen om pension för arbetstagare. 

I fråga om både familjepension och pension 
som intjänats genom eget arbete förs enligt 
gällande stadganden talan för en pensionssö
kande under 18 år av hans förmyndare eller, 
om förmyndare saknas eller en god man inte 
har tillförordnats, av en nära anhörig eller 
annan person som huvudsakligen har tagit 
hand om pensionssökanden. Pensionen till en 
person under 18 år utbetalas också till sist
nämnda personer. Den föreslagna ändringen 
innebär i praktiken bl.a. att en pensionssökan
de som har fyllt 15 år antingen själv kan söka 
eller befullmäktiga en annan person att för 
hans del söka en pension som sökanden har 
intjänat genom eget arbete. En sådan pension 
skall också betalas till sökanden själv eller till 
en av honom befullmäktigad person, ifall pen
sionen inte med stöd av t.ex. 19 a§ skall betalas 
till socialnämnden. 

Förande av talan för omyndig i pensionsär
enden enligt denna lag kompletteras i tillämp
liga delar av skyldigheten att tillämpa de i 16 § 
lagen om förvaltningsförfarande stadgade prin
ciperna. I fråga om pensionstagarens bestäm
manderätt skall dessutom i tillämpliga delar 
beaktas stadgandena i lagen angående förmyn
derskap. 

19 c §. Paragrafen ändras eftersom den inne
håller en föråldrad hänvisning. I den gällande 
paragrafen hänvisas till 4 § 3 mom. På grund av 
de ändringar som tidigare gjorts i lagen om 
pension för arbetstagare bör det i paragrafen 
dock hänvisas till 4 d § 4 mom. och inte till 4 § 
3 mom. 

19 e§. Paragrafen upphävs. Det nuvarande 
stadgandet om behörigheten att verkställa pen
sionsanstalternas beslut justeras till sin ordaly
delse och överförs till 21 b§ 2 mom., i vilket 
också stadgas om behörigheten att verkställa 
pensionsskyddscentralens och pensionsnämn
dens beslut. 

Samtidigt föreslås det att mellanrubriken 
före 19 b§ ändras. Rubriken, som avser gäll
ande 19 b-19 e§§, föreslås bli ändrad så att 
den bättre motsvarar dessa lagrum och med 
beaktande av de ändringar som föreslagits. 

20 §. Paragrafens 2 m om. upphävs. Det 
nuvarande stadgandet i 2 mom. som gäller 
behörigheten att verkställa pensionsnämndens 
beslut överförs till 21 b§ 2 mom., i vilket också 

stadgas om behörigheten att verkställa pen
sionsanstalternas och pensionsskyddscentralens 
beslut. 

21 §. Det stadgande i l mom. som gäller en 
parts rätt att söka ändring ändras så, att den 
formulering enligt vilken besvären skall inläm
nas före klockan 12 slopas i l mom. Formul
eringen om tidsfristen har upphävts separat. 
Dessutom justeras ordalydelsen i l mom. samt 
i 2 och 3 mom. Det stadgande i 4 mom. som 
avser bemötande som skall avkrävas av mot
parten justeras till sin ordalydelse och flyttas 
till 21 b§ 3 mom., varvid nuvarande 21 § 5 
mom. justeras till sin ordalydelse och blir 4 
mom. Det stadgande i 6 mom. som gäller 
iakttagandet av pensionsanstaltens och pen
sionsskyddscentralens beslut medan besvär är 
anhängiga flyttas till 21 b § l mom. 

21 a§. Paragrafen ändras så att dess nuva
rande l och 2 mom. justeras till sin ordalydelse 
och ändras delvis samt flyttas till den nya 21 
d § där de blir l och 2 mom. De nuvarande 
stadgandena i paragrafen ersätts med dels 
stadganden som gäller förmedlingen av besvär 
via pensionsanstalten eller pensionsskyddscent
ralen till besvärsinstanserna, dels stadganden 
om ett nytt självrättelseförfarande som pen
sionsanstalten och pensionsskyddscentralen 
kan tillämpa i samband med ändringssökande. 

Enligt paragrafens l mom. skall en i 21 § l 
och 2 mom. avsedd besvärsskrift lämnas in 
inom den tid som stadgas i 21 § l mom. till den 
berörda pensionsanstalten eller till pensions
skyddscentralen. Med den berörda pensionsan
stalten avses här den pensionsanstalt som i 
första instans har handlagt och avgjort det 
överklagade ärendet. Om pensionsskyddscent
ralen har gett det överklagade beslutet skall 
besvärsskriften lämnas till denna. 

Enligt 2 mom. skall pensionsanstalten eller 
pensionsskyddscentralen, ifall den godkänner 
alla de yrkanden som ingår i besvärsskriften, ge 
ett rättelsebeslut i ärendet. Härvid förfaller 
besvären och rättelsebeslutet ersätter det ur
sprungliga beslutet. I fråga om ett rättelsebeslut 
har en part ny besvärsrätt med stöd av 21 §. 
Eftersom rättelsebeslutet ersätter det ursprung
liga beslutet skall man i stället för det ur
sprungliga beslutet iaktta rättelsebeslutet fram 
till den tidpunkt när ärendet har avgjorts 
genom ett lagakraftvunnet beslut. 

I 3 mom. ingår stadganden om hur pen
sionsanstalten eller pensionsskyddscentralen 
skall gå till väga om den inte kan godkänna 
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alla de yrkanden som ingår i besvärsskriften. 
Härvid skall pensionsanstalten eller pensions
skyddscentralen inom 30 dagar från besvärsti
dens utgång sända besvärsskriften jämte sitt 
utlåtande till den besvärsinstans som ärendet 
gäller. Detta förfarande skall också iakttas om 
pensionsanstalten eller pensionsskyddscentralen 
till följd av att besvären inlämnats för sent inte 
vill pröva ärendet såsom ett rättelseärende eller 
om besvären av någon annan processuell orsak 
borde lämnas oprövade. Om ändringssökande
na eller parterna är flera till antalet och deras 
yrkanden eller intressen är inbördes motstridi
ga får ett överklagat beslut inte heller rättas i 
första instans, utan ärendet skall då såsom ett 
besvärsärende hänskjutas till en besvärsinstans 
för avgörande. 

I praktiken ankommer det på pensionsan
stalten eller pensionsskyddscentralen att avgöra 
om den prövar besvären såsom ett självrättel
seärende trots att besvären inlämnats för sent. 
Ifall pensionsanstalten eller pensionsskydds
centralen trots förseningen är beredd att rätta 
sitt beslut är detta möjligt enbart om pensions
anstalten eller pensionsskyddscentralen god
känner alla de yrkanden som ingår i besvärs
skriften. 

I sådana fall där pensionsanstalten eller 
pensionsskyddscentralen godkänner endast en 
del av yrkandena i besvärsskriften kan pen
sionsanstalten eller pensionsskyddscentralen ge 
ett interimsbeslut i ärendet och samtidigt över
sända besvären jämte sitt utlåtande till besvärs
instansen. Pensionsanstalten eller pensions
skyddscentralen kan ge ett interimsbeslut enligt 
nuvarande bestämmelser också i det fallet, att 
besvär som har inlämnats inom föreskriven tid 
redan har tillställts besvärsinstansen och det 
först härefter företes en tilläggsutredning som 
kan leda till att pensionsanstalten eller pen
sionsskyddscentralen rättar sitt beslut. Om 
ärendet redan har sänts till besvärsinstansen, 
skall pensionsanstalten eller pensionsskydds
centralen omedelbart underrätta besvärsinstan
sen om interimsbeslutet. Pensionsanstalten eller 
pensionsskyddscentralen kan inte godkänna 
besvären partiellt om besvären har inkommit 
för sent eller om något annat processuellt 
hinder för handläggning av ärendet föreligger 
eller om besvären gäller flera parter vilkas 
intressen är inbördes motstridiga. 

I 4 mom. stadgas om möjligheten att avvika 
från den i 3 mom. föreskrivna tiden med 
ytterligare 30 dagar. Av besvärsskriften kan 

framgå sådana nya omständigheter som kräver 
ytterligare utredning. Eftersom pensionsanstal
ten skall se till att beslutet föregås av en 
tillräcklig utredning, är det motiverat att i 
sådana fall tillåta en avvikelse från den tid som 
föreskrivs i 3 m om. Avsikten är dock att den 
tid som föreskrivs i 3 mom. skall betraktas 
såsom en huvudregel, från vilken avvikelse kan 
göras endast av särskilda orsaker. Beträffande 
dylikt dröjsmål skall ändringssökanden alltid 
ofördröjligen underrättas. 

Genom stadgandena i paragrafen ändras inte 
förfarandet i fråga om ändringssökande och 
beslutsfattande till den del en pensionsanstalt 
eller pensionsskyddscentralen söker ändring. 
Dessa skall liksom tidigare direkt tillställa 
försäkringsdomstolen eventuella besvär som de 
anför i fråga om pensionsnämndens beslut. 

21 b§. De nuvarande i stadgandena i para
grafen gällande lekmannaledamöterna i försäk
ringsdomstolen och förordnandet av dessa jus
teras till sin ordalydelse och delvis också i sak 
samt flyttas till en ny 21 f§. De flyttade 
stadgandena ersätts med nya stadganden i 
paragrafen. 

I l mom. stadgas om iakttagande av pensi
onsanstaltens och pensionsskyddscentralens be
slut medan sökande av ändring pågår. stad
gandet motsvarar nuvarande 21 § 6 mom. I 2 
mom. stadgas om verkställigheten av ett laga
kraftvunnet beslut av en pensionsanstalt, pen
sionsskyddscentralen och pensionsnämnden. 
stadgandet motsvarar i sak nuvarande 19 e § 
och 20 § 2 mom. i kombination; stadgandet har 
dock kompletterats med ett omnämnande om 
verkställigheten av beslut av pensionsskydds
centralen. I 3 mom. stadgas om hörande av 
part med anledning av besvär. Enligt nuvaran
de 21 § 4 mom. gäller skyldigheten att höra 
part enbart försäkringsdomstolen. Enligt det 
föreslagna lagrummet skall denna skyldighet 
utvidgas att gälla också pensionsnämnden. 

21 c§. Paragrafen är ny. Enligt den kan 
besvärsinstansen trots att besvären har inkom
mit för sent ta upp dessa till behandling om det 
finns vägande orsaker till dröjsmålet. stadgan
det gäller enbart besvärsinstanserna och det 
tillämpas därmed inte på det självrättelseförfa
rande som gäller pensionsanstalterna och pen
sionsskyddscentralen. Dessa är därmed inte 
skyldiga att vid självrättelseförfarandet under
söka om det funnits vägande orsaker till 
dröjsmålet. Trots att besvären inkommit för 
sent kan pensionsanstalterna och pensions-
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skyddscentralen, om de så önskar, rätta beslu
tet i enlighet med ändringssökandens yrkanden. 
I annat fall skall de översända besvären till den 
besvärsinstans som kommer i fråga. Denna 
instans har att avgöra om de för sent inkomna 
besvären skall tas upp till behandling eller inte. 
Såsom sådan i stadgandet avsedd vägande 
orsak kan i allmänhet betraktas t.ex. sådan 
sjukdom hos ändringssökanden, som hindrar 
sökanden från att lämna in besvären inom 
utsatt tid. Också andra sådana orsaker till 
dröjsmål som ändringssökanden inte är skyldig 
till kan, beroende på situationen, betraktas 
såsom i lagrummet avsedd vägande orsak. 

21 d§. Paragrafen är ny. I dess l mom. 
stadgas om undanröjande av ett lagakraftvun
net beslut. stadgandet motsvarar i sak till stora 
delar nuvarande 21 a§ l mom. Undanröjande 
av beslut görs på framställning av pensionsan
stalten eller på ansökan av en part i ärendet. 
För undanröjande krävs dessutom att beslutet 
har grundat sig på en oriktig eller bristfällig 
utredning eller uppenbart inte varit överens
stämmande med lag. Den föreslagna ändringen 
innebär att försäkringsdomstolen inte längre i 
samband med undanröjningsförfarande själv 
skall handlägga ett ärende på nytt, utan den 
skall undanröja beslutet och därefter alltid 
förordna att ärendet handläggs på nytt i en 
lägre beslutsinstans. I fråga om det nya beslutet 
skall gängse besvärsrätt föreligga. 

Efter att ha gjort framställning om undan
röjande av ett beslut kan pensionsanstalten 
inställa utbetalningen av förmånen eller betala 
denna enligt sin framställning. 

I 2 mom. stadgas om rättande av ett laga
kraftvunnet beslut till pensionssökandens för
mån. Beträffande detta stadgas för närvarande 
i 21 a § 2 mom. stadgandet har preciserats och 
kompletterats. För att ett ärende skall upptas 
till ny prövning krävs det enligt förslaget en ny 
utredning som inte stått till beslutsfattarens 
förfogande när det tidigare beslutet fattades. 
Pensionsanstalten är skyldig att pröva ärendet 
på nytt om den får kännedom om en ny 
utredning. Om ingen ny utredning framkom
mer skall pensionsanstalten inte pröva ärendet. 
Upptagandet till ny prövning har utvidgats att 
gälla också pensionsnämnden och försäkrings
domstolen. Pensionsnämnden och försäkrings
domstolen har vid behandlingen av ett besvärs
ärende rätt att på basis av ny utredning avgöra 
ett lagakraftvunnet beslut till ändringssökan
dens fördel även avseende en sådan tidigare 

tidsperiod, som pensionsanstalten har tagit 
ställning till i det överklagade beslutet. Be
svärsinstanserna är dock inte skyldiga att ta upp 
ett lagakraftvunnet beslut till förnyad prövning. 

Enligt 2 mom. är ändring av ett lagakraft
vunnet beslut möjlig endast till pensionssökan
dens fördel. Pensionsanstalten skall dock också 
i sådana fall, när ett tidigare beslut trots 
tilläggsutredning inte ändras till sökandens 
fördel, eller när ärendet till följd av att ny 
utredning saknas lämnas oprövat, ge ett över
klagbart beslut som pensionssökanden kan 
överklaga i enlighet med 21 §. Med stöd av 2 
mom. kan ett tidigare avgörande dock inte 
ändras till sökandens nackdel. 

Förfarandet enligt l och 2 mom. kan i vissa 
fall utgöra ett alternativ till det förfarande som 
enligt nya 21 e§ avser rättande av sak- och 
skrivfel. 

21 e §. Paragrafen är ny. I den ingår i 
tillämpliga delar de stadganden som i 26-28 §§ 
lagen om förvaltningsförfarande avser förut
sättningarna för och förfarandet vid rättande 
av sak- och skrivfel i beslut. 

I l mom. anges villkoren för rättande av 
sakfel. Rättandet av sakfel förutsätter att be
slutet grundar sig på klart oriktig eller bristfäl
lig utredning eller på uppenbart oriktig tillämp
ning av lag. Rättande av sakfel kan därmed 
gälla enbart obestridliga och lätt påvisbara fel. 
Avsikten är att sakfel skall gå att rätta på 
initiativ av pensionsanstalten, pensionsskydds
centralen eller en part. Det skall dock ankom
ma på pensionsanstalten eller pensionsskydds
centralen att avgöra om rättande av sakfel 
inleds. Om någon av dessa inrättningar vägrar 
att inleda rättande, skall en part i ärendet inte 
vara berättigad att överklaga detta. 

Enligt förslaget skall ett sakfel även kunna 
rättas till förmånstagarens nackdel. A v rätts
skyddsskäl skall detta dock vara möjligt enbart 
om förmånstagaren uttryckligen samtycker till 
detta. Mot bakgrunden av vad som är avsikten 
med den sociala tryggheten skall rättande av 
sakfel till förmånstagarens nackdel desutom 
begränsas till enbart sådana fall, där en oriktig 
förmån har betalats ut under endast en kort 
tid. Om en förmån som grundar sig på ett 
oriktigt beslut redan har hunnit betalas för en 
längre tid, skall det oriktiga beslutet rättas 
genom återbrytningsförfarande. 

I 2 mom. stadgas om rättande av räkne- och 
skrivfel. Enligt detta skall räkne- och skrivfel 
rättas. Rättelse behöver dock inte göras om 
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räkne- eller skrivfelet inte på ett väsentligt sätt 
påverkar innehållet eller begripligheten i beslu
tet. Ett räkne- eller skrivfel får dock inte rättas, 
om rättelsen leder till ett för part oskäligt 
resultat. Härvid är det meningen att belutet 
skall kunna rättas enbart så, att pensionssö
kanden samtycker till att beslutet rättas eller 
att det först undanröjs i enlighet med föreslag
na 21 d § l mom. lagen om pension för 
arbetstagare. 

I 3 mom. föreslås stadganden som gäller 
förfarandet vid rättelse av sak- eller skrivfel. 
Rättande av sak- eller skrivfel avses i praktiken 
innebära att det felaktiga beslutet undanröjs 
och att pensionsanstalten eller pensionsskydds
centralen ger ett nytt överklagbart beslut som 
tillställs parten. Enligt förslaget skall det också 
vara möjligt att göra rättelse i det ursprungliga 
beslutet. Besvärsrätten skall gälla också beslut 
som rättats på detta sätt. 

Om ett rättelseärende upptas till behandling 
skall besvärsinstansen underrättas om detta, 
ifall besvär i ärendet är anhängiga. 

I 4 mom. stadgas om rätten att anföra besvär 
i ett beslut genom vilket yrkande på rättelse av 
sak- eller skrivfel har förkastats. Enligt mo
mentet får ändring inte sökas genom besvär i 
ett sådant beslut genom vilket pensionsanstal
ten eller pensionsskyddscentralen inte har god
känt yrkande på rättelse av fel. 

21 f§. Paragrafen är ny. Den motsvarar dock 
till stor del nuvarande 21 b§. Paragrafen 
innehåller stadganden om lekmannaledamöter
na vid försäkringsdomstolen och om för
ordnandet av dessa i och för behandlingen av 
arbetspensionsärenden. Ordalydelsen i den gäl
lande 21 b§ har justerats. Dessutom har 2 
mom. ändrats så, att det inte längre förutsätts 
att de mest representativa arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna framställer förslag 
om dubbelt antal kandidater när dessa organi
sationer bereds tillfälle att för egen del föreslå 
vilka lekmannaledamöter och suppleanter som 
skall ingå i försäkringsdomstolen när beslut 
fattas i arbetspensionsärenden. Det räcker att 
organisationernas förslag omfattar lika många 
kandidater som antalet behövliga ledamöter 
och suppleanter. 

1.2. Lagen om pension för arbetstagare i kort
variga arbetsförhållanden 

l §. I fråga om paragrafens l mom. finns det 

för närvarande två olika versioner. Lagrummet 
har senast ändrats genom lag av den 30 
december 1993 (1545/93) och därförinnan gen
om lag av den 22 december 1993 (1468/93). 
Avsikten var att genom förstnämnda lag ändra 
l § l mom. sådant detta lagrum lyder i sist
nämnda lag. Härvid har dock i ingressen till 
lagen av den 30 december 1993 (1545/93) på ett 
felaktigt sätt hänvisats till lagen av den 30 
december 1993 (1536/93), vilken inte alls gäller 
det nu aktuella lagrummet. Hänvisningen bor
de i stället ha avsett lagen av den 22 december 
1993 (1468/93). Därför upphävs paragrafens l 
mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 
1993 (1468/93). Samtidigt ändras paragrafens l 
mom., sådant det lyder i lag av den 30 
december 1993 (1545/93) så, att i det slopas 
hänvisningen till 19 e § lagen om pension för 
arbetstagare samt att till det fogas hänvisningar 
till lO c och 21 c-21 f§§ lagen om pension för 
arbetstagare. 

5 b§. Ordalydelsen i l m om. justeras så, att 
den bättre motsvarar ordalydelsen i 5 b § lagen 
om pension för arbetstagare, vilken till sitt 
sakinnehåll motsvarar stadgandena i denna 
paragraf. 

7 b§. I 7 mom. föreslås en ändring enligt 
vilken det hänvisas till 7 a§ l mom. i stället för 
till 7 b § l mom. Den nuvarande hänvisningen 
till 7 b § l mom. är föråldrad till följd av en 
tidigare lagändring. 

lO§. Till 5 mom. fogas en hänvisning till 7 
a§, där det är fråga om fastställande av lön för 
återstående tid. Hänvisningen till 7 a § har i 
tiden av misstag lämnats bort. Hänvisningen 
till 7 a § innebär att lönen för återstående tid 
inte minskar till följd av att arbetsgivarens 
försäkringspremier försummats. 

12 §. Paragrafen ändras till följd av att där 
förekommer vissa delvis föråldrade hänvisning
ar. I paragrafen hänvisas till de i markbelopp 
fastställda gränserna som skall justeras med 
index enligt 9 § lagen om pension för arbetsta
gare. I paragrafen slopas hänvisningen till 8 §, 
vilken i tiden har upphävts, samt fogas till 
paragrafen en hänvisning till 5 d § 2 mom., i 
vilken stadgas om så kallad förhöjd samord
ningsgrund. 

1.3. Lagen om sjömanspensioner 

21 §. Enligt förslaget ändras l mom. i över
ensstämmelse med ovan föreslagna 19 b § l 



22 1994 rd - RP 117 

mom. APL, vilket innebär att lagrummet ut
ökas med bestämmelser om att en pensionssö
kande som har fyllt 15 år skall ha rätt att 
ensam föra talan i ett pensionsärende gällande 
pension som han har intjänat genom eget 
arbete. Likaså skall han ha rätt att bestämma 
om sådan pension som han har intjänat genom 
eget arbete, om inte annat följer av andra 
stadganden om pensionstagarens bestämman
derätt enligt lagen om sjömanspensioner. Sam
tidigt slopas i l mom. det föråldrade stadgan
det om att den som har fyllt 18 år har rätt att 
själv ansöka om pension. Motsvarande ändring 
har redan tidigare gjorts i 19 § l mom. APL. 

Paragrafens 2 mom. ändras i överensstäm
melse med den ändring av 19 b§ 2 mom. APL 
som trädde i kraft den l januari 1994 (559/93), 
varvid det föråldrade stadgandet om pensions
kassans rätt att betala ut pension till pensions
tagaren själv, om han har fyllt 18 år, slopas. 

40 §. Den tidigare upphävda 40 § ersätts med 
en ny. stadgandena i den nya paragrafen 
motsvarar i huvudsak det stadgande som före
slagits i l O c § l m om. APL. Paragrafen 
inehåller de allmänna principer som pensions
kassan skall iaktta i samband med skyldigheten 
att höra den som ärendet gäller och vid 
behandlingen av pensionsärenden. 

59 §. Paragrafen ändras så, att ordalydelsen i 
dess l och 2 mom. justeras utan att sakinne
hållet i stadgandena ändras. Samtidigt flyttas 
det nuvarande 2 mom. i justerad form till 4 
mom. och det nuvarande 3 mom. i justerad 
ordalydelse till 2 mom. Enligt förslaget skall 3 
mom. innehålla ett stadgande motsvarande det 
som ingår i det ovan föreslagna 21 § 3 mom. 
APL och som dels gäller rätten för en pen
sionssökande som är yngre än 18 år att söka 
ändring i sitt pensionsärende, dels anger vem 
som på pensionssökandens vägnar i vissa fall 
har rätt att söka ändring. Samtidigt upphävs 5 
mom. Det nuvarande stadgandet i 5 mom., 
som gäller iakttagandet av pensionskassans 
beslut oberoende av ändringssökande, flyttas i 
oförändrad form till l mom. i den nya 60 a§. 

stadgandena i 1-3 mom. gäller en sakäga
res rätt att söka ändring genom besvär, medan 
4 mom. gäller delfåendet av beslut. stadgan
dena motsvarar i huvudsak ovan föreslagna 
21 § APL. 

59 a§. Paragrafen ändras så att dess nuva
rande l och 2 mom. som gäller grundbesvär 
justeras i fråga om sin ordalydelse och flyttas 
till nya 59 b § där de blir l och 2 mom. I stället 

för de nuvarande stadgandena skall paragrafen 
innehålla stadganden om översändandet av 
besvären via pensionskassan till besvärsinstan
sen samt om det självrättelseförfarande som 
pensionskassan kan iaktta i samband med 
sökande av ändring. Paragrafen motsvarar i 
huvudsak ovan föreslagna 21 a § APL. 

59 b §. Paragrafen är ny. Den innehåller de 
stadganden om grundbesvär som ingår i nuva
rande 59 a §, varvid stadgandena i 59 a § har 
justerats i fråga om sin ordalydelse. 

60 §. Paragrafen ändras så att utöver försäk
ringsdomstolen också pensionsnämnden kan ta 
upp besvär till behandling trots att besvären 
inkommit för sent; en förutsättning för detta 
förfarande är att det finns vägande orsaker till 
dröjsmålet. Paragrafen gäller i sin nuvarande 
utformning även grundbesvär. Däremot gäller 
den inte pensionskassans självrättelseförfaran
de. Paragrafen motsvarar till sitt innehåll ovan 
föreslagna 21 c§ APL. 

60 a§. Paragrafen är ny. Till dess l mom. 
flyttas stadgandet i nuvarande 59 § 5 mom. 
enligt vilket pensionskassans beslut oberoende 
av ändringssökande skall iakttas tills ärendet 
har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. 
Vidare flyttas till 2 mom. det stadgande i 
upphävda 63 b § som gäller verkställigheten av 
pensionskassans lagakraftvunna beslut; ordaly
delsen i stadgandet justeras samtidigt. I 2 mom. 
stadgas samtidigt om verkställigheten av pen
sionsnämndens lagakraftvunna beslut. I 3 
mom. stadgas om besvärsinstansernas skyldig
het att med anledning av besvär som anförts 
höra den som beslutet gäller. Detta stadgande 
ersätter nuvarande 59 § 4 mom. stadgandena i 
paragrafen motsvarar i tillämpliga delar stad
gandena i den föreslagna 21 b § APL. 

61 §. stadgandena i paragrafen ändras att 
motsvara det förslag som avser 21 d§ APL. I 
61 § l mom., som gäller undanröjande av ett 
lagakraftvunnet beslut i försäkringsdomstolen, 
innebär ändringarna justeringar i fråga om 
ordalydelsen. Dessutom har l mom. ändrats så, 
att försäkringsdomstolen inte längre i samband 
med undanröjningsförfarande själv skall be
handla ett ärende på nytt, utan den skall alltid 
återförvisa ärendet till en lägre beslutsinstans. 

Paragrafens 2 mom., som gäller ändring av 
ett lagakraftvunnet beslut till pensionssökan
dens fördel, har ändrats i fråga om sitt sakin
nehåll så, att pensionskassan skall pröva ären
det på nytt om ny utredning framkommer. För 
närvarande är detta förfarande beroende av 
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pensionskassans prövning. Till momentet har 
dessutom fogats ett stadgande om att pensions
nämnden och försäkringsdomstolen kan pröva 
ett dylikt ärende på nytt i samband med 
behandlingen av besvär. Pensionsnämnden och 
försäkringsdomstolen har dock inte skyldighet 
att göra detta. 

61 a§. Paragrafens nuvarande stadganden, 
som gäller dels de lekmannaledamöter som 
skall finnas vid försäkringsdomstolen för be
handling av ärenden enligt denna lag, dels 
förordnandet av dessa ledamöter i försäkrings
domstolen, flyttas i delvis ändrad form och till 
ordalydelsen justerade till nya 61 b§. De 
flyttade stadgandena i paragrafen ersätts i 
tillämpliga delar med stadganden motsvarande 
dem som ingår i 26-28 §§ lagen om förvalt
ningsförfarande och som gäller rättande av 
sak- och skrivfel i beslut. Ovan har föreslagits 
att motsvarande stadganden intas även i 21 e§ 
lagen om pension för arbetstagare. 

61 b§. Paragrafen är ny. Till den har flyttats 
stadgandena i nuvarande 61 a§, varvid även 
ordalydelsen har justerats. Samtidigt ändras 
nuvarande 61 a§ 2 mom. så, att det inte längre 
förutsätts att de erkända organisationerna för 
redarna och sjöfolket föreslår ett dubbelt antal 
kandidater när dessa organisationer bereds 
tillfälle att för egen del framställa förslag om 
redarledamoten och den ledamot som företrä
der sjöfolket samt dessas suppleanter i försäk
ringsdomstolen när beslut fattas om sjömans
pensionsärenden. Det räcker att organisatio
nernas förslag omfattar lika många kandidater 
som antalet behövliga ledamöter och supplean
ter. 

63 b§. Paragrafen upphävs. Stadgandet i den 
upphävda paragrafen justeras till sin ordalydel
se och flyttas till 2 mom. i den ovan föreslagna 
60 a §, där det också stadgas om verkställbar
heten av pensionsnämndens lagakraftvunna be
slut. 

1.4. Lagen om pension for företagare 

7 a §. Hänvisningen i 2 mom. 3 punkten 
ändras så, att där hänvisas till 5 § 2 mom. lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar
betsförhållanden och inte till 5 § l mom. i 
nämnda lag. Hänvisningen till 5 § l mom. lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar
betsförhållanden är föråldrad till följd av de 
ändringar som tidigare har gjorts i den lagen. 

Hänvisningen skall gälla 5 § 2 mom. i nämnda 
lag. 

13 §. Hänvisningen till 9 § 2 mom. slopas. 
Därför justeras även ordalydelsen i stadgandet. 
Nämnda hänvisning är föråldrad på grund av 
den ändring som tidigare gjorts i lagen om 
pension för företagare och genom vilken den 
försäkringspremienedsättning som grundade 
sig på småföretagares arbetsinkomst slopades. 

15 §.Hänvisningen i 2 mom. till APL ändras, 
eftersom stadgandet om försäkringsdomstolens 
sammansättning flyttas till nya 21 f§ APL. 
Samtidigt justeras ordalydelsen i stadgandet. 

17 §. Till l mom. fogas hänvisningar till 5 § l 
mom., lO c§ och 21 b-21 e§§ APL. Samtidigt 
slopas hänvisningen till 5 § 2 mom. APL. 
Rättelserna i fråga om hänvisningarna till 5 § l 
och 2 mom. APL beror på ändringar som 
tidigare gjorts i nämnda lag. 

1.5. Lagen om pension för lantbruksföretagare 

8 k §. Hänvisningen i 2 mom. 3 punkten 
ändras så, att där hänvisas till 5 § 2 mom. lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar
betsförhållanden och inte till 5 § l mom. i 
nämnda lag. Den nuvarande hänvisningen är 
föråldrad till följd av en tidigare gjord lagänd
ring. 

18 §. Hänvisningen i l mom. till 16 § ändras 
att motsvara den nuvarande formen i 16 §. 
Hänvisningen i 2 mom. till APL ändras, 
eftersom stadgandet om försäkringsdomstolens 
sammansättning flyttas till nya 21 f§ i nämnda 
lag. 

19 §. Till l mom. fogas en hänvisning till lO 
c§ och 21 b-21 e§§ APL. Samtidigt slopas 
hänvisningen till 5 § 2 mom. APL. Dessutom 
ändras ordalydelsen i paragrafen så, att de 
hänvisningsstadganden till lagen om pension 
för arbetstagare som ingår i lagen om pension 
för lantbruksföretagare, lagen om avträdelse
pension, lagen om generationsväxlingspension 
för lantbruksföretagare och lagen om avträdel
seersättning för lantbruksföretagare är i 
tillämpliga delar inbördes likadana. 

1.6. Lagen om generationsväxlingspension for 
lantbruksföretagare 

43 §. I l mom. slopas hänvisningen till 19 e§ 
APL och samtidigt fogas till momentet hänvis-
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ningar till lO c§ och 21 b-21 e§§ APL. Vidare 
ändras ordalydelsen i paragrafen så att de 
hänvisningsstadganden till lagen om pension 
för arbetstagare som ingår i lagen om pension 
för lantbruksföretagare, lagen om avträdelse
pension, lagen om generationsväxlingspension 
för lantbruksföretagare och lagen om avträdel
seersättning för lantbruksföretagare är i 
tillämpliga delar inbördes likadana. 

1.7. Lagen om avträdelseersättning för 
lantbruksföretagare 

37 §. Till l mom. fogas hänvisningar till lO 
c§ och 21 b-21 e§§ APL. Dessutom ändras 
ordalydelsen i paragrafen så, att de hänvis
ningsstadganden till lagen om pension för 
arbetstagare som ingår i lagen om pension för 
lantbruksföretagare, lagen om avträdelsepen
sion, lagen om generationsväxlingspension för 
lantbruksföretagare och lagen om avträdelseer
sättning för lantbruksföretagare är i tillämpliga 
delar inbördes likadana. 

1.8. Lagen om avträdelsepension 

24 §. Till l m om. fogas en hänvisning till l O 
c§ och 21 b-21 e§§ APL. Dessutom ändras 
ordalydelsen i paragrafen så, att de hänvis
ningsstadganden till lagen om pension för 
arbetstagare som ingår i lagen om pension för 
lantbruksföretagare, lagen om avträdelsepen
sion, lagen om generationsväxlingspension för 
lantbruksföretagare och lagen om avträdelseer
sättning för lantbruksföretagare är i tillämpliga 
delar inbördes likadana. 

1.9. Folkpensionslagen 

6 §. I denna paragraf görs tekniska ändringar 
som följer av det nedan föreslagna upphävan
det av 77 § folkpensionslagen. Därför föreslås 
ordalydelsen i l mom. 3 punkten och i 2 mom. 
bli ändrad så, att det i sistnämnda lagrum skall 
talas om mottagare av invaliditetspension i 
stället för om försäkrade som befunnits ar
betsoförmögna. 

22 a§. Paragrafens 9 m om. upphävs. Änd
ringen är teknisk och också den anknyter till 
det nedan föreslagna uppbävandet av 77 §. 

45 §. Paragrafens l mom. ändras så, att i 

momentet slopas pensionsanstaltens möjlighet 
att medan ändringssökande är anhängigt ge ett 
interimsbeslut till förmån för den som ansöker 
om förmån. Pensionsanstalten skall dock ha en 
motsvarande möjlighet att ge ett interimsbeslut 
med stöd av den nedan föreslagna 73 a§ 2 
mom., som gäller pensionsanstaltens självrät
telse. Samtidigt förbättras stadgandets ordaly
delse språkligt. 

Till paragrafen fogas dessutom fogas ett nytt 
3 mom. I momentet uttrycks den principen att 
en normal betalningstid om ett år skall tilläm
pas på retroaktiv utbetalning av pension, om 
avbruten pension börjar utbetalas på nytt. 

73 §. Paragrafens stadganden, som gäller 
sedvanlig besvärsrätt, förtydligas och förenklas. 
I det nuvarande l mom. uppräknas alla de fall 
i vilka ändring får sökas hos prövningsnämn
den. Förteckningen täcker i praktiken alla de 
situationer där det kan bli nödvändigt att söka 
ändring i pensionsanstaltens beslut som gäller 
förmåner enligt folkpensionslagen. Därför kan 
nämnda förteckning slopas och stadgandet ges 
en allmännare ordalydelse så, att ändring i 
pensionsanstaltens beslut som gäller folkpen
sion eller annan förmån enligt folkpensionsla
gen får sökas hos prövningsnämnden. I l mom. 
slopas samtidigt de föråldrade omnämnandena 
om beslut av pensionsanstaltens organ eller 
funktionärer. 

I 2 mom. stadgas, på samma sätt som för 
närvarande, om sökande av ändring hos för
säkringsdomstolen. stadgandets ordalydelse 
ändras dock på grund av den föreslagna 
ändringen av l mom. Samtidigt preciseras 
besvärsrätten så, att ändring kan sökas hos 
försäkringsdomstolen också i prövningsnämn
dens återkravsbeslut som gäller folkpension. 
Eftersom 77 § på grund av sin ringa betydelse 
föreslås bli upphävd nedan, skulle inga besvär 
längre anföras över de i nämnda lagrum 
avsedda ärendena, som gäller fastställande av 
arbetsoförmåga. 

Paragrafens 3 mom. ändras på grund av det 
självrättelseförfarande som föreslås i 73 a §. 
Besvärsskriften skall alltid sändas till folkpen
sionsanstalten. 

Paragrafens 4 mom. ändras så, att endast 
pensionsanstaltens beslut, även om det över
klagats, skall iakttas tills ärendet har avgjorts 
genom ett lagakraftvunnet beslut. Motsvarande 
förfarande skall inte längre tillämpas i fråga 
om beslut av prövningsnämnden. Dessutom 
ändras ordalydelsen i momentet. 
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Paragrafens 5 mom. upphävs samtidigt som 
det stadgande i momentet som gäller pröv
ningsnämnden flyttas till det med avseende på 
ordalydelsen ändrade l mom. 

73 a §. Paragrafens nuvarande stadganden, 
som gäller förvägrande eller minskning av 
tilläggsdel 1983 och 1984, slopas som obehöv
liga. I paragrafen intas i deras ställe stadganden 
om att besvär skall styras via pensionsanstalten 
till besvärsinstansen och om det självrättelse
förfarande vid pensionsanstalten som sker i 
samband med sökande av ändring. Paragrafen 
motsvarar i sak den ovan föreslagna 21 a § 
lagen om pension för arbetstagare. 

73 b§. Paragrafen är ny. Den gäller uppta
gande av besvär till behandling hos besvärsin
stansen, när besvären har inkommit försenade. 
stadgandet gäller endast besvärsinstanser. 
stadgandet tillämpas inte på självrättelseförfa
randet. Som vägande orsaker enligt stadgandet 
kan i allmänhet anses t.ex. sådan sjukdom hos 
den ändringssökande som hindrar honom från 
att lämna in besvären inom utsatt tid. Också 
andra sådana orsaker till dröjsmålet som änd
ringssökanden inte kan anses skyldig till kan 
beroende på situationen utgöra de vägande 
orsaker som avses i lagrummet. Den föreslagna 
paragrafen motsvarar i huvudsak den ovan 
föreslagna 21 c§ lagen om pension för arbets
tagare. 

74 §. I den paragraf som gäller undanröjande 
av beslut och upptagande till ny behandling av 
ett ärende i vilket ett lagakraftvunnet beslut har 
fattats görs såväl sakliga ändringar som språk
liga och författningstekniska ändringar. En 
ändring jämfört med nuläget är att försäkrings
domstolen inte längre i samband med undan
röjande av beslut själv kan fatta beslut i en 
egentlig sakfråga, utan den skall i det fallet 
alltid förordna att ärendet handläggs på nytt 
hos lägre beslutsinstans. Dessutom skall pen
sionsanstalten alltid på nytt handlägga ett 
sådant ärende i vilket ett lagakraftvunnet beslut 
har fattats, om ny utredning framkommer i ett 
ärende i vilket det är fråga om beviljande av en 
förvägrad förmån eller utökande av en redan 
beviljad förmån. Besvärsinstanserna skall kun
na tillämpa motsvarande förfarande när de 
handlägger ärenden som gäller ändringssökan
de. Någon skyldighet till detta skall dock inte 
åligga besvärsinstanserna. Den föreslagna pa
ragrafen motsvarar till sitt huvudsakliga inne
håll den ovan föreslagna 21 d § lagen om 
pension för arbetstagare. 

4 340603E 

74 b§. Den föreslagna paragrafen är ny. I 
paragrafen har intagits sådana stadganden om 
rättande av sak- och skrivfel i ett beslut som 
motsvarar stadgandena i 26-28 §§ lagen om 
förvaltningsförfarande. Motsvarande stadgan
den har ovan föreslagits bli intagna även i 
21 c§ lagen om pension för arbetstagare. 

74 c§. Den föreslagna paragrafen är ny. 
Enligt den skall folkpensionsanstalten, utan 
hinder av tidigare beslut, ha rätt att ta upp ett 
ärende som gäller tilläggsdel till ny behandling, 
om den som betalar förmån som räknas som 
inkomst i tilläggsdelen retroaktivt har beviljat 
mottagaren av tilläggsdel förmån enligt 26 § l 
mom. eller sådan förmån till ett större belopp 
än vad han fick när tidigare beslut om tilläggs
del fattades. A v detta följer att folkpensions
anstalten skall ha rätt att på nytt behandla 
även ärenden som gäller pensionstagares bo
stadsbidrag, familjepension eller frontmanna
pension när tilläggsdelen ändras. 

77 §. Paragrafen föreslås bli upphävd, efter
som dess faktiska betydelse har blivit liten efter 
det att stadgandena om tillämpningsområdet 
för folkpensionslagen ändrades vid ingången av 
1989. Paragrafen har senast tillämpats i fråga 
om 1991 eftersom 6 §, som gäller befrielse från 
försäkringspremier, har ändrats temporärt i 
fråga om 1992, 1993 och 1994. År 1991 gavs ca 
20 beslut om fastställande av arbetsoförmåga. 

83 §. I 3 mom. görs en teknisk ändring på 
grund av det föreslagna upphävarrdet av 77 §. 
Till paragrafen fogas dessutom ett omnämnan
de om prövningsnämndens rätt att få motsva
rande uppgifter som pensionsanstalten och 
försäkringsdomstolen. 

1.10. Lagen om bostadsbidrag för pensions
tagare 

l O §. Paragrafen gäller sökande av ändring i 
beslut om bostadsbidrag. Ett självständigt stad
gande om ändringssökande ingår i den gällande 
lagen, även om det i lagen i övrigt hänvisas till 
folkpensionslagen i fråga om stadganden om 
förfaringssätt. stadgandet om ändringssökande 
är centralt med tanke på den försäkrades 
rättssäkerhet, varför det är motiverat att det 
stadgande i lagen som gäller detta bibehålls. 
Paragrafen föreslås dock bli ändrad så, att i 
den endast stadgas om själva rätten att söka 
ändring, men beträffande förfaringssättet skall 
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hänvisas till respektive stadganden i 8 kap. 
folkpensionslagen. 

I l mom. skall stadgas om sökande av 
ändring i beslut som gäller bostadsbidrag för 
pensionstagare. 

De gällande 2 och 3 mom. föreslås bli 
slopade och i det nya 2 mom. föreslås bli 
stadgat att stadgandena i folkpensionslagens 8 
kap. om ändringssökande och rättelse skall 
tillämpas även i fråga om bostadsbidrag. Det 
stadgande rörande undanröjande av beslut som 
för närvarande ingår i 14 § l mom. flyttas till 
detta moment, som samtidigt ändras vad orda
lydelsen beträffar. 

14 §. På grund av den hänvisning som 
föreslås bli intagen i lO§ folkpensionslagen 
slopas de hänvisningar som gäller ändringssö
kande, och till paragrafen fogas en hänvisning 
till de föreslagna nya 74 b och 74 c§§ folkpen
sionslagen. Samtidigt flyttas momentets sista 
mening, ändrad till ordalydelsen, till l O § 2 
m om. 

1.11. Familjepensionslagen 

37 §. Hänvisningarna i l mom. till folkpen
sionslagen ändras på grund av de föreslagna 
nya 73 a, 73 b, 74 b och 74 c§§ folkpensions
lagen. 

1.12. Lagen om frontmannapension 

17 §. Hänvisningarna i l mom. till folkpen
sionslagen ändras på grund av de nya 73 a, 73 
b, 74 b och 74 c§§ som fogas till folkpensions
lagen. Dessutom preciseras paragrafen i fråga 
om hänvisningen till 26 § 7 mom. folkpensions
lagen så, att nämnda stadgande i folkpensions
lagen skall tillämpas endast vid bestämmande 
av extra fronttillägg. Preciseringen beror på 
den tidigare gjorda ändringen i 26 § 7 mom. 
folkpensionslagen. I paragrafen görs samtidigt 
också ändringar av teknisk natur. 

1.13. Lagen om handikappbidrag 

7 §. stadgandena i paragrafen ändras i sak 
så, att besvärsskriften inte längre sänds direkt 
till besvärsinstanserna, utan alltid via folkpen
sionsanstalten. Ändringen beror på det nedan 
föreslagna självrättelseförfarandet för pensions-

anstalten. Dessutom har stadgandet om iaktta
gande av pensionsanstaltens beslut under tiden 
för ändringssökande ändrats. Samtidigt har 
ordalydelsen i paragrafens stadganden ändrats. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar i tillämp
liga delar den ovan föreslagna 73 § folkpen
sionslagen. 

7 a§. Paragrafen är ny. Den innehåller 
stadganden om pensionsanstaltens självrättelse
förfarande. Paragrafen motsvarar i sak den 
ovan föreslagna 73 a§ folkpensionslagen. 

7 b §. Paragrafen är ny. Den innehåller ett 
stadgande om det förfarande som besvärsin
stanserna skall tillämpa i fråga om besvär som 
har inkommit försenade. Paragrafen motsvarar 
den ovan föreslagna 73 b § folkpensionslagen. 

7 c§. Paragrafen är ny. Den innehåller 
stadganden om undanröjande av ett lagakraft
vunnet beslut och om upptagande till ny 
behandling av ett ärende i vilket ett lagakraft
vunnet beslut fattats. Paragrafen motsvarar i 
sak den ovan föreslagna 74 § folkpensionsla
gen. 

7 d§. Den föreslagna paragrafen är ny. I den 
har intagits stadganden som vad sakinnehållet 
beträffar motsvarar 26-28 §§ lagen om förvalt
ningsförfarande och som gäller rättande av 
sak- och skrivfel i ett beslut. Likadana stad
ganden har ovan föreslagits bli intagna också i 
74 b§ folkpensionslagen. 

8 §. Paragrafen upphävs sådan den lyder i lag 
av den 30 december 1993 (1577/93). För när
varande gäller två från varandra avvikande 
stadganden i 8 §. Båda stadgandena trädde i 
kraft vid ingången av 1994. Denna situation 
beror på behovet av att samtidigt bringa vår 
nationella lagstiftning i överensstämmelse med 
EES-avtalet och att av andra skäl göra behövli
ga ändringar i lagen om handikappbidrag. 
EES-avtalets ikraftträdelsetidpunkt var länge 
öppen. Därför blev det nödvändigt att göra de 
av EES-avtalet föranledda lagändringarna i 
god tid, så att de skulle kunna träda kraft 
samtidigt som EES-avtalet. När ikraftträdelse
tidpunkten för EES-avtalet bekräftades vid 
utgången av 1993, ändrades 8 § av misstag två 
gånger samma dag. Därför måste 8 § upphävas 
sådan den lyder i lag av den 30 december 1993 
(1577 /93). Paragrafens stadgande, sådant det 
lyder i den lag av den 28 juni 1993 (549/93), 
som trädde i kraft genom förordning av den 30 
december 1993 (1645/93), förblir i kraft. I 
paragrafen skall dock göras språkliga och 
författningstekniska ändringar. 
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1.14. Lagen om vårdbidrag för barn 

8 b §. stadgandena i paragrafen ändras i 
motsvarighet till stadgandena i den ovan före
slagna 7 § lagen om handikappbidrag. 

8 c §. Paragrafen är ny. Den innehåller 
stadganden om pensionsanstaltens självrättelse
förfarande. Paragrafen motsvarar i sak den 
ovan föreslagna 73 a§ folkpensionslagen. 

8 d§. Paragrafen är ny. Den innehåller ett 
stadgande om det förfarande som besvärsin
stanserna skall tillämpa i det fallet att besvär 
inkommer försenade. Paragrafen motsvarar 
den ovan föreslagna 73 b § folkpensionslagen. 

8 e §. Paragrafen är ny. Den innehåller 
stadganden om undanröjande av ett lagakraft
vunnet beslut och om upptagande till ny 
behandling av ett ärende i vilket ett lagakraft
vunnet beslut fattats. Paragrafen motsvarar i 
sak den ovan föreslagna 74 § folkpensionsla
gen. 

8 f§. Den föreslagna paragrafen är ny. I den 
har intagits stadganden som vad sakinnehållet 
beträffar motsvarar 26---28 §§lagen om förvalt
ningsförfarande och som gäller rättande av 
sak- och skrivfel i ett beslut. Likadana stad
ganden har ovan föreslagits bli införda i 74 b§ 
folkpensionslagen. 

9 §. I paragrafens hänvisningsstadganden slo
pas de hänvisningar till folkpensionslagen som 
gäller sökande av ändring. 

1.15. Lagen om betalning av fronttillägg utom
lands 

l O§. Till paragrafens hänvisningsstadganden 
fogas de 73 a, 73 b och 74 b§§ som ovan 
föreslås bli fogade till folkpensionslagen. 

2. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den l januari 
1995. De stadganden i lagarna som gäller 
ändringssökande samt stadgandet i 74 c§ folk
pensionslagen tillämpas på de beslut som ges 
medan lagarna är i kraft. F ör tydlighetens skull 
har ett uttryckligt stadgande om detta tagits in 
i lagarnas ikraftträdelsestadgande. Således gäl
ler att även om ändring har sökts hos första 
besvärsinstans enligt tidigare stadganden, skall 
vid sökande av ändring hos försäkringsdom
stolen iakttas de nya stadgandena, om den 
första besvärsinstansens beslut ges efter att de 
föreslagna lagändringarna trätt i kraft. De 
stadganden i de föreslagna lagarna som gäller 
extraordinärt ändringssökande tillämpas dock 
på de ärenden gällande extraordinärt ändrings
sökande som blir anhängiga sedan lagarna trätt 
i kraft. De ärenden gällande extraordinärt 
ändringssökande som är anhängiga när lagarna 
träder i kraft behandlas enligt de tidigare 
stadgandena. 

3. Lagstiftningsordning 

I förslaget görs inga ingrepp i någons 
löpande förmåner och inga ändringar föreslås 
i medborgarnas lagstadgade grundläggande 
utkomstskydd. Det är således inte fråga om en 
sådan försvagning av det lagstadgade grund
läggande utkomstskyddet som avses i 66 § 7 
mom. riksdagsordningen och inte om det skydd 
som avses i 67 §. Därför kan de föreslagna 
lagarna stiftas i normal lagstiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 8 c§ 3 mom., 19 e§ och 

20§ 2 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 8 c§ 3 mom. i lag av den 28 juni 1993 (553/93) samt 19 e§ och 

20 § 2 mom. i lag av den 23 oktober 1992 (949/92), 
ändras mellanrubriken före 19 b§, 19 b§ l mom. samt 19 c, 21, 21 a och 21 b§§, 
dessa lagrum sådana de lyder, mellanrubriken före 19 b§ i nämnda lag av den 23 oktober 1992, 

19 b§ l mom. i lag av den 28 juni 1993 (559/93), 19 c§ i lag av den lO april 1981 (257/81), 21 § 
i lag av den 16 december 1966 (639/66), 21 a§ ändrad genom lag av den 9 februari 1962 (135/62) 
och genom nämnda lag av den 23 oktober 1992 samt 21 b§ i nämnda lag av den 9 februari 1962, 
samt 

fogas till lagen en ny lO c§ och nya 21 c-21 f §§ som följer: 

lO c§ 
När en pensionsanstalt eller pensionsskydds

centralen behandlar ärenden som gäller skyl
digheten att anordna pensionsskydd, pensions
ansökan, pensionsrätt, pensionsbelopp och ut
betalning av pension samt återkrav och därmed 
jämförbara ärenden som avses i denna lag skall 
den som ärendet gäller beredas möjlighet att bli 
hörd i ärendet, om detta för bevakandet av 
hans intresse är uppenbart nödvändigt. I övrigt 
iakttas vid behandlingen i tillämpliga delar de 
principer som uttrycks i 4, 6, 9-11, 16, 21, 23 
och 24 §§ lagen om förvaltningsförfarande 
(598/82). 

Anställda och styrelsemedlemmar i en pensi
onsanstalt kan dock, utan hinder av lO§ l 
mom. 4 och 5 punkten lagen om förvaltnings
förfarande, behandla ärenden avseende arbets
givare som har anordnat pensionsskydd i pen
sionsanstalten, arbetstagare i anställning hos en 
sådan arbetsgivare eller företagare. Detta gäller 
i tillämpliga delar även de anställda vid pen
sionsskyddscentralen och medlemmarna av 
dess styrelse. 

Ansökan om och utbetalning av pension samt 
dröjsmålsförhöjning 

19 b§ 
Är en pensionssökande yngre än 18 år eller 

är han på grund av sjukdom eller av annan 
orsak oförmögen att själv ansöka om pension 
och saknar han förmyndare eller för ändamålet 
tillförordnad god man, kan en av pensionsan
stalten godkänd nära anhörig eller annan per
son som huvudsakligen har hand om honom, i 

egenskap av intressebevakare föra hans talan i 
ärenden som gäller pension enligt denna lag. 
En pensionssökande som har fyllt 15 år kan 
dock ensam föra talan i ett pensionsärende som 
gäller pension vilken han intjänat genom eget 
arbete. Likaså kan han bestämma om sådan 
pension som han intjänat genom eget arbete, 
om inte något annat följer av denna lag. 

19 c§ 
Har en pensionsanstalt beviljat en arbetsta

gare invalidpension retroaktivt och har arbets
givaren för samma tid till honom utbetalt lön 
för sjukdomstiden, betalas pensionen för denna 
tid på ansökan till arbetsgivaren under förut
sättning att arbetsgivarens ansökan inkommit 
till pensionsanstalten innan den pension som 
skall betalas retroaktivt har utgivits, likväl 
högst till det belopp som utbetalts i lön för 
samma tid. Pensionen utbetalas inte till arbets
givaren till den del den på grund av 4 d § 4 
mom. skall utges till sjukförsäkringsfonden, 
inte heller i det fall att arbetsgivaren med stöd 
av annan lag har fått ersättning för den lön 
som han utbetalt för sjukdomstiden. 

21 § 
En part som är missnöjd med en pensions

anstalts eller pensionsskyddscentralens beslut i 
ett ärende som gäller pension eller skyldigheter 
som i denna lag stadgats för en pensionsanstalt 
eller arbetsgivare, får söka ändring i beslutet 
genom skriftliga besvär hos pensionsnämnden 
senast den 30 dagen efter den dag då parten 
fick del av beslutet. 
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Den som är missnöjd med pensionsnämn
dens beslut i ett ärende som nämns ovan får 
söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär 
hos försäkringsdomstolen inom den tid som 
stadgas i l mom. 

Vad som i 19 b § stadgas beträffande ansö
kan om pension gäller på motsvarande sätt vid 
sökande av ändring i en pensionsanstalts, 
pensionsskyddscentralens eller pensionsnämn
dens beslut. 

Om det i samband med besvär inte visas 
något annat, anses den som söker ändring ha 
fått del av beslutet den sjunde dagen efter den 
dag då beslutet postades under den adress som 
ändringssökanden har uppgett. 

21 a§ 
Den som söker ändring skall lämna in sin i 

21 § l och 2 mom. avsedda besvärsskrift inom 
den tid som stadgas i 21 § l mom. till den 
berörda pensionsanstalten eller till pensions
skyddscentralen, om denna har avgjort ärendet 
i egenskap av första beslutsinstans. 

Om pensionsanstalten eller pensionsskydds
centralen till alla delar godkänner de yrkanden 
som framställs i besvärsskriften, skall den ge ett 
rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut kan 
ändring sökas i enlighet med 21 §. 

Kan pensionsanstalten eller pensionsskydds
centralen inte på det sätt som nämns i 2 mom. 
rätta det beslut som besvären avser, skall 
pensionsanstalten eller pensionsskyddscentralen 
inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända 
besvärsskriften jämte sitt utlåtande till pen
sionsnämnden eller, om besvären gäller pen
sionsnämndens beslut, till försäkringsdomsto
len för behandling. Pensionsanstalten eller pen
sionsskyddscentralen kan härvid genom ett 
interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till 
den del den godkänner yrkandet i besvären. 
Om besvären redan har sänts till besvärsinstan
sen, skall pensionsanstalten eller pensions
skyddscentralen omedelbart underrätta be
svärsinstansen om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 3 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om införskaffandet av en 
tilläggsutredning som krävs med anledning av 
besvären förutsätter detta. Ändringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om 
införskaffandet av tilläggsutredning. Besvärs
skriften och utlåtandet skall dock alltid sändas 

till besvärsinstansen senast inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

21 b§ 
En pensionsanstalts och pensionsskyddscent

ralens beslut skall, även om det överklagas, 
iakttas tills ärendet har avgjorts genom ett 
lagakraftvunnet beslut. 

Ett lagakraftvunnet beslut av en pensionsan
stalt, pensionsskyddscentralen och pensions
nämnden får verkställas så som en lagakraft
vunnen dom i tvistemål. 

Med anledning av besvär som anförts skall 
pensionsnämnden och försäkringsdomstolen 
bereda den, vars intresse beslutet gäller, möj
lighet att bli hörd. 

21 c§ 
Har besvär som anförs hos pensionsnämn

den eller försäkringsdomstolen kommit till pen
sionsanstalten eller pensionsskyddscentralen el
ler till besvärsinstansen efter utgången av den 
tid som stadgas i 21 eller 22 §, kan besvärs
instansen trots förseningen ta upp besvären till 
behandling, om det finns vägande orsaker till 
förseningen. 

21 d§ 
Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende 

som avses i 21 § grundar sig på en oriktig eller 
bristfällig utredning eller om beslutet uppen
bart står i strid med lag, kan försäkringsdom
stolen på framställning av pensionsanstalten 
eller på ansökan av en part i ärendet, efter att 
ha berett de övriga parterna tillfälle att bli 
hörda, undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha 
gjort en sådan framställning kan pensionsan
stalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, 
interimistiskt inställa utbetalningen av pension 
eller betala denna enligt sin framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån eller 
utökande av redan beviljad förmån, skall pen
sionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensions
anstalten kan utan hinder av ett tidigare 
lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad 
förmån eller utöka en redan beviljad förmån. 
Pensionsnämnden och försäkringsdomstolen 
kan tillämpa motsvarande förfarande när de 
behandlar ärenden som gäller ändringssökan
de. I beslutet kan ändring sökas på det sätt 
som stadgas i 21 §. 
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21 e§ 
Grundar sig pensionsanstaltens eller pen

sionsskyddscentralens beslut på klart oriktig 
eller bristfällig utredning eller på uppenbart 
oriktig tillämpning av lag, kan pensionsanstal
ten eller pensionsskyddscentralen med parter
nas samtycke undanröja sitt felaktiga beslut 
och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller pensionsanstaltens eller pensions
skyddscentralens beslut ett uppenbart skriv
eller räknefel, skall pensionsanstalten eller pen
sionsskyddscentralen rätta sitt beslut. Fel får 
dock inte rättas, om rättelsen leder till ett för 
en part oskäligt resultat. 

Angående rättelse skall anteckning göras i 
pensionsanstaltens eller pensionsskyddscentra
lens liggarexemplar. Den berörda parten skall 
tillställas ett rättat eller nytt beslut. År änd
ringssökande i fråga om beslutet anhängigt, 
skall pensionsanstalten eller pensionsskydds
centralen meddela att rättelseärende upptagits 
till behandling samt tillställa även besvärs
instansen sitt beslut i detta ärende. 

I ett beslut genom vilket pensionsanstalten 
eller pensionsskyddscentralen inte har godkänt 
ett yrkande på rättelse av fel får ändring inte 
sökas genom besvär. 

21 f§ 
För behandling av ärenden på vilka denna 

lag skall tillämpas finns vid försäkringsdom-

2. 

stolen såsom i lagen om nämda domstol 
avsedda lekmannaledamöter två arbetsgivar
och två arbetstagarledamöter samt ett behöv
ligt antal suppleanter. Dessa skall vara förtrog
na med arbetsförhållandena och av dem deltar 
samtidigt i försäkringsdomstolens sammanträ
den en arbetsgivar- och en arbetstagarledamot. 

Arbetsgivar- och arbetstagarledamöterna 
samt suppleanterna förordnas av statsrådet på 
framställning av social- och hälsovårdsministe
riet för tre år i sänder. För detta ändamål skall 
de mest representativa arbetsgivar- och arbets
tagarorganisationer beredas tillfälle att för egen 
del framställa förslag, vilket bör omfatta lika 
många kandidater som antalet behövliga leda
möter och suppleanter. 

Lekmannaledamöterna skall delta i behand
lingen då det är fråga om huruvida sjukdom, 
lyte eller kroppsskada berättigar till pension 
enligt denna lag eller då i lagen om försäk
ringsdomstolen så särskilt stadgas. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 

Lag 
om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

(134/62) l§ l mom., 5 b§ l mom., 7 b§ 7 mom., lO§ 5 mom. och 12 §, 
av dessa lagrum l § l mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1993 (1545/93), 5 b§ l 

mom. och 7 b§ 7 mom. sådana de lyder i lag av den 28 juni 1993 (560/93) samt lO§ 5 mom. 
sådant det lyder i lag av den 14 april 1972 (275/72), som följer: 

l§ 
F ör en arbetstagare som efter det år då han 

har fyllt 13 år är sysselsatt i skogsarbete, 
flottningsarbete, olika till gårdsbruk och träd
gårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatt
en- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsar-

bete, arbete inom torvindustrin eller hamnar
bete eller som tjänstgör på ett fartyg i inrikes
fart eller, enligt vad som stadgas genom för
ordning, arbetar inom något annat sådant 
område som kännetecknas av kortvariga ar
betsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta 
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pensionsskydd för ålderdom och invaliditet 
samt för arbetstagarens anhöriga familjepen
sionsskydd enligt denna lag. Arbetstagaren är 
skyldig att delta i bekostaodet av pensionsskyd
det enligt denna lag på det sätt som stadgas i 
l O c§. Om inte något annat stadgas i denna 
lag, gäller i övrigt i tillämpliga delar 3 § 2-4 
mom., 4 § l, 3 och 5 mom., 4 a-4 d och 4 f-
4 n§§, 5 § 6 mom., 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 
9 a, 10, lO a, lO c, 12, 13 a, 13 b och 14 §§, 15 § 
2 mom. samt 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 
19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f, 22 och 23 §§ 
lagen om pension för arbetstagare. 

5 b§ 
Invalidpension beviljas antingen som full 

pension eller som delpension. Full invalidpen
sion beviljas en arbetstagare vars arbetsförmå
ga, uppskattad enligt 4 § 2 mom., är nedsatt 
med minst 3/5 åtminstone under ett år. Indivi
duell förtidspension beviljas likaså som full 
invalidpension. I annat fall beviljas invalid
pensionen som delpension. Den fulla invalid
pensionens belopp fastställs enligt 5 §. Del
pensionen är hälften av full pension. 

7 b§ 

Om intjänaodet av det i 7 § l mom. avsedda 
gränsbeloppet har förhindrat fastställande av 
heleffektiv invalidpension på grundval av ett 
arbetsförhållande som omfattas av lagen om 
pension för arbetstagare eller företagarverk
samhet som omfattas av lagen om pension för 
lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om 
pension för företagare ( 468/69), och om den 
pensionsgrundande lönen eller arbetsinkomsten 
i nämnda arbetsförhållande eller företagarverk
samhet omräknad till årsinkomst överstiger det 
årliga beloppet av den lön som avses i 7 a§ l 

mom., ersätts denna med nämnda lön eller 
arbetsinkomst omräknad till årsinkomst. 

lO§ 

Av en arbetspensionskassa fastställd försäk
ringspremie och försäkringspremie, från vars 
erläggande pensionsskyddscentralen befriat en 
arbetsgivare, anses vid tillämpning av 5, 7 och 
7 a §§ såsom erlagda försäkringspremier. Ä ven 
sådan i ett arbetsförhållande som faller under 
denna lag intjänad lön för vilken arbetsgivaren 
inte längre kan åläggas att betala försäkrings
premie skall vid tillämpningen av 5, 7 och 7 a §§ 
beaktas som om försäkringspremie hade er
lagts, på villkor att beträffande lönens belopp 
företes intyg av skattemyndighet eller annan 
därmed jämförbar tillförlitlig utredning. 

12 § 
När de löner som utgör grund för pen

sionerna justeras på det sätt som avses i 9 § 
lagen om pension för arbetstagare, skall de i 
5 §, 5 d§ 2 mom. och 7 § i markbelopp fast
ställda gränserna för lönerna och pensionerna 
undergå motsvarande justering i enlighet med 
vad social- och hälsovårdsministeriet beslutar. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Genom lagen upphävs l § l mom. lagen den 

22 december 1993 om ändring av lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbetsför
hållanden (1468/93). 

Lagens stadganden om ändringssökande 
tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 
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3. 
Lag 

om ändring av lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) 63 b§, sådant detta lagrum 

lyder i lag av den 28 december 1990 (1346/90), 
ändras 21, 59, 59 a, 60, 61 och 61 a§§, 
av dessa lagrum 21 §sådan den lyder i lag av den 11 december 1970 (768/70), 59, 59 a och 61 §§ 

sådana de lyder i nämnda lag av den 28 december 1990 och 61 a§ sådan den lyder i lag av den 
17 januari 1958 (18/58), samt 

fogas till lagen en ny 40 § i stället för den 40 § som upphävts genom lag av den 29 december 
1989 (1309/89) samt nya 59 b, 60 a och 61 b§§ som följer: 

21 § 
Är en pensionssökande yngre än 18 år eller 

är han på grund av sjukdom eller av annan 
orsak oförmögen att själv ansöka om pension 
och saknar han förmyndare eller för ändamålet 
tillförordnad god man, kan en av pensionskas
san godkänd nära anhörig eller annan person 
som huvudsakligen har hand om honom, i 
egenskap av intressebevakare föra hans talan i 
ärenden som gäller pension enligt denna lag. 
En pensionssökande som har fyllt 15 år kan 
dock ensam föra talan i ett pensionsärende som 
gäller pension vilken han intjänat genom eget 
arbete. Likaså kan han bestämma om sådan 
pension som han intjänat genom eget arbete, 
om inte något annat följer av denna lag. 

Under ovan i l mom. stadgade förutsätt
ningar kan pensionskassan betala ut pension 
till en nära anhörig till pensionstagaren eller till 
en annan person. 

40 § 
När pensionskassan behandlar ärenden som 

gäller skyldigheten att anordna pensionsskydd, 
pensionsansökan, pensionsrätt, pensionsbelopp 
och utbetalning av pension samt återkrav och 
därmed jämförbara ärenden som avses i denna 
lag skall den som ärendet gäller beredas möj
lighet att bli hörd i ärendet, om detta för 
bevakaodet av hans intresse är uppenbart 
nödvändigt. I övrigt iakttas vid behandlingen i 
tillämpliga delar de principer som uttrycks i 4, 
6, 9-11, 16, 21, 23 och 24 §§ lagen om 
förvaltningsförfarande (598/82). 

59§ 
En part som är missnöjd med ett beslut som 

pensionskassan fattat om pension eller restitu
tion av försäkringspremie eller i ett i l § 4 

mom. nämnt ärende, eller med ett beslut som 
gäller fastställande och debitering av försäk
ringspremie, får söka ändring i beslutet hos den 
i 20 § lagen om pension för arbetstagare nämn
da pensionsnämnden genom skriftliga besvär 
senast den 30 dagen efter den dag då parten 
fick del av beslutet. 

Den som inte nöjer sig med pensionsnämn
dens beslut i ett ärende som nämns i l mom. 
får söka ändring i beslutet genom skriftliga 
besvär hos försäkringsdomstolen inom den tid 
som stadgas i l mom. 

Vad som i 21 § stadgas beträffande ansökan 
om pension gäller på motsvarande sätt vid 
sökande av ändring i pensionskassans eller 
pensionsnämndens beslut. 

Om det i samband med besvär inte visas 
något annat, anses den som söker ändring ha 
fått del av beslutet den sjunde dagen efter den 
dag då beslutet postades under den adress som 
ändringssökanden har uppgett. 

59 a§ 
Den som söker ändring skall till pensions

kassan lämna in sin i 59§ l och 2 m om. 
avsedda besvärsskrift inom den tid som stadgas 
i 59§ l mom. 

Om pensionskassan till alla delar godkänner 
de yrkanden som framställs i besvärsskriften, 
skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett 
rättelsebeslut kan ändring sökas i enlighet med 
59§. 

Kan pensionskassan inte på det sätt som 
nämns i 2 mom. rätta det beslut som besvären 
avser, skall den inom 30 dagar från besvärsti
den utgång sända besvärsskriften jämte sitt 
utlåtande till pensionsnämnden eller, om besvä
ren gäller pensionsnämndens beslut, till försäk
ringsdomstolen för behandling. Pensionskassan 
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kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta 
sitt tidigare beslut till den del den godkänner 
yrkandet i besvären. Om besvären redan har 
sänts till besvärsinstansen, skall pensionskassan 
omedelbart underrätta besvärsinstansen om det 
interimitiska beslutet. I det interimistiska be
slutet får ändring inte sökas. 

Från den i 3 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om införskaffandet av en 
tilläggsutredning som krävs !!led anledning av 
besvären förutsätter detta. Andringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om 
införskaffandet av tilläggsutredning. Besvärs
skriften och utlåtandet skall dock alltid sändas 
till besvärsinstansen senast inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

59 b§ 
Den som anser att pensionskassan med stöd 

av denna lag har uppburit försäkringspremie i 
strid med lag eller avtal eller att debiteringen av 
premie som den har fastställt strider mot lag 
eller avtal, får anföra skriftliga grundbesvär 
hos pensionsnämnden inom två år räknat från 
ingången av året efter det då fordran fast
ställdes eller debiterades eller då den förföll till 
betalning. Om besvär anförs på grund av 
utmätning, gäller dessutom vad som stadgas 
om grundbesvär i lagen om indrivning av 
skatter och avgifter i utsökningsväg. 

Den som inte nöjer sig med pensionsnämn
dens beslut i ett ärende som nämns i l mom. 
får söka ändring i beslutet genom skriftliga 
besvär hos försäkringsdomstolen inom den tid 
som stadgas i 59 § l mom. 

60§ 
Har besvär som anförs hos pensionsnämn

den eller försäkringsdomstolen inkommit till 
pensionskassan eller till besvärsinstansen efter 
utgången av den besvärstid som stadgas i 59 
eller 59 b §, kan besvärsinstansen trots förse
ningen ta upp besvären till behandling, om det 
finns vägande orsaker till förseningen. 

60 a§ 
Pensionskassans beslut skall, även om det 

överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts 
genom ett lagakraftvunnet beslut. 

Ett lagakraftvunnet beslut av pensionskassan 
och pensionsnämnden får verkställas så som en 
lagakraftvunnen dom i tvistemål. 

Med anledning av besvär som anförts skall 

5 340603E 

pensionsnämnden och försäkringsdomstolen 
bereda den, vars intresse beslutet gäller, tillfälle 
att bli hörd. 

61 § 
Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende 

som avses i 59 § grundar sig på en oriktig eller 
bristfällig utredning eller om beslutet uppen
bart står i strid med lag, kan försäkringsdom
stolen på framställning av pensionskassan eller 
på ansökan av den som ärendet angår, efter att 
ha berett de övriga parterna tillfälle att bli 
hörda, undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha 
gjort en sådan framställning kan pensionskas
san, tills ärendet har avgjorts på nytt, in
terimistiskt inställa utbetalningen av pension 
eller betala denna enligt sin framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån eller 
utökande av redan beviljad förmån, skall pen
sionskassan pröva ärendet på nytt. Pensions
kassan kan utan hinder av ett tidigare laga
kraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån 
eller utöka en redan beviljad förmån. Pensions
nämnden och försäkringsdomstolen kan tilläm
pa motsvarande förfarande när de behandlar 
ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet 
kan ändring sökas på det sätt som stadgas i 
59§. 

61 a§ 
Grundar sig pensionskassans beslut på klart 

oriktig eller bristfällig utredning eller på uppen
bart oriktig tillämpning av lag, kan pensions
kassan med parternas samtycke undanröja sitt 
felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller pensionskassans beslut ett uppen
bart skriv- eller räknefel skall pensionskassan 
rätta sitt beslut. Fel får dock inte rättas, om 
rättelsen leder till ett för en part oskäligt 
resultat. 

Angående rättelse skall anteckning göras i 
pensionskassans liggarexemplar. Den berörda 
parten skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. 
År ändringssökande i fråga om beslutet an
hängigt, skall pensionskassan meddela att rät
telseärende upptagits till behandling samt till
ställa även besvärsinstansen sitt beslut i detta 
ärende. 

I ett beslut genom vilket pensionskassan inte 
har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får 
ändring inte sökas genom besvär. 
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61 b§ 
För behandling av ärenden på vilka denna 

lag skall tillämpas finns vid försäkringsdom
stolen såsom i lagen om nämnda domstol 
avsedda lekmannaledamöter en redarledamot 
och en ledamot som företräder sjöfolket. 

Redarledamoten och den ledamot som före
träder sjöfolket samt tre suppleanter för var
dera förordnas av statsrådet på framställning 
av social- och hälsovårdsministeriet för tre år i 
sänder. För detta ändamål skall de erkända 
organisationerna för redarna och sjöfolket be
redas tillfälle att för egen del framställa förslag, 
vilket bör omfatta lika många kandidater som 
antalet behövliga ledamöter och suppleanter. 

Redarledamoten och den ledamot som före
träder sjöfolket samt deras suppleanter skall 
vara förtrogna med sjöfolkets förhållanden. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 

Lagens stadganden om ändringssökande 
tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 

4. Lag 
om ändring av lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69) 7 a§ 2 mom. 3 punkten, 13 §, 

15 § 2 mom. och 17 § l mom., 
av dessa lagrum 7 a§ 2 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag av den 28 juni 1993 (562/93), 

13 § sådan den lyder i lag av den 29 juli 1976 (662/76) och 17 § l mom. sådant det lyder i lag av 
den 19 november 1993 (982/93), som följer: 

7 a§ 

I l mom. nämnd förmån berättigar dock inte 
till arbetspensionstillägg, om förmånen har 
betalts: 

3) för ett kalenderår under vilket företagaren 
har varit i tjänste- eller arbetsförhållande eller 
i företagarverksamhet som avses i en lag, ett 
pensionsreglemente eller en pensionsstadga som 
nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för 
arbetstagare, om inte företagaren under samma 
kalenderår har förtjänat lön som avses i lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar
betsförhållanden (134/62) till minst det gräns
belopp som avses i 5 § 2 mom. i nämnda lag, 
eller 

13§ 
De fastställda arbetsinkomsterna samt det i 

7 § l mom. stadgade markbeloppet justeras i 
enlighet med de i den allmänna löne- och 

prisnivån inträffade förändringarna på det sätt 
som stadgas i 9 § lagen om pension för arbets
tagare. 

15 § 

För behandling av ärenden på vilka denna 
lag skall tillämpas finns vid försäkringsdom
stolen såsom i lagen om denna domstol avsed
da lekmannaledamöter åtminstone två företa
garledamöter samt ett behövligt antal supple
anter. Angående dessa gäller i tillämpliga delar 
vad som i 21 f§ lagen om pension för arbets
tagare stadgas om lekmannaledamöter och om 
förordnande av sådana. 

17 § 
Om inte annat följer av denna lag, gäller 

dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3, 4 
och 4 a-4 n §§, 5 § l och 3-6 mom., 5 b, 5 c, 
7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, l O och l O c§§, 11 § 
l och 2 mom., 12 § l mom. 5 punkten och 4 
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mom. samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e och 22 §§ lagen 
om pension för arbetstagare. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

5. 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 

Lag 
om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 8 k§ 2 mom. 3 

punkten, 18 § och 19 § l mom., 
av dessa lagrum 8 k§ 2 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag av den 28 juni 1993 (563/93) och 

19 § l mom. sådant det lyder i lag av den 19 november 1993 (983/93), som följer: 

8 k§ 

I l mom. nämnd förmån berättigar dock inte 
till arbetspensionstillägg, om förmånen har 
betalts: 

3) för ett kalenderår under vilket lantbruks
företagaren har varit i tjänste- eller arbetsför
hållande eller i företagarverksamhet som om
fattas av en lag, ett pensionsreglemente eller en 
pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen 
om pension för arbetstagare, om inte lant
bruksföretagaren under samma kalenderår har 
förtjänat lön som avses i lagen om pension för 
arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden till 
minst det gränsbelopp som avses i 5 § 2 mom. 
i nämnda lag, eller 

18 § 
Till den pensionsnämnd som avses i 20 § 

lagen om pension för arbetstagare förordnar 
social- och hälsovårdsministeriet på förslag av 
de organisationer som avses i 16 § 3 mom. för 
högst tre år i sänder åtminstone två ledamöter. 

För behandling av ärenden på vilka denna 
lag skall tillämpas finns vid försäkringsdom
stolen såsom i lagen om denna domstol avsed
da lekmannaledamöter åtminstone två ledamö-

ter som företräder dem som är försäkrade 
enligt denna lag samt ett behövligt antal 
suppleanter. Angående dessa gäller i övrigt i 
tillämpliga delar vad som i 21 f§ lagen om 
pension för arbetstagare stadgas om lekman
naledamöter och om förordnande av sådana. 

19 § 
Om inte annat följer av denna lag gäller 

dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 § 3 
och 4 mom., 4 och 4 a-4 n §§, 5 § l och 3-6 
mom., 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a och 
lO c§§, 11 § l och 2 mom., 12§ l mom. 5 
punkten samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e och 22 §§ lagen 
om pension för arbetstagare samt l O§ 3 m om. 
lagen om pension för arbetstagare i kortvariga 
arbetsförhållanden. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 
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6. 
Lag 

om ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 43 § l mom. lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för 

lantbruksföretagare (1317/90), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 oktober 1992 (952/92), 
som följer: 

43 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för generationsväxlingspension i tillämp
liga delar dessutom 8 g, 9, 9 a och lO c§§, 12 § 
l mo m. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 m om., 
17 a §, 18 § 2 och 3 mom., 19 a §, 19 b § l och 
2 mom. samt 19 d, 20, 21 och 21 a-21 e§§ 
lagen om pension för arbetstagare ävensom 16 
och 17 §§ samt 19 § 5 och 6 mom. lagen om 
pension för lantbruksföretagare. 

7. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 

Lag 
om ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 37 §l mom. lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare 

(1330/92) som följer: 

37 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelseersättning i tillämpliga de
lar dessutom 9, 9 a och lO c§§, 12 § l mom. 5 
punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a §, 18 § 
2 och 3 mom., 19 a§, 19 b§ l och 2 mom. samt 
19 d, 20, 21 och 21 a-21 e§§ lagen om pension 
för arbetstagare ävensom 16 -18 §§och 19 § 5 
och 6 mom. lagen om pension för lantbruks
företagare. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 
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8. 
Lag 

om ändring av 24 § lagen om avträdelsepension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 24 § l mom. lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74), sådant detta lagrum 

lyder i lag av den 29 juli 1976 (663/76), som följer: 

24§ 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsepension i tillämpliga delar 
dessutom 9, 10 c, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e och 22 §§ lagen 
om pension för arbetstagare samt 16-18 §§ 
och 19 § 4 mom. lagen om pension för lant
bruksföretagare. 

9. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordi
närt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 

Lag 
om ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 22 a§ 9 mom. och 77 §, 
av dessa lagrum 22 a§ 9 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (564/93), 
ändras 6 § l mom. 3 punkten och 2 mom., 45 § l mom., 73, 73 a och 74 §§ samt 83 § 3 mom., 
av dessa lagrum 45 § l mom. sådant det lyder i lag av 4 november 1960 (466/60), 73 § sådan 

den lyder ändrade genom lag av den 4 juli 1963 (427/63) samt lagar av den 5 februari 1988, den 
23 december 1988 och den 30 december 1993 (123 och 1217/88 och 1574/93) och 73 a§ sådan den 
lyder i lag av den 5 februari 1982 (103/82) och 74 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av 
den 30 december 1965 (705/65), samt 

fogas till 45 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 4 november och lag av den 
8 augusti 1986 (594/86), ett nytt 3 mom. och till lagen nya 73 b, 74 b och 74 c§§ som följer: 

6§ 
Försäkringspremie påförs icke försäkrad: 

3) som under inkomståret eller en del därav 
har uppburit invaliditetspension enligt denna 
lag, 

Försäkringspremie skall likväl påföras 63-
årig eller en försäkrad som får invaliditetspen
sion, om till hans beskattningsbara inkomst vid 
kommunalbeskattningen räknats även värdet 
av det arbete som hans annat än i l mom. 
avsedda hemmavarande barn eller annan famil
jemedlem utfört till förmån för hans hushåll, 

på grundvalen av det antal skattören som 
motsvarar denna inkomst. 

45 § 
Utbetalningen av pension eller en del därav 

kan inställas interimistiskt tills ärendet har 
avgjorts slutligt, om det finns grundad anled
ning att anta att pensionen borde dras in eller 
dess belopp nedsättas eller om den skyldighet 
som i enlighet med 46 § ålagts för justering av 
pensionsrätten inte fullgörs. I det interimistiska 
beslutet får ändring inte sökas. 

Om en pension som har inställts i enlighet 
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med l mom. börjar utbetalas igen, skall på den 
tillämpas vad som stadgas om retroaktiv ut
betalning av pension. 

73 § 
Den som är missnöjd med pensionsanstaltens 

beslut i ett ärende som gäller folkpension eller 
någon annan i denna lag stadgad förmån får 
söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär 
hos prövningsnämnden. Angående prövnings
nämnden stadgas i sjukförsäkringslagen. 

Den som är missnöjd med prövningsnämn
dens beslut får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen, om 
beslutet gäller rätt till pension eller vårdbidrag 
eller om det gäller återkrav. I försäkringsdom
stolens beslut får ändring inte sökas genom 
besvär. 

En besvärsskrift enligt l och 2 mom. skall 
tillställas pensionsanstalten senast den 30 dagen 
efter den dag då ändringssökanden fick del av 
beslutet. 

Pensionsanstaltens beslut skall, även om det 
överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts 
genom ett lagakraftvunnet beslut. 

73 a§ 
Om pensionsanstalten till alla delar godkän

ner de yrkanden som framställs i besvärsskrif
ten skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett 
rättelsebeslut kan ändring sökas i enlighet med 
73 §. 

Kan pensionsanstalten inte på de sätt som 
nämns i 1 mom. rätta det beslut som besvären 
avser, skall pensionsanstalten inom 30 dagar 
från besvärstidens utgång sända besvärsskriften 
jämte sitt utlåtande till besvärsinstansen för 
behandling. Pensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall pensionsanstalten ome
delbart underrätta besvärsinstansen om det 
interimistiska beslutet. I det interimistiska be
slutet får ändring inte sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om införskaffandet av en 
tilläggsutredning som krävs med anledning av 
besvären förutsätter detta. Ändringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om 
införskaffandet av tilläggsutredning. Besvärs
skriften och utlåtandet skall dock alltid sändas 
till besvärsinstansen senast inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

73 b§ 
Har besvär som anförs hos prövningsnämn

den eller försäkringsdomstolen inkommit efter 
utgången av den tid som stadgas i 73 §, kan 
besvärsinstansen trots förseningen ta upp be
svären till behandling, om det finns vägande 
orsaker till förseningen. 

74§ 
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en 

förmån enligt denna lag grundar sig på en 
oriktig eller bristfällig utredning eller uppen
bart står i strid med lag, kan försäkringsdom
stolen på framställning av pensionsanstalten 
eller på ansökan av en part i ärendet, efter att 
ha berett de övriga parterna tillfälle att bli 
hörda, undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha 
gjort en sådan framställning kan pensionsan
stalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, 
interimistiskt inställa utbetalningen av för
månen eller betala denna enligt sin fram
ställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån eller 
utökande av redan beviljad förmån, skall pen
sionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensions
anstalten kan utan hinder av ett tidigare 
lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad 
förmån eller utöka en redan beviljad förmån. 
Prövningsnämnden och försäkringsdomstolen 
kan tillämpa motsvarande förfarande när de 
behandlar ärenden som gäller ändringssökan
de. I beslutet kan ändring sökas på det sätt 
som stadgas i 73 §. 

74 b§ 
Grundar sig pensionsanstaltens beslut på 

klart oriktig eller bristfällig utredning eller på 
uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan 
pensionsanstalten med parternas samtycke un
danröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet 
på nytt. 

Innehåller pensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall pensions
anstalten rätta sitt beslut. Fel får dock inte 
rättas, om rättelsen leder till ett för en part 
oskäligt resultat. 

Angående rättelse skall anteckning göras i 
pensionsanstaltens liggarexemplar. Den berör
da parten skall tillställas ett rättat eller nytt 
beslut. År ändringssökande i fråga om beslutet 
anhängigt, skall pensionsanstalten meddela att 
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rättelseärende upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket pensionsanstalten 
inte har godkänt ett yrkande på rättelse av fel 
får ändring inte sökas genom besvär. 

74 c§ 
Om den som uppbär tilläggsdel har beviljats 

retroaktivt en förmån enligt 26 § l mom. eller 
en sådan förmån har höjts, kan pensionsanstal
ten, oberoende av vad som stadgas i 74 §, efter 
att ha hört den berörda parten behandla 
ärendet på nytt. 

83 § 

statliga, kommunala eller andra offentlig
rättsliga samfunds myndigheter, läkare i offent-

l o. 

lig tjänst, sjukhus samt försäkrings- och pen
sionsanstalter är skyldiga att på begäran lämna 
pensionsanstalten, prövningsnämnden och för
säkringsdomstolen uppgifter som de innehar 
om hälsotillståndet hos dem som ansöker om 
eller uppbär invaliditetspension. Pensionsan
stalten är skyldig att betala ett skäligt arvode 
för läkarutlåtande som har getts på grundval 
av den förpliktelse som stadgas i detta moment. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

samt stadgandet i 74 c§ tillämpas på beslut 
som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. 
Lagens stadganden om extraordinärt ändrings
sökande tillämpas dock på de ärenden gällande 
extraordinärt ändringssökande som blir an
hängiga sedan lagen har trätt i kraft. 

Lag 
om ändring av l O och 14 §§ lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras lO§ och 14 § l mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare 

(591/78), 
av dessa lagrum 14 § l mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1989 (1251189), som 

följer: 

lO§ 
Den som är missnöjd med folkpensionsan

staltens beslut i ett ärende som gäller bostads
bidrag för pensionstagare får söka ändring i 
beslutet genom skriftliga besvär hos prövnings
nämnden. I prövningsnämndens beslut får änd
ring inte sökas genom besvär. 

I fråga om ändringssökande tillämpas i 
övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas 
därom i 8 kap. folkpensionslagen. En framställ
ning eller ansökan som gäller undanröjande av 
ett lagakraftvunnet beslut skall dock i stället 
för av den i 74 § l mom. folkpensionslagen 
nämnda försäkringsdomstolen prövas stället av 
prövningsnämnden, som efter att ha berett de 
andra parterna tillfälle att bli hörda kan 
undanröja beslutet och bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt. 

14 § 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas i tillämpliga delar dessutom 28 §, 31 § 2 
mom., 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40--42, 43, 43 a, 
44-46, 67, 69-72, 74 b, 74 c och 75 §§, 79 § l 
och 4 mom., 80-83 och 84---87 §§, 88 § 2 och 
3 mom. samt 88 a§ folkpensionslagen. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

samt stadgandet i 74 c§ folkpensionslagen 
tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 
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11. 
Lag 

om ändring av 37 § familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 37 § l mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69), sådant det lyder i lag 

av den 28 juni 1993 (548/93), som följer: 

37 § 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37-39, 
39 b, 40-42, 42 b, 43, 44--46, 69-73, 73 a, 
73 b, 74, 74 b, 74 c, 75, 79-83, 84-88 och 
88 a§§ folkpensionslagen. Om mottagaren av 
barnpension innan pensionen börjar inte har 
varit bosatt i Finland den tid på l O år som 
krävs i 41 § folkpensionslagen, kan pensionen 
utan hinder av boende utomlands betalas om 
barnets vårdnadshavare uppfyller bosättnings
kravet. 

12. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

samt stadgandet i 74 c§ folkpensionslagen 
tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 

Lag 
om ändring av 17 § lagen om frontmannapension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 17 § l mom. lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77), sådant det lyder 

i lag av den 8 augusti 1986 (596/86), som följer: 

17 § 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37-39, 
39 a, 39 b, 40-42, 43, 44-46, 69-73, 73 a, 
73 b, 74, 74 a-74 c, 75, 79-83, 84-88 och 
88 a §§ folkpensionslagen samt lagen om bind
ande av de i folkpensionslagen stadgade pen
sionerna och understöden vid levnadskostna
derna (348/56). Vid bestämmande av extra 
fronttillägg iakttas dessutom i tillämpliga delar 
26 § 7 mom. folkpensionslagen. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

samt stadgandet i 74 c§ folkpensionslagen 
tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 
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13. 
Lag 

om ändring av lagen om handikappbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/88) 7 och 8 §§, 
av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lag av den 28 juni 1993 (549/93), samt 
fogas till lagen nya 7 a-7 d §§ som följer: 

7§ 
Den som är missnöjd med folkpensionsan

staltens beslut i ett ärende som gäller handi
kappbidrag får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos prövningsnämnden. Angå
ende prövningsnämnden stadgas i sjukförsäk
ringslagen (364/63). 

Den som är missnöjd med prövningsnämn
dens beslut får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen. I 
försäkringsdomstolens beslut får ändring inte 
sökas genom besvär. 

En besvärsskrift enligt l och 2 mom. skall 
tillställas pensionsanstalten senast den 30 dagen 
efter den dag då ändringssökanden fick del av 
beslutet. 

Pensionsanstaltens beslut skall, även om det 
överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts 
genom ett lagakraftvunnet beslut. 

7 a§ 
Om pensionsanstalten till alla delar godkän

ner de yrkanden som framställs i besvärsskrif
ten, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I 
ett rättelsebeslut kan ändring sökas i enlighet 
med 7 §. 

Kan pensionsanstalten inte på det sätt som 
nämns i l mom. rätta det beslut som besvären 
avser, skall pensionsanstalten inom 30 dagar 
från besvärstidens utgång sända besvärsskriften 
jämte sitt utlåtande till besvärsinstansen för 
behandling. Pensionsanstalten kan härvid ge
nom ett interimistisk beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall pensionsanstalten ome
delbart underrätta besvärsinstansen om det 
interimistiska beslutet. I det interimistiska be
slutet får ändring inte sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om införskaffandet av en 
tilläggsutredning som krävs med anledning av 
besvären förutsätter detta. Ändringssökanden 
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skall härvid utan dröjsmål underrättas om 
införskaffandet av tilläggsutredning. Besvärs
skriften och utlåtandet skall dock alltid sändas 
till besvärsinstansen senast inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

7 b§ 
Har besvär som anförs hos prövningsnämn

den eller försäkringsdomstolen inkommit efter 
utgången av den tid som stadgas i 7 §, kan 
besvärsinstansen trots förseningen ta upp be
svären till behandling, om det finns vägande 
orsaker till förseningen. 

7 c§ 
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en 

förmån enligt denna lag grundar sig på en 
oriktig eller bristfällig utredning eller uppen
bart står i strid med lag, kan försäkringsdom
stolen på ansökan av en part i ärendet eller på 
framställning av pensionsanstalten, och efter 
att ha berett den som ärendet angår tillfälle att 
bli hörd, undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Efter att gjort 
en sådan framställning kan pensionsanstalten, 
tills ärendet har avgjorts på nytt, interimistiskt 
inställa utbetalningen av förmånen eller betala 
denna enligt sin framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån eller 
utökande av redan beviljad förmån, skall pen
sionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensions
anstalten kan utan hinder av ett tidigare 
lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad 
förmån eller utöka en redan beviljad förmån. 
Prövningsnämnden och försäkringsdomstolen 
kan tillämpa motsvarande förfarande när de 
behandlar ärenden som gäller ändringssökan
de. I beslutet kan ändring sökas på det sätt 
som stadgas i 7 §. 

7 d§ 
Grundar sig pensionsanstaltens beslut på 
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klart oriktig eller bristfällig utredning eller på 
uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan 
pensionsanstalten med parternas samtycke un
danröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet 
på nytt. 

Innehåller pensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel, skall pensions
anstalten rätta sitt beslut. Fel får dock inte 
rättas om rättelsen leder till ett för part oskäligt 
resultat. 

Angående rättelse skall anteckning göras i 
pensionsanstaltens liggarexemplar. Den berör
da parten skall tillställas ett rättat eller nytt 
beslut. Är ändringssökande i fråga om beslutet 
anhängigt skall pensionsanstalten meddela att 
rättelseärende upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket pensionsanstalten 
inte har godkänt ett yrkande på rättelse av fel 
får ändring inte sökas genom besvär. 

14. 

8§ 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar l d, 23, 
35-39, 39 b, 40, 42, 43, 44-46, 67, 69 och 
75 §§, 79 § l och 4 mom. samt 80-83, 83 a, 
84-88 och 88 a §§ folkpensionslagen samt 
lagen om bindande av de i folkpensionslagen 
stadgade pensionerna och understöden vid lev
nadskostnaderna (348/56). 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Genom denna lag upphävs 8 § lagen den 30 

december 1993 om ändring av lagen om han
dikappbidrag (1577/93). 

Lagens stadganden om ändringssökande 
tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 

Lag 
om ändring av lagen om vårdbidrag för barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/69) 8 b och 9 §§, 
dessa lagrum sådana de lyder, 8 b§ i lag av den 12 december 1986 (933/86) och 9 §i lag av den 

22 december 1989 (1253/89), samt 
fogas till lagen nya 8 c-8 f §§ som följer: 

8 b§ 
Den som är missnöjd med folkpensionsan

staltens beslut i ett ärende som gäller vårdbi
drag för barn får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos prövningsnämnden. Angå
ende prövningsnämnden stadgas i sjukförsäk
ringslagen (364/63). 

Den som är missnöjd med prövningsnämn
dens beslut får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen. I 
försäkringsdomstolens beslut får ändring inte 
sökas genom besvär. 

En besvärsskrift enligt l och 2 mom. skall 
tillställas pensionsanstalten senast den 30 dagen 
efter den dag då ändringssökanden fick del av 
beslutet. 

Pensionsanstaltens beslut skall, även om det 
överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts 
genom ett lagakraftvunnet beslut. 

8 c§ 
Om pensionsanstalten till alla delar godkän

ner de yrkanden som ingår i besvärsskriften, 
skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett 
rättelsebeslut kan ändring sökas i enlighet med 
8 b§. 

Kan pensionsanstalten inte på det sätt som 
nämns i l mom. rätta det beslut som besvären 
avser, skall pensionsanstalten inom 30 dagar 
från besvärstidens utgång sända besvärsskriften 
jämte sitt utlåtande till besvärsinstansen för 
behandling. Pensionsanstalten kan härvid ge-
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nom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall pensionsanstalten ome
delbart underrätta besvärsinstansen om det 
interimistiska beslutet. I det interimistiska be
slutet får ändring inte sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om införskaffandet av en 
tilläggsutredning som krävs med anledning av 
besvären förutsätter detta. Ändringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om 
införskaffandet av tilläggsutredning. Besvärs
skriften och utlåtandet skall dock alltid sändas 
till besvärsinstansen senast inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

8 d§ 
Har besvär som anförs hos prövningsnämn

den eller försäkringsdomstolen inkommit efter 
utgången av den tid som stadgas i 8 b §, kan 
besvärsinstansen trots förseningen ta upp be
svären till behandling, om det finns vägande 
orsaker till förseningen. 

8 e§ 
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 

förmån enligt denna lag grundar sig på en 
oriktig eller bristfällig utredning eller beslutet 
uppenbart står i strid med lag, kan försäkrings
domstolen på ansökan av den som ärendet 
angår eller på framställning av pensionsanstal
ten, efter att ha berett den som ärendet angår 
tillfälle att bli hörd, undanröja beslutet och 
förordna att ärendet skall behandlas på nytt. 
Efter att ha gjort en sådan framställning kan 
pensionsanstalten, tills ärendet har avgjorts på 
nytt, interimistiskt avbryta utbetalningen av en 
förmån eller betala denna enligt sin framställ
ning. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån eller 
utökande av redan beviljad förmån skall pen
sionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensions
anstalten kan utan hinder av ett tidigare 
lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad 
förmån eller utöka en redan beviljad förmån. 
Prövningsnämnden och försäkringsdomstolen 

kan tillämpa motsvarande förfarande när de 
behandlar ärenden som gäller ändringssökan
de. I beslutet kan ändring sökas på det sätt 
som stadgas i 8 b §. 

8 f§ 
Grundar sig pensionsanstaltens beslut på en 

klart oriktig eller bristfällig utredning eller på 
uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan 
pensionsanstalten med parternas samtycke un
danröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet 
på nytt. 

Innehåller pensionsanstaltens beslut ett 
uppenbart skriv- eller räknefel skall pensions
anstalten rätta sitt beslut. Fel får dock inte 
rättas, om rättelsen leder till ett för en part 
oskäligt resultat. 

Angående rättelse skall anteckning göras i 
pensionsanstaltens liggarexemplar. Den berör
da parten skall tillställas ett rättat eller nytt 
beslut. Är ändringssökande i fråga om beslutet 
anhängigt skall pensionsanstalten meddela att 
rättelseärende upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i 
detta ärende. 

I ett beslut genom vilket pensionsanstalten 
inte har godkänt ett yrkande på rättelse av fel 
får ändring inte sökas genom besvär. 

9§ 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35-39, 
39 b, 40, 45, 46, 69 och 75 §§, 79 § l och 4 
mom. samt 80-83, 83 a, 84-88 och 88 a §§ 
folkpensionslagen samt lagen om bindande av 
de i folkpensionslagen stadgade pensionerna 
och understöden vid levnadskostnaderna 
(348/56). 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 
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15. 
Lag 

om ändring av l O § lagen om betalning av fronttillägg utomlands 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras lO§ lagen den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/88) som 

följer: 

lO§ 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35 § l och 
2 mom., 37, 40, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 a, 74 b, 
75, 79, 81-83, 84-88 och 88 a§§ folkpen
sionslagen samt lagen om bindande av de i 
folkpensionslagen stadgade pensionerna och 
understöden vid levnadskostnaderna (348/56). 

Helsingfors den 10 juni 1994 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökan
de som blir anhängiga sedan lagen har trätt i 
kraft. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister Jorma Huuhtanen 



1994 rd - RP 117 45 

Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 8 c§ 3 room., 19 e§ och 

20§ 2 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 8 c§ 3 mom. i lag av den 28 juni 1993 (553/93) samt 19 e§ och 

20 § 2 mom. i lag av den 23 oktober 1992 (949/92), 
ändras mellanrubriken före 19 b§, 19 b§ l mom. samt 19 c, 21, 21 a och 21 b§§, 
dessa lagrum sådana de lyder, mellanrubriken före 19 b§ i nämnda lag av den 23 oktober 1992, 

19 b§ l room. i lag av den 28 juni 1993 (559/93), 19 c§ i lag av den lO april 1981 (257/81), 21 § 
i lag av den 16 december 1966 (639/66), 21 a§ ändrad genom lag av den 9 februari 1962 (135/62) 
och genom nämnda lag av den 23 oktober 1992 samt 21 b§ i nämnda lag av den 9 februari 1962, 
samt 

fogas till lagen en ny l O c§ och nya 21 c-21 f§§ som följer: 

Gällande lag Föreslagen lydelse 

8 c§ 

Får den efterlevande maken inte pension som (upphävs) 
nämns i l mom., anses som den efterlevandes på 
förvärvsarbete grundade pension den pension 
som hade beviljats honom, om han den dag då 
förmånslåtaren avled eller den dag då ett i 2 
mom. nämnt barn fyller 18 år hade blivit så 
arbetsoförmöget att han hade fått rätt till full 
invalidpension. På detta sätt förfars även i fråga 
om motsvarande förmåner från en främmande 
stat. När pensionen fastställs, tillämpas inte 
stadgandena i 6 § 3 mom. om de dagar som skall 
lämnas obeaktade då den däri nämnda tiden om 
360 dagar beräknas. 

lO c§ 
När en pensionsanstalt eller pensionsskydds

centralen behandlar ärenden som gäller skyldig
heten att anordna pensionsskydd, pensionsansö
kan, pensionsrätt, pensionsbelopp och ut
betalning av pension samt återkrav och därmed 
jämförbara ärenden som avses i denna lag skall 
den som ärendet gäller beredas möjlighet att bli 
hörd i ärendet, om detta för bevakande t av hans 
intresse är uppenbart nödvändigt. I övrigt iakttas 
vid behandlingen i tillämpliga delar de principer 
som uttrycks i 4, 6, 9-11, 16, 21, 23 och 24 §§ 
lagen om förvaltningsförfarande ( 598/82). 

Anställda och styrelsemedlemmar i en pen
sionsanstalt kan dock, utan hinder av JO § l 
mom. 4 och 5 punkten lagen om förvaltningsför-
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Gällande lydelse 

Ansökan om och utbetalning av pension samt 
verkställande av en pensionsanstalts beslut 

19 b§ 
Är en pensionssökande minderårig eller är 

han på grund av sjukdom eller av annan orsak 
oförmögen att själv söka pension och saknar 
han förmyndare eller för ändamålet tillförord
nad god man, kan en av pensionsanstalten 
godkänd nära anhörig eller annan person som 
huvudsakligen har hand om honom, i egenskap 
av intressebevakare föra hans talan i ett ärende 
som gäller pension enligt denna lag. 

19 c§ 
Har pensionsanstalt beviljat arbetstagare in

validpension retroaktivt och har arbetsgivaren 
för samma tid till honom utbetalt lön för 
sjukdomstiden, betalas pensionen för denna tid 
på ansökan till arbetsgivaren under förutsätt
ning att arbetsgivarens ansökan inkommit till 
pensionsanstalten innan den pension som skall 
betalas retroaktivt utgivits, likväl högst till det 
belopp som utbetalts i lön för samma tid. 
Pensionen utbetalas inte till arbetsgivaren till 
den del den på grund av 4 § 3 mom. skall utges 
till sjukförsäkringsfonden, ej heller i det fall att 
arbetsgivaren med stöd av annan lag erhållit 
ersättning för den lön som han utbetalt för 
sjukdomstiden. 

19 e§ 
Ett lagakraftvunnet beslut av en pensionsan

stalt får, om inte något annat stadgas, verkstäl
las så som en lagakraftvunnen dom i tvistemål. 

Föreslagen lydelse 

farande, behandla ärenden avseende arbetsgivare 
som har anordnat pensionsskydd i pensionsan
stalten, arbetstagare i anställning hos en sådan 
arbetsgivare eller företagare. Detta gäller i 
tillämpliga delar även de anställda vid pensions
skyddscentralen och medlemmarna av dess sty
relse. 

Ansökan om och utbetalning av pension samt 
dröjsmålsförhöjning 

19 b§ 
Är en pensionssökande yngre än 18 år eller 

är han på grund av sjukdom eller av annan 
orsak oförmögen att själv ansöka om pension 
och saknar han förmyndare eller för ändamålet 
tillförordnad god man, kan en av pensionsan
stalten godkänd nära anhörig eller annan per
son som huvudsakligen har hand om honom, i 
egenskap av intressebevakare föra hans talan i 
ärenden som gäller pension enligt denna lag. 
En pensionssökande som har fyllt 15 år kan dock 
ensam föra talan i ett pensionsärende som gäller 
pension vilken han intjänat genom eget arbete. 
Likaså kan han bestämma om sådan pension 
som han intjänat genom eget arbete, om inte 
något annat följer av denna lag. 

19 c§ 
Har en pensionsanstalt beviljat en arbetsta

gare invalidpension retroaktivt och har arbets
givaren för samma tid till honom utbetalt lön 
för sjukdomstiden, betalas pensionen för denna 
tid på ansökan till arbetsgivaren under förut
sättning att arbetsgivarens ansökan inkommit 
till pensionsanstalten innan den pension som 
skall betalas retroaktivt har utgivits, likväl 
högst till det belopp som utbetalts i lön för 
samma tid. Pensionen utbetalas inte till arbets
givaren till den del den på grund av 4 d § 4 
mom. skall utges till sjukförsäkringsfonden, inte 
heller i det fall att arbetsgivaren med stöd av 
annan lag har fått ersättning för den lön som 
han utbetalt för sjukdomstiden. 

19 e§ 
(upphävs) 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

20 § 

Ett lagakraftvunnet beslut av pensionsnämn
den får, om inte något annat stadgas, verkställas 
så som en lagakraftvunnen dom i tvistemål. 

21 § 
Den som icke åtnöjes med pensionsanstalts 

eller pensionsskyddscentralens beslut i ärende 
rörande pension eller rörande skyldigheter, som 
i denna lag stadgats för pensionsanstalt eller 
arbetsgivare, må däri söka ändring genom 
skriftliga besvär hos pensionsnämnden senast 
före klockan 12 den trettionde dagen efter den 
dag, då ändringssökanden fick del av pensions
anstaltens eller pensionsskyddscentralens be
slut. 

Den som icke åtnöjes med pensionsnämn
dens beslut i ovannämnt ärende, må däri söka 
ändring genom skriftliga besvär hos försäk
ringsdomstolen inom ovan stadgad tid från det 
han fick del av beslutet. 

Vad i 19 b§ är stadgat beträffande ansökan 
om pension, äger motsvarande tillämpning vid 
sökande av ändring i pensionsanstalts, pen
sionsskyddscentralens eller pensionsnämndens 
beslut. 

Skola besvär över pensionsnämndens beslut 
icke omedelbart avvissas eller förkastas, skall på 
tjänstens vägnar bemötande avkrävas motparten. 

Om samband med besvär icke annat visas, 
anses ändringssökande hava fått del av beslutet 
den sjunde dagen efter det beslutet under den 
av honom uppgivna adressen postades av 
pensionsanstalten, pensionsskyddscentralen el
ler pensionsnämnden. 

Pensionsanstalts och pensionsskyddscentralens 
beslut skall oberoende av ändringssökande lända 
till efterrättelse tills ärendet avgjorts genom laga 
kraft vunnet beslut. 

21 a§ 
Har beslut i ärende, som avses i 21 §, grundat 

sig på oriktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart ej varit överensstämmande med lag, 
må försäkringsdomstolen även efter den i sagda 
lagrum föreskrivna terminens utgång på fram
ställning av pensionsanstalten eller på ansökan 
av den, som ärendet angår, efter övriga parters 
hörande undanröja beslutet och upptaga ären
det till ny behandling eller förordna, att ären
det skall handläggas ånyo. Sedan pensionsan
stalten gjort ovan nämnd framställning, må 

(2 mom. upphävs) 

21 § 
En part som är missnöjd med en pensionsan

stalts eller pensionsskyddscentralens beslut i ett 
ärende som gäller pension eller skyldigheter som 
i denna lag stadgats för en pensionsanstalt eller 
arbetsgivare, får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos pensionsnämnden senast den 
30 dagen efter den dag då parten fick del av 
beslutet. 

Den som är missnöjd med pensionsnämndens 
beslut i ett ärende som nämns ovan får söka 
ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos 
försäkringsdomstolen inom den tid som stadgas 
i l mom. 

Vad som i 19 b § stadgas beträffande ansö
kan om pension gäller på motsvarande sätt vid 
sökande av ändring i en pensionsanstalts, 
pensionsskyddscentralens eller pensionsnämn
dens beslut. 

Om det i samband med besvär inte visas 
något annat, anses den som söker ändring ha 
fått del av beslutet den sjunde dagen efter den 
dag då beslutet postades under den adress som 
ändringssökanden har uppgett. 

21 a§ 
Den som söker ändring skall lämna in sin i 

21 § l och 2 mom. avsedda besvärsskrift inom 
den tid som stadgas i 21 § l mom. till den 
berörda pensionsanstalten eller till pensions
skyddscentralen, om denna har avgjort ärendet i 
egenskap av första beslutsinstans. 
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Gällande lydelse 

den, intill dess ärendet ånyo avgjorts, in
terimistiskt inställa utbetalning av pension eller 
utbetala denna till det belopp, som avses i 
framställningen. 

Då fråga är om beviljande av förvägrad 
förmån eller utökande av redan beviljad för
mån, må även pensionsanstalten utan hinder av 
tidigare beslut handlägga ärendet ånyo. 

Återindrivning av utan grundad anledning 
enligt denna lag erlagd förmån må lämnas 
därhän, om dess beviljande eller erläggande 
icke bör anses hava föranletts av pensionsta
garens eller hans ombuds svikliga förfarande. 

21 b§ 
För handläggning av ärenden, på vilka den

na lag skall tillämpas, finnas vid försäkrings
domstolen såsom i lagen om sagda domstol 
avsedda lekmannaledamöter två arbetsgivar
och två arbetslagarledamöter samt erforderligt 
antal suppleanter. Dessa skola vara förtrogna 
med arbetsförhållandena, och av dem deltaga 
samtidigt i försäkringsdomstolens sammanträ
den en arbetsgivar- och en arbetstagarledamot. 

Arbetsgivar- och arbetslagarledamöterna 
samt suppleanterna förordnas av statsrådet på 
framställning av [socialministeriet] för tre år i 
sänder. I och för deras förordnande skola 
vederbörande mest representativa organisatio
ner för arbetsgivarna och arbetstagarna bere-

Föreslagen lydelse 

Om pensionsanstalten eller pensionsskydds
centralen till alla delar godkänner de yrkanden 
som framställs i besvärsskriften, skall den ge ett 
rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut kan 
ändring sökas i enlighet med 21 §. 

Kan pensionsanstalten eller pensionsskydds
centralen inte på det sätt som nämns i 2 mom. 
rätta det beslut som besvären avser, skall pensi
onsanstalten eller pensionsskyddscentralen inom 
30 dagar från besvärstidens utgång sända be
svärsskriften jämte sitt utlåtande till pensions
nämnden eller, om besvären gäller pensions
nämndens beslut, till försäkringsdomstolen för 
behandling. Pensionsanstalten eller pensions
skyddscentralen kan härvid genom ett in
terimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till 
den del den godkänner yrkandet i besvären. Om 
besvären redan har sänts till besvärsinstansen, 
skall pensionsanstalten eller pensionsskyddscent
ralen omedelbart underrätta besvärsinstansen om 
det interimistiska beslutet. I det interimistiska 
beslutet får ändring inte sökas. 

Från den i 3 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om införskaffandet av en 
tilläggsutredning som krävs med anledning av 
besvären förutsätter detta. Ändringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om inför
skaffandet av tilläggsutredning. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid sändas till 
besvärsinstansen senast inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

21 b§ 
En pensionsanstalts och pensionsskyddscentra

lens beslut skall, även om det överklagas, iakttas 
tills ärendet har avgjorts genom ett lagakraft
vunnet beslut. 

Ett lagakraftvunnet beslut av en pensionsan
stalt, pensionsskyddscentralen och pensions
nämnden får verkställas så som en lagakraftvun
nen dom i tvistemål. 
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das tillfälle att för egen del framställa förslag, 
vilket bör omfatta två gånger så många kan
didater som antalet erforderliga ledamöter och 
suppleanter. 

Lekmannaledamöterna böra deltaga i hand
läggningen, såframt fråga är därom, huruvida 
sjukdom, lyte eller skada berättigar till pension 
enligt denna lag, eller i lagen om försäkrings
domstolen så är särskilt stadgat. 

7 340603E 

Föreslagen lydelse 

Med anledning av besvär som anförts skall 
pensionsnämnden och försäkringsdomstolen be
reda den, vars intresse beslutet gäller, möjlighet 
att bli hörd. 

21 c§ 
Har besvär som anförs hos pensionsnämnden 

eller försäkringsdomstolen kommit till pensions
anstalten eller pensionsskyddscentralen eller till 
besvärsinstansen efter utgången av den tid som 
stadgas i 21 eller 22 §, kan besvärsinstansen 
trots förseningen ta upp besvären till behandling, 
om det finns vägande orsaker till förseningen. 

21 d§ 
Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende som 

avses i 21 § grundar sig på en oriktig eller 
bristfällig utredning eller om beslutet uppenbart 
står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
framställning av pensionsanstalten eller på ansö
kan av en part i ärendet, efter att ha berett de 
övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja 
beslutet och bestämma att ärendet skall be
handlas på nytt. Efter att ha gjort en sådan 
framställning kan pensionsanstalten, tills ärendet 
har avgjorts på nytt, interimistiskt inställa ut
betalningen av pension eller betala denna enligt 
sin framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån eller 
utökande av redan beviljad förmån, skall pensi
onsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensionsan
stalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraft
vunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller 
utöka en redan beviljad förmån. Pensionsnämn
den och försäkringsdomstolen kan tillämpa mot
svarande förfarande när de behandlar ärenden 
som gäller ändringssökande. l beslutet kan 
ändring sökas på det sätt som stadgas i 21 §. 

21 e§ 
Grundar sig pensionsanstaltens eller pensions

skyddscentralens beslut på klart oriktig eller 
bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig 
tillämpning av lag, kan pensionsanstalten eller 
pensionsskyddscentralen med parternas sam
tycke undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra 
ärendet på nytt. 
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Innehåller pensionsanstaltens eller pensions
skyddscentralens beslut ett uppenbart skriv- eller 
räknefel, skall pensionsanstalten eller pensions
skyddscentralen rätta sitt beslut. Fel får dock 
inte rättas, om rättelsen leder till ett för en part 
oskäligt resultat. 

Angående rättelse skall anteckning göras i 
pensionsanstaltens eller pensionsskyddscentra
lens liggarexemplar. Den berörda parten skall 
tillställas ett rättat eller nytt beslut. Å·r ändrings
sökande i fråga om beslutet anhängigt, skall 
pensionsanstalten eller pensionsskyddscentralen 
meddela att rättelseärende upptagits till behand
ling samt tillställa även besvärsinstansen sitt 
beslut i detta ärende. 

I ett beslut genom vilket pensionsanstalten 
eller pensionsskyddscentralen inte har godkänt 
ett yrkande på rättelse av fel får ändring inte 
sökas genom besvär. 

21 f§ 
För behandling av ärenden på vilka denna lag 

skall tillämpas finns vid försäkringsdomstolen 
såsom i lagen om nämda domstol avsedda 
lekmannaledamöter två arbetsgivar- och två ar
betstagarledamöter samt ett behövligt antal sup
pleanter. Dessa skall vara förtrogna med arbets
förhållandena och av dem deltar samtidigt i 
försäkringsdomstolens sammanträden en arbets
givar- och en arbetstagarledamot. 

Arbetsgivar- och arbetslagarledamöterna samt 
suppleanterna förordnas av statsrådet på fram
ställning av social- och hälsovårdsministeriet för 
tre år i sänder. För detta ändamål skall de mest 
representativa arbetsgivar- och arbetstagarorga
nisationer beredas tillfälle att för egen del 
framställa förslag, vilket bör omfatta lika många 
kandidater som antalet behövliga ledamöter och 
suppleanter. 

Lekmannaledamöterna skall delta i behand
lingen då det är fråga om huruvida sjukdom, lyte 
eller kroppsskada berättigar till pension enligt 
denna lag eller då i lagen om försäkringsdom
stolen så särskilt stadgas. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökande 
som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 
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Lag 

om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

(134/62) l § l mom., 5 b§ l mom., 7 b§ 7 mom., lO§ 5 mom. och 12 §, 
av dessa lagrum l § l mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1993 (1545/93), 5 b§ 

l mom. och 7 b§ 7 mom. sådana de lyder i lag av den 28 juni 1993 (560/93) samt lO§ 5 mom. 
sådant det lyder i lag av den 14 april 1972 (275/72), som följer: 

Gällande lag 

l § 
För en arbetstagare som efter det år då han 

har fyllt 13 år är sysselsatt i skogsarbete, 
flottningsarbete, olika till gårdsbruk och träd
gårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatt
en- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsar
bete, arbete inom torvindustrin eller hamnar
bete eller som tjänstgör på ett fartyg i inrikes
fart eller, enligt vad som stadgas genom för
ordning, arbetar inom något annat sådant 
område som kännetecknas av kortvariga ar
betsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta 
pensionsskydd för ålderdom och invaliditet 
samt för arbetstagarens anhöriga familjepen
sionsskydd enligt denna lag. Arbetstagaren är 
skyldig att delta i bekostaodet av pensionsskyd
det enligt denna lag så som stadgas i lO c§. Om 
inte något annat stadgas i denna lag, gäller i 
övrigt i tillämpliga delar 3 § 2~ m om., 4 § l, 
3 och 5 mom., 4 a~ d och 4 f~ n§§, 5 § 6 
mom., 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, lO, 10 a, 
12, 13 a, 13 b och 14 §§, 15 § 2 mom. samt 15 a, 
15b, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19a-19e, 
20-21 b, 22 och 23 §§ lagen om pension för 
arbetstagare (395/61 ). 

5 b§ 
Invalidpension beviljas antingen som full 

pension eller som delpension. Den fulla inva
lidpensionens belopp fastställs enligt 5 §. Full 
invalidpension beviljas en arbetstagare vars 
arbetsförmåga, uppskattad enligt 4 § 2 mom., 
är nedsatt med minst 3/5 åtminstone under ett 
år, eller som har rätt till invalidpension i form 
av individuell förtidspension. I annat fall be
viljas invalidpensionen som delpension, varvid 
dess belopp är hälften av full pension. 

Föreslagen lydelse 

l § 
För en arbetstagare som efter det år då han 

har fyllt 13 år är sysselsatt i skogsarbete, 
flottningsarbete, olika till gårdsbruk och träd
gårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatt
en- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsar
bete, arbete inom torvindustrin eller hamnar
bete eller som tjänstgör på ett fartyg i inrikes
fart eller, enligt vad som stadgas genom för
ordning, arbetar inom något annat sådant 
område som kännetecknas av kortvariga ar
betsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta 
pensionsskydd för ålderdom och invaliditet 
samt för arbetstagarens anhöriga familjepen
sionsskydd enligt denna lag. Arbetstagaren är 
skyldig att delta i bekostaodet av pensionsskyd
det enligt denna lag på det sätt som stadgas i 
l O c§. Om inte något annat stadgas i denna 
lag, gäller i övrigt i tillämpliga delar 3 § 2~ 
mom., 4 § l, 3 och 5 mom., 4 a~ d och 4 f~ 
n§§, 5 § 6 mom., 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 
9 a, 10, 10 a, lO c, 12, 13 a, 13 b och 14 §§, 15 § 
2 mom. samt 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 
19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f, 22 och 23 §§ 
lagen om pension för arbetstagare. 

5 b 
Invalidpension beviljas antingen som full 

pension eller som delpension. Full invalidpen
sion beviljas en arbetstagare vars arbetsförmå
ga, uppskattad enligt 4 § 2 mom., är nedsatt 
med minst 3/5 åtminstone under ett år. Indivi
duell förtidspension beviljas likaså som full 
invalidpension. I annat fall beviljas invalidpen
sionen som delpension. Den fulla invalidpen
sionens belopp fastställs enligt 5 §. Delpensio
nen är hälften av full pension. 
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7 b§ 

Om intjänaodet av det i 7 § l mom. avsedda 
gränsbeloppet har förhindrat fastställande av 
heleffektiv invalidpension på grundval av ett 
arbetsförhållande som omfattas av lagen om 
pension för arbetstagare eller företagarverk
samhet som omfattas av lagen om pension för 
lantbruksföretagare eller lagen om pension för 
företagare (468/69), och om den pensionsgrun
dande lönen eller arbetsinkomsten i nämnda 
arbetsförhållande eller företagarverksamhet 
omräknad till årsinkomst överstiger det årliga 
beloppet av den lön som avses i l mom., ersätts 
denna med nämnda lön eller arbetsinkomst 
omräknad till årsinkomst. 

Om intjänaodet av det i 7 § l mom. avsedda 
gränsbeloppet har förhindrat fastställande av 
heleffektiv invalidpension på grundval av ett 
arbetsförhållande som omfattas av lagen om 
pension för arbetstagare eller företagarverk
samhet som omfattas av lagen om pension för 
lantbruksföretagare (467169) eller lagen om 
pension för företagare (468/69), och om den 
pensionsgrundande lönen eller arbetsinkomsten 
i nämnda arbetsförhållande eller företagarverk
samhet omräknad till årsinkomst överstiger det 
årliga beloppet av den lön som avses i 7 a § l 
mom., ersätts denna med nämnda lön eller 
arbetsinkomst omräknad till årsinkomst. 

10 § 

A v arbetspensionskassa fastställd försäk
ringspremie och försäkringspremie, från vars 
erläggande pensionsskyddscentralen, befriat ar
betsgivare, anses vid tillämpning av stadgand
ena i 5 och 7 §§ såsom erlägda försäkringspre
mier. Ä ven sådan i arbetsförhållande, som 
faller under denna lag, intjänad lön, för vilken 
erläggande av försäkringspremie icke längre 
kan åläggas arbetsgivare, skall beaktas vid 
tillämpningen av stadgandena i 5 och 7 §§ som 
om försäkringspremie hade erlagts, såframt 
beträffande lönens belopp företes intyg av 
skattemyndighet eller annan därmed jämförbar 
tillförlitlig utredning. 

12 § 
I den mån de löner, som utgöra grund för 

pensionerna, justeras på sätt i 9 § lagen om 
pension för arbetstagare avses, skola de i 5, 7 
och 8 §§ i markbelopp fastställda gränserna för 
lönerna och pensionerna undergå motsvarande 
justering i enlighet med vad [socialministeriet] 
besluter. 

Av en arbetspensionskassa fastställd försäk
ringspremie och försäkringspremie, från vars 
erläggande pensionsskyddscentralen befriat en 
arbetsgivare, anses vid tillämpning av 5, 7 och 
7 a§§ såsom erlagda försäkringspremier. Även 
sådan i ett arbetsförhållande som faller under 
denna lag intjänad lön för vilken arbetsgivaren 
inte längre kan åläggas att betala försäkrings
premie skall vid tillämpningen av 5, 7 och 7 
a §§ beaktas som om försäkringspremie hade 
erlagts, på villkor att beträffande lönens belopp 
företes intyg av skattemyndighet eller annan 
därmed jämförbar tillförlitlig utredning. 

12 § 
När de löner som utgör grund för pension

erna justeras på det sätt som avses i 9 § lagen 
om pension för arbetstagare, skall de i 5 §, 5 d § 
2 mom. och 7 § i markbelopp fastställda grän
serna för lönerna och pensionerna undergå 
motsvarande justering i enlighet med vad so
cial- och hälsovårdsministeriet besluter. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Genom lagen upphävs l § l mom. lagen den 

22 december 1993 om ändring av lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbetsför
hållanden (J 468/9 3). 

Lagens stadganden om ändringssökande 
tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra-



1994 rd - RP 117 53 

Gällande lydelse 

3. 

Föreslagen lydelse 

ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökande 
som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 

Lag 
om ändring av lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) 63 b§, sådant detta lagrum 

lyder i lag av den 28 december 1990 (1346/90), 
ändras 21, 59, 59 a, 60, 61 och 61 a§§, 
av dessa lagrum 21 §sådan den lyder i lag av den 11 december 1970 (768/70), 59, 59 a och 61 §§ 

sådana de lyder i nämnda lag av den 28 december 1990 och 61 a§ sådan den lyder i lag av den 
17 januari 1958 (18/58), samt 

fogas till lagen en ny 40 § i stället för den 40 § som upphävts genom lag av den 29 december 
1989 (1309/89) samt nya 59 b, 60 a och 61 b§§ som följer: 

Gällande lag 

21 § 
Är förmånstagare minderårig eller kan han 

på grund av sjukdom eller av annan orsak icke 
själv ansöka om pension och har han icke 
förmyndare eller för detta ändamål förordnad 
god man, må av styrelsen godkänd nära anhö
rig till förmånstagaren eller annan person, som 
huvudsakligen dragit försorg om honom, i 
egenskap av bevakare av hans intressen föra 
hans talan i sak, som berör pension enligt 
denna lag. Den som fyllt 18 år må även, om 
särskilt hinder ej föreligger, själv ansöka om 
pension. 

Under ovan i l mom. stadgade förutsättning 
må pensionskassan utbetala pension även till 
nära anhörig till mottagaren eller till annan 
person eller och till pensionstagaren själv, om 
han uppnått 18 års ålder. 

Föreslagen lydelse 

21 § 
Är en pensionssökande yngre än 18 år eller 

är han på grund av sjukdom eller av annan 
orsak oförmögen att själv ansöka om pension 
och saknar han förmyndare eller för ändamålet 
tillförordnad god man, kan en av pensionskas
san godkänd nära anhörig eller annan person 
som huvudsakligen har hand om honom, i 
egenskap av intressebevakare föra hans talan i 
ärenden som gäller pension enligt denna lag. 
En pensionssökande som har fyllt 15 år kan dock 
ensam föra talan i ett pensionsärende som gäller 
pension vilken han intjänat genom eget arbete. 
Likaså kan han bestämma om sådan pension 
som han intjänat genom eget arbete, om inte 
något annat följer av denna lag. 

Under ovan i l mom. stadgade förutsätt
ningar kan pensionskassan betala ut pension 
till en nära anhörig till pensionstagaren eller till 
en annan person. 

40 § 
När pensionskassan behandlar ärenden som 

gäller skyldigheten att anordna pensionsskydd, 
pensionsansökan, pensionsrätt, pensionsbelopp 
och utbetalning av pension samt återkrav och 
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59§ 
En sakägare, som är missnöjd med ett beslut 

som pensionskassan fattat om pension, restitu
tion av försäkringspremie eller i ett i l § 4 
mom. nämnt ärende, eller med ett beslut som 
gäller fastställande och debitering av försäk
ringspremie, får söka ändring i beslutet hos den 
i 20 § lagen om pension för arbetstagare nämn
da pensionsnämnden genom skriftliga besvär 
senast den trettionde dagen efter den dag då 
han fick del av beslutet. 

Om inte annat visas i samband med besvä
ren, anses ändringssökanden ha fått del av 
beslutet den sjunde dagen efter det beslutet från 
pensionskassan har postats till den av honom 
uppgivna adressen. 

Den som inte nöjer sig med pensionsnämn
dens beslut i ett ärende som nämns i l mom. 
får söka ändring i det genom skriftliga besvär 
hos försäkringsdomstolen inom den tid som 
stadgas i l mom. efter det att han fick del av 
beslutet. 

Om besvär över pensionsnämndens beslut 
inte omedelbart skall avvisas eller förkastas, 
skall motparten avkrävas bemötande på tjäns
tens vägnar. 

Pensionskassans beslut skall oberoende av 
ändringssökande iakttas tills ärendet har av
gjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. 

59 a§ 
Den som anser att pensionskassan med stöd 

av denna lag har uppburit försäkringspremie i 
strid med lag eller avtal eller att debiteringen av 
premie som den har fastställt strider mot lag 
eller avtal, får anföra skriftliga grundbesvär 
hos pensionsnämnden inom två år räknat från 
ingången av året efter det då fordran fast-

Föreslagen lydelse 

därmed jämförbara ärenden som avses i denna 
lag skall den som ärendet gäller beredas möjlig
het att bli htJrd i ärendet, om detta för bevakan
det av hans intresse är uppenbart ntJdvändigt. I 
övrigt iakttas vid behandlingen i tillämpliga delar 
de principer som uttrycks i 4, 6, 9-11, 16, 21, 
23 och 24 § § lagen om förvaltningsförfarande 
(598/82). 

59§ 
En part som är missnöjd med ett beslut som 

pensionskassan fattat om pension eller restitu
tion av försäkringspremie eller i ett i l § 4 
mom. nämnt ärende, eller med ett beslut som 
gäller fastställande och debitering av försäk
ringspremie, får söka ändring i beslutet hos den 
i 20 § lagen om pension för arbetstagare nämn
da pensionsnämnden genom skriftliga besvär 
senast den 30 dagen efter den dag då parten 
fick del av beslutet. 

Den som inte nöjer sig med pensionsnämn
dens beslut i ett ärende som nämns i l mom. 
får söka ändring i beslutet genom skriftliga 
besvär hos försäkringsdomstolen inom den tid 
som stadgas i l mom. 

Vad som i 21 § stadgas beträffande ansökan 
om pension gäller på motsvarande sätt vid 
sökande av ändring i pensionskassans eller 
pensionsnämndens beslut. 

Om det i samband med besvär inte visas 
något annat, anses den som söker ändring ha 
fått del av beslutet den sjunde dagen efter den 
dag då beslutet postades under den adress som 
ändringsstJkanden har uppgett. 

59 a§ 
Den som stJker ändring skall till pensionskas

san lämna in sin i 59 § l och 2 mom. avsedda 
besvärsskrift inom den tid som stadgas i 59 § l 
mo m. 
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ställdes eller debiterades eller då den förföll till 
betalning. Om besvär anförs på grund av 
utmätning, gäller dessutom vad som stadgas 
om grundbesvär i lagen om indrivning av 
skatter och avgifter i utsökningsväg. 

Den som inte nöjer sig med pensionsnämn
dens beslut i ett ärende som nämns i l mom. 
får söka ändring i det hos försäkringsdomstol
en genom skriftliga besvär inom den tid som 
stadgas i 59 § l mom. 

Föreslagen lydelse 

Om pensionskassan till alla delar godkänner 
de yrkanden som framställs i besvärsskriften, 
skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett 
rättelsebeslut kan ändring sökas i enlighet med 
59§. 

Kan pensionskassan inte på det sätt som 
nämns i 2 mom. rätta det beslut som besvären 
avser, skall den inom 30 dagar från besvärstiden 
utgång sända besvärsskriften jämte sitt utlåtande 
till pensionsnämnden eller, om besvären gäller 
pensionsnämndens beslut, till försäkringsdom
stolen för behandling. Pensionskassan kan härvid 
genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare 
beslut till den del den godkänner yrkandet i 
besvären. Om besvären redan har sänts till 
besvärsinstansen, skall pensionskassan omedel
bart underrätta besvärsinstansen om det interi
mitiska beslutet. I det interimistiska beslutet får 
ändring inte sökas. 

Från den i 3 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om införskaffandet av en 
tilläggsutredning som krävs med anledning av 
besvären förutsätter detta. Ändringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om införs
kaffandet av tilläggsutredning. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid sändas till 
besvärsinstansen senast inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

59 b§ 
Den som anser att pensionskassan med stöd av 

denna lag har uppburit försäkringspremie i strid 
med lag eller avtal eller att debiteringen av 
premie som den har fastställt strider mot lag 
eller avtal, får anföra skriftliga grundbesvär hos 
pensionsnämnden inom två år räknat från in
gången av året efter det då fordran fastställdes 
eller debiterades eller då den förföll till betal
ning. Om besvär anförs på grund av utmätning, 
gäller dessutom vad som stadgas om grundbesvär 
i lagen om indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg. 

Den som inte nöjer sig med pensionsnämndens 
beslut i ett ärende som nämns i l mom. får söka 
ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos 
försäkringsdomstolen inom den tid som stadgas i 
59§ l mom. 
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Gällande lydelse 

60§ 
Hava besvär till försäkringsdomstolen in

kommit efter den förskrivna tidens utgång, må 
de det oaktat upptagas till prövning, därest 
vägande skäl till förseningen föreligga. 

61 § 
Har ett beslut i ärende som nämns i 59 § l 

mom. grundat sig på oriktig eller bristfällig 
utredning eller står det uppenbart i strid med 
lag, kan försäkringsdomstolen efter den i mo
mentet angivna tidens utgång på framställning 
av pensionskassan eller på ansökan av den som 
ärendet angår, efter att ha hört vederbörande, 
undanröja beslutet och bestämma att ärendet 
skall handläggas på nytt. Efter att ha gjort en 
sådan framställning kan pensionskassan, till 
dess försäkringsdomstolen har avgjort ärendet, 
interimistiskt inställa utbetalningen av pension 
eller utbetala den till det belopp som föreslås i 
framställningen. 

Är det fråga om beviljande av den förvägrad 
förmån eller ökande av en redan beviljad 
förmån, kan pensionskassan utan hinder av 
tidigare beslut behandla ärendet på nytt. 

61 a§ 
För handläggning av ärenden, på vilka den

na lag skall tillämpas, finnas vid försäkrings
domstolen såsom i lagen om sagda domstol 

Föreslagen lydelse 

60 § 
Har besvär som anförs hos pensionsnämnden 

eller försäkringsdomstolen inkommit till pensi
onskassan eller till besvärsinstansen efter ut
gången av den besvärstid som stadgas i 59 eller 
59 b §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta 
upp besvären till behandling, om det finns 
vägande orsaker till förseningen. 

60 a§ 
Pensionskassans beslut skall, även om det 

överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts 
genom ett lagakraftvunnet beslut. 

Ett lagakraftvunnet beslut av pensionskassan 
och pensionsnämnden får verkställas så som en 
lagakraftvunnen dom i tvistemål. 

Med anledning av besvär som anförts skall 
pensionsnämnden och försäkringsdomstolen be
reda den, vars intresse beslutet gäller, tillfälle att 
bli hörd. 

61 § 
Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende 

som avses i 59 § grundar sig på en oriktig eller 
bristfällig utredning eller om beslutet uppen
bart står i strid med lag, kan försäkringsdom
stolen på framställning av pensionskassan eller 
på ansökan av den som ärendet angår, efter att 
ha berett de övriga parterna tillfälle att bli 
hörda, undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha 
gjort en sådan framställning kan pensionskas
san, tills ärendet har avgjorts på nytt, in
terimistiskt inställa utbetalningen av pension 
eller betala denna enligt sin framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån eller 
utökande av redan beviljad förmån, skall pen
sionskassan pröva ärendet på nytt. Pensions
kassan kan utan hinder av ett tidigare lagak
raftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån 
eller utöka en redan beviljad förmån. Pensions
nämnden och försäkringsdomstolen kan tillämpa 
motsvarande förfarande när de behandlar ären
den som gäller ändringssökande. I beslutet kan 
ändring sökas på det sätt som stadgas i 59 §. 

61 a§ 
Grundar sig pensionskassans beslut på klart 

oriktig eller bristfällig utredning eller på uppen
bart oriktig tillämpning av lag, kan pensionskas-
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Gällande lydelse 

avsedda lekmannaledamöter en redarledamot 
och en ledamot, som företräder sjöfolket. 

Redarledamoten och den ledamot, som före
träder sjöfolket, samt tre suppleanter för var
dera förordnas av statsrådet på framställning 
av [sosialministeriet] för tre år i sänder. I och 
för förordnande av dem skola vederbörande 
erkända organisationer för redarna och sjöfol
ket beredas tillfälle att för egen del framställa 
förslag, vilket bör omfatta två gånger så många 
kandidater, som antalet erforderliga ledamöter 
och suppleanter. 

Redarledamoten och den ledamot, som före
träder sjöfolket, samt deras suppleanter böra 
vara förtrogna med sjöfolkets förhållanden. 

8 340603E 

Föreslagen lydelse 

san med parternas samtycke undanröja sitt 
felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller pensionskassans beslut ett uppen
bart skriv- eller räknefel skall pensionskassan 
rätta sitt beslut. Fel får dock inte rättas, om 
rättelsen leder till ett för en part oskäligt 
resultat. 

Angående rättelse skall anteckning göras 
pensionskassans liggarexemplar. Den berörda 
parten skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. 
A"r ändringssökande i fråga om beslutet an
hängigt, skall pensionskassan meddela att rättel
seärende upptagits till behandling samt tillställa 
även besvärsinstansen sitt beslut i detta ärende. 

I ett beslut genom vilket pensionskassan inte 
har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får 
ändring inte sökas genom besvär. 

61 b§ 
För behandling av ärenden på vilka denna lag 

skall tillämpas finns vid försäkringsdomstolen 
såsom i lagen om nämnda domstol avsedda 
lekmannaledamöter en redarledamot och en le
damot som företräder sjöfolket. 

Redarledamoten och den ledamot som företrä
der sjöfolket samt tre suppleanter för vardera 
förordnas av statsrådet på framställning av 
social- och hälsovårdsministeriet för tre år i 
sänder. För detta ändamål skall de erkända 
organisationerna för redarna och sjöfolket bere
das tillfälle att för egen del framställa förslag, 
vilket bör omfatta lika många kandidater som 
antalet behövliga ledamöter och suppleanter. 

Redarledamoten och den ledamot som företrä
der sjöfolket samt deras suppleanter skall vara 
förtrogna med sjöfolkets förhållanden. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökande 
som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 
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4. 
Lag 

om ändring av lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare ( 468/69) 7 a § 2 m om. 3 punkten, 13 §, 

15 § 2 mom. och 17 § l mom., 
av dessa lagrum 7 a§ 2 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag av den 28 juni 1993 (562/93), 

13 § sådan den lyder i lag av den 29 juli 1976 (662/76) och 17 § l mom. sådant det lyder i lag av 
den 19 november 1993 (982/93), som följer: 

Gällande lag Förslagen lydelse 

7 a§ 

I l mom. nämnd förmån berättigar dock inte 
till arbetspensionstillägg, om förmånen har 
betalts: 

3) för ett kalenderår under vilket företagaren 
har varit i tjänste- eller arbetsförhållande eller 
i företagarverksamhet som avses i en lag, ett 
pensionsreglemente eller en pensionsstadga som 
nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för 
arbetstagare, om inte företagaren under samma 
kalenderår har förtjänat lön som avses i lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar
betsförhållanden (134/62) till minst det gräns
belopp som avses i 5 § l mom. i nämnda lag, 
eller 

13§ 
De fastställda arbetsinkomsterna samt de i 

7 § l mom. och 9 § 2 mom. stadgade markbe
loppen justeras i enlighet med de i den allmän
na löne- och prisnivån inträffade förändringar
na på sätt i 9 § lagen om pension för arbetsta
gare stadgas. 

I l mom. nämnd förmån berättigar dock inte 
till arbetspensionstillägg, om förmånen har 
betalts: 

3) för ett kalenderår under vilket företagaren 
har varit i tjänste- eller arbetsförhållande eller 
i företagarverksamhet som avses i en lag, ett 
pensionsreglemente eller en pensionsstadga som 
nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för 
arbetstagare, om inte företagaren under samma 
kalenderår har förtjänat lön som avses i lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar
betsförhållanden (134/62) till minst det gräns
belopp som avses i 5 § 2 mom. i nämnda lag, 
eller 

13§ 
De fastställda arbetsinkomsterna samt det i 

7 § l mom. stadgade markbeloppet justeras i 
enlighet med de i den allmänna löne- och 
prisnivån inträffade förändringarna på det sätt 
som stadgas i 9 § lagen om pension för arbets
tagare. 

15 § 

För handläggning av ärenden, på vilka den
na lag äger tillämpning, finnes i försäkrings
domstolen såsom i lagen om denna domstol 
avsedda lekmannaledamöter åtminstone två 
företagarledamöter samt nödigt antal supple
anter för dem. Angående dessa gäller i tillämp
liga delar vad i 21 b § i lagen om pension för 
arbetstagare är stadgat om lekmannaledamöter 
och om förordnande av sådana. 

För behandling av ärenden på vilka denna 
lag skall tillämpas finns vid försäkringsdom
stolen såsom i lagen om denna domstol avsed
da lekmannaledamöter åtminstone två företa
garledamöter samt ett behövligt antal supple
anter. Angående dessa gäller i tillämpliga delar 
vad som i 21 f§ lagen om pension för arbets
tagare stadgas om lekmannaledamöter och om 
förordnande av sådana. 
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Gällande lydelse 

17 § 
Om inte annat följer av denna lag, gäller 

dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 § l, 
3 och 4 mom., 4 och 4 a--4 n §§, 5 § 2-6 
mom., 5 b, 5 c, 7 a och 7 c-10§§, 11 §l och 
2 mom., 12 § l mom. 5 punkten och 4 mom. 
samt 14, 16-21 a och 22 §§lagen om pension 
för arbetstagare. 

5. 

Föreslagen lydelse 

17 § 
Om inte annat följer av denna lag, gäller 

dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3, 4 
och 4 a--4 n §§, 5 § l och 3-6 mom., 5 b, 5 c, 
7 a, 7 c, 8, 8 a---8 g, 9, 9 a, lO och JO c§§, 11 § 
l och 2 mom., 12 § l mom. 5 punkten och 4 
mom. samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 
a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e och 22 §§ lagen om 
pension för arbetstagare. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökande 
som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 

Lag 
om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 8 k§ 2 mom. 3 

punkten, 18 § och 19 § l mom., 
av dessa lagrum 8 k§ 2 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag av den 28 juni 1993 (563/93) 

och 19 § l mom. sådant det lyder i lag av den 19 november 1993 (983/93), som följer: 

Gällande lag 

8 k§ 

I l mom. nämnd förmån berättigar dock inte 
till arbetspensionstillägg, om förmånen har 
betalts: 

3) för ett kalenderår under vilket lantbruks
företagaren har varit i tjänste- eller arbetsför
hållande eller i företagarverksamhet som om
fattas av en lag, ett pensionsreglemente eller en 
pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen 
om pension för arbetstagare, om inte lant
bruksföretagaren under samma kalenderår har 
förtjänat lön som avses i lagen om pension för 
arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden till 
minst det gränsbelopp som avses i 5 § l mom. 
i nämnda lag, eller 

Föreslagen lydelse 

8 k§ 

I l mom. nämnd förmån berättigar dock inte 
till arbetspensionstillägg, om förmånen har 
betalts: 

3) för ett kalenderår under vilket lantbruks
företagaren har varit i tjänste- eller arbetsför
hållande eller i företagarverksamhet som om
fattas av en lag, ett pensionsreglemente eller en 
pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen 
om pension för arbetstagare, om inte lant
bruksföretagaren under samma kalenderår har 
förtjänat lön som avses i lagen om pension för 
arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden till 
minst det gränsbelopp som avses i 5 § 2 mom. 
i nämnda lag, eller 
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Gällande lydelse 

18 § 
Till den pensionsnämnd som avses i 20 § 

lagen om pension för arbetstagare förordnar 
social- och hälsovårdsministeriet på förslag av 
de organisationer som avses i 16 § 2 mom. för 
högst tre år i sänder åtminstone två ledamöter. 

För handläggning av ärenden på vilka denna 
lag skall tillämpas finnes i försäkringsdomstol
en såsom i lagen om denna domstol avsedda 
lekmannaledamöter åtminstone två ledamöter 
som företräder de enligt denna lag försäkrade, 
samt nödigt antal suppleanter. Angående dessa 
gäller för övrigt i tillämpliga delar vad i 21 b § 
lagen om pension för arbetstagare är stadgat 
om lekmannaledamöter och om förordnande 
av sådana. 

19 § 
Om inte annat följer av denna lag gäller 

dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 § 3 
och 4 mom., 4 och 4 a-4 n §§, 5 § 2-6 mom., 
5 b, 5 c, 7 a och 7 c-9 a §§, 11 § l och 2 mom., 
12 § l mom. 5 punkten samt 14, 16-21 a och 
22 §§ lagen om pension för arbetstagare samt 
l O§ 3 m om. lagen om pension för arbetstagare 
i kortvariga arbetsförhållanden. 

Föreslagen lydelse 

18 § 
Till den pensionsnämnd som avses i 20 § 

lagen om pension för arbetstagare förordnar 
social- och hälsovårdsministeriet på förslag av 
de organisationer som avses i 16 § 3 mom. för 
högst tre år i sänder åtminstone två ledamöter. 

För behandling av ärenden på vilka denna 
lag skall tillämpas finns vid försäkringsdom
stolen såsom i lagen om denna domstol avsed
da lekmannaledamöter åtminstone två ledamö
ter som företräder dem som är försäkrade enligt 
denna lag samt ett behövligt antal suppleanter. 
Angående dessa gäller i övrigt i tillämpliga 
delar vad som i 21 f§ lagen om pension för 
arbetstagare stadgas om lekmannaledamöter 
och om förordnande av sådana. 

19 § 
Om inte annat följer av denna lag gäller 

dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 § 3 
och 4 mom., 4 och 4 a-4 n §§, 5 § l och 3-6 
mom., 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a och 
JO c§§, 11 § l och 2 mom., 12§ l mom. 5 
punkten samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 
a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e och 22 §§lagen om 
pension för arbetstagare samt lO§ 3 mom. 
lagen om pension för arbetstagare i kortvariga 
arbetsförhållanden. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökande 
som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 
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6. 
Lag 

om ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 43 § l mom. lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för 

lantbruksföretagare ( 1317 /90), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 oktober 1992 (952/92), 
som följer: 

Gällande lag 

43 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller i tillämpliga delar 8 g, 9 och 9 a §§, 12 § 
l mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 
a§, 18 § 2 och 3 mom., 19 a§, 19 b§ l och 2 
mom., 19 d, 19 e och 20-21 a§§ lagen om 
pension för arbetstagare ävensom 16 och 17 §§ 
samt 19 § 5 och 6 mom. lagen om pension för 
lantbruksföretagare. 

Föreslagen lydelse 

43 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för generationsväxlingspension i tillämpli
ga delar dessutom 8 g, 9, 9 a och JO c§§, 12 § 
l mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 
a§, 18§ 2 och 3 mom., 19 a§, 19 b§ l och 2 
m om. samt 19 d, 20, 21 och 21 a-21 e §§ lagen 
om pension för arbetstagare ävensom 16 och 
17 §§samt 19 § 5 och 6 mom. lagen om pension 
för lantbruksföretagare. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökande 
som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 
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7. 
Lag 

om ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 37 § l mom. lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare 

(1330/92) som följer: 

Gällande lag 

37 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelseersättningen i tillämpliga 
delar dessutom 9 och 9 a§§, 12 § l mom. 5 
punkten, 16§, 17§ 2 och 3 mom., 17 a§, 18§ 
2 och 3 mom., 19 a§, 19 b§ l och 2 mom. samt 
19 d och 20-21 a§§ lagen om pension för 
arbetstagare ävensom 16-18 §§och 19 § 5 och 
6 mom. lagen om pension för lantbruksföreta
gare. 

Föreslagen lydelse 

37 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelseersättning i tillämpliga de
lar dessutom 9, 9 a och JO c§§, 12 § l mom. 5 
punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a§, 18 § 
2 och 3 mom., 19 a§, 19 b§ l och 2 mom. samt 
19 d, 20, 21 och 21 a-21 e§§ lagen om pension 
för arbetstagare ävensom 16-18 §§ och 19 § 5 
och 6 mom. lagen om pension för lantbruks
företagare. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökande 
som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 
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8. 
Lag 

om ändring av 24 § lagen om avträdelsepension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 24 §l mom. lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16174), sådant detta lagrum 

lyder i lag av den 29 juli 1976 ( 663/76), som följer: 

Gällande lag 

24§ 
Om ej annat följer av denna lag, gäller om 

avträdelsepension i tillämpliga delar ytterligare 
vad i 9, 16-21 a och 22 §lagen om pension för 
arbetstagare samt i 16-18 §§ och 19 § 4 mom. 
lagen om pension för lantbruksföretagare är 
stadgat. 

Föreslagen lydelse 

24§ 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsepension i tillämpliga delar 
dessutom 9, JO c, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 
a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e och 22 §§lagen om 
pension för arbetstagare samt 16-18 §§ och 
19 § 4 mom. lagen om pension för lantbruks
företagare. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordi
närt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökande 
som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 
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9. Lag 
om ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 22 a§ 9 mom. och 77 §, 
av dessa lagrum 22 a§ 9 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (564/93), 
ändras 6 §l mom. 3 punkten och 2 mom., 45 §l mom., 73, 73 a och 74 §§samt 83 § 3 mom., 
av dessa lagrum 45 § l mom. sådant det lyder i lag av 4 november 1960 (466/60), 73 § sådan 

den lyder ändrade genom lag av den 4 juli 1963 (427/63) samt lagar av den 5 februari 1988, den 
23 december 1988 och den 30 december 1993 (123 och 1217/88 och 1574/93) och 73 a§ sådan den 
lyder i lag av den 5 februari 1982 (103/82) och 74 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av 
den 30 december 1965 (705/65), samt 

fogas till 45 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 4 november och lag av den 
8 augusti 1986 (594/86), ett nytt 3 mom. och till lagen nya 73 b, 74 b och 74 c§§ som följer: 

Gällande lag 

6§ 
Försäkringspremie påföres icke försäkrad: 

3) som under inkomståret eller del därav 
varit befunnen arbetsförmägen enligt denna 
lag; 

Försäkringspremie skall likväl påföras 63-
årig eller som arbetsoförmögen befunnen för
säkrad, om till hans beskattningsbara inkomst 
vid kommunalbeskattningen räknats även vär
det av det arbete, som hans annat än i l mom. 
avsedda hemmavarande barn eller annan famil
jemedlem utfört till förmån för hans hushåll, 
på grundvalen av det antal skattören, som 
motsvarar denna inkomst. 

Föreslagen lydelse 

6 § 
Försäkringspremie påförs icke försäkrad: 

3) som under inkomståret eller en del därav 
har uppburit invaliditetspension enligt denna lag, 

Försäkringspremie skall likväl påföras 63-
årig eller en försäkrad som får invaliditetspen
sion, om till hans beskattningsbara inkomst vid 
kommunalbeskattningen räknats även värdet 
av det arbete som hans annat än i l mom. 
avsedda hemmavarande barn eller annan famil
jemedlem utfört till förmån för hans hushåll, 
på grundvalen av det antal skattören som 
motsvarar denna inkomst. 

22 § 

Vad som i denna lag stadgas om försäkrad 
som har konstaterats vara arbetsoförmögen 
tillämpas på motsvarande sätt på försäkrad som 
har konstaterats uppfylla villkoren för individuell 
förtidspension. 

45 § 
Finnes grundat skäl att antaga, att pension 

borde indragas eller dess belopp nedsättas, eller 
fullgöres icke för justering av pensionsrätten i 
enlighet med 46 § ålagd skyldighet, må ut
betalning av pension eller del därav inställas, 
tills ärendet slutligt avgjorts. Likaså må pensi
onsanstalten utan hinder av att ändringsansö
kan är anhängig temporärt erlägga pension 
eller höja pensions belopp, om en väsentlig 
förändring, som inverkar på den försäkrades 

(9 mom. upphävs) 

45 § 
Utbetalningen av pension eller en del därav 

kan inställas interimistiskt tills ärendet har 
avgjorts slutligt, om det finns grundad anledning 
att anta att pensionen borde dras in eller dess 
belopp nedsättas eller om den skyldighet som i 
enlighet med 46 § ålagts för justering av pen
sionsrätten inte fullgörs. I det interimistiska 
beslutet får ändring inte sökas. 
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rätt, inträffat i hans hälsotillstånd eller förhåll
anden i övrigt. Pensionsanstalten skall härvid 
omedelbart som sin åtgärd underrätta [för
stärkta styrelsen] eller försäkringsdomstolen, 
beroende på var ärendet enligt 73 § är an
hängigt. 

73 § 
Den som är missnöjd med beslut av pen

sionsanstaltens styrelse, sektion inom eller med
lem av styrelsen eller funktionär vid pensions
anstalten må söka ändring däri hos prövnings
nämnden medelst besvär, om beslutet angår: 

l) rätt till pension, dess belopp eller betal
ning av sådan; 

2) fastställande av försäkrads arbetsoför
måga i de fall, som avses i 77 §; 

3) begravningsbidrag; 
4) en pensionsansökan vars behandling för

faller enligt 37 §; 
5) ersättning för en resa som den försäkrade 

på förordnande av pensionsanstalten företagit 
för en undersökning som avses i 36 eller 46 § 
eller för en resa som den försäkrade företagit 
för att få medicinalvård, utbildning eller arbets
vård enligt 34 §, då pensionsanstalten förbundit 
sig att ersätta resekostnaderna; 

6) vårdbidrag; eller 
7) frågan om en arbetstagare och medlem

mar av hans familj skall anses vara bosatta i 
Finland i de fall som åsyftas i l b § 2 mom. 

Den som är missnöjd med prövningsnämn
dens beslut kan söka ändring i det hos försäk
ringsdomstolen, om beslutet gäller rätt till 
pension eller fall som nämns i l room. 2, 6 eller 
7 punkten. 

En besvärsskrivelse som avses i denna para
graf skall lämnas till pensionsanstaltens lokal
byrå eller besvärsmyndigheten senast den tret
tionde dagen efter den då ändringssökanden 
fick del av beslutet. 

Pensionsansteltens och likaså prövnings
nämndens beslut skola oberoende av ändrings
ansökan lända till efterrättelse, till dess pröv-

9 340603E 

Föreslagen lydelse 

Om en pension som har inställts i enlighet med 
l mom. börjar utbetalas igen, skall på den 
tillämpas vad som stadgas om retroaktiv ut
betalning av pension. 

73 § 
Den som är missnöjd med pensionsanstaltens 

beslut i ett ärende som gäller folkpension eller 
någon annan i denna lag stadgad förmån får 
söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär 
hos prövningsnämnden. Angående prövnings
nämnden stadgas i sjukförsäkrings/agen. 

Den som är missnöjd med prövningsnämn
dens beslut får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen, om 
beslutet gäller rätt till pension eller vårdbidrag 
eller om det gäller återkrav. I försäkringsdom
stolens beslut får ändring inte sökas genom 
besvär. 

En besvärsskrift enligt l och 2 mom. skall 
tillställas pensionsanstalten senast den 30 dagen 
efter den dag då ändringssökanden fick del av 
beslutet. 

Pensionsanstaltens beslut skall, även om det 
överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts 
genom ett lagakraftvunnet beslut. 
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ningsnämnden eller ock försäkringsdomstolen 
avgjort ärendet. 

Beträffande prövningsnämnden gäller vad 
därom i sjukförsäkringslagen är stadgat. 

73 a§ 
Har prövningsnämnden utfårdat beslut med 

anledning av besvär som gäller förvägrande 
eller minskning av tilläggsdel från den l januari 
1983 till utgången av år 1984 på grund av ovan 
i 28 a§ avsett försvagande av den ekonomiska 
ställningen eller lämnande av oriktiga uppgif
ter, kan den försäkrade anföra besvär över 
detta beslut hos försäkringsdomstolen. 

74§ 
Har beslut i ärende, som avses i 73 §, grundat 

sig på oriktig eller bristfällig utredning eller 
uppenbart ej varit överensstämmande med lag, 
må försäkringsdomstolen även efter den i sagda 
lagrum föreskrivna tidens utgång på framställ
ning av pensionsanstalten eller på ansökan av 
den, som ärendet angår, efter övriga parters 

Föreslagen lydelse 

73 a§ 
Om pensionsanstalten till alla delar godkänner 

de yrkanden som framställs i besvärsskriften 
skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett 
rättelsebes"lut kan ändring sökas i enlighet med 
73 §. 

Kan pensionsanstalten inte på de sätt som 
nämns i l mom. rätta det beslut som besvären 
avser, skall pensionsanstalten inom 30 dagar från 
besvärstidens utgång sända besvärsskriften jämte 
sitt utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Pensionsanstalten kan härvid genom ett 
interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till 
den del den godkänner yrkandet i besvären. Om 
besvären redan har sänts till besvärsinstansen, 
skall pensionsanstalten omedelbart underrätta 
besvärsinstansen om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om införskaffandet av en 
tilläggsutredning som krävs med anledning av 
besvären förutsätter detta. Ändringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om inför
skaffandet av tilläggsutredning. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid sändas till 
besvärsinstansen senast inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

73 b§ 
Har besvär som anförs hos prövningsnämnden 

eller försäkringsdomstolen inkommit efter ut
gången av den tid som stadgas i 73 §, kan 
besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvä
ren till behandling, om det finns vägande orsaker 
till förseningen. 

74§ 
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en 

förmån enligt denna lag grundar sig på en 
oriktig eller bristfällig utredning eller uppen
bart står i strid med lag, kan försäkringsdom
stolen på framställning av pensionsanstalten 
eller på ansökan av en part i ärendet, efter att 
ha berett de övriga parterna tillfälle att bli 
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hörande undanröja beslutet och upptaga ären
det till ny behandling eller förordna, att ären
det skall handläggas ånyo. Sedan pensionsan
stalten gjort sådan framställning, må den, till 
dess ärendet ånyo avgjorts, interimistiskt av
bryta utbetalandet av pension eller utbetala 
denna till det belopp, som avses i framställ
ningen. 

Då fråga är om beviljande av förvägrad 
förmån eller utökande av redan beviljad förmån, 
må även pensionsanstalten utan hinder av tidig
are beslut ånyo handlägga ärendet. 

Föreslagen lydelse 

hörda, undanröja beslutet och bestämma att 
ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha 
gjort en sådan framställning kan pensionsan
stalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, in
terimistiskt inställa utbetalningen av förmånen 
eller betala denna enligt sin framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån eller 
utökande av redan beviljad förmån, skall pen
sionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensions
anstalten kan utan hinder av ett tidigare laga
kraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån 
eller utöka en redan beviljad förmån. Prövnings
nämnden och försäkringsdomstolen kan tilllämpa 
motsvarande förfarande när de behandlar ären
den som gäller ändringssökande. I beslutet kan 
ändring sökas på det sätt som stadgas i 73 §. 

74 b§ 
Grundar sig pensionsanstaltens beslut på klart 

oriktig eller bristfällig utredning eller på uppen
bart oriktig tillämpning av lag, kan pensionsan
stalten med parternas samtycke undanröja sitt 
felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller pensionsanstaltens beslut ett uppen
bart skriv- eller räknefel, skall pensionsanstalten 
rätta sitt beslut. Fel får dock inte rättas, om 
rättelsen leder till ett för en part oskäligt 
resultat. 

Angående rättelse skall anteckning göras i 
pensionsanstaltens liggarexemplar. Den berörda 
parten skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. 
Är ändringssökande i fråga om beslutet an
hängigt, skall pensionsanstalten meddela att 
rättelseärende upptagits till behandling samt 
tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i detta 
ärende. 

I ett beslut genom vilket pensionsanstalten inte 
har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får 
ändring inte sökas genom besvär. 

74 c§ 
Om den som uppbär tilläggsdel har beviljats 

retroaktivt en förmån enligt 26 § l mom. eller en 
sådan förmån har höjts, kan pensionsanstalten, 
oberoende av vad som stadgas i 74 §,efter att ha 
hört den berörda parten behandla ärendet på 
nytt. 
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83 § 

Stats-, kommunal och annat offentligträtts
ligt samfunds myndighet, läkare i offentlig 
tjänst, sjukhus samt försäkrings- och pensions
anstalt äro pliktiga att på begäran lämna 
pensionsanstalten och försäkringsdomstolen i 
deras värjo befintliga uppgifter rörande hälso
tillståndet hos den, som sökt eller åtnjuter 
invaliditetspension, samt hos person, som läm
nat i 77 § avsedd utredning. Pensionsanstalten 
är pliktig att utbetala skäligt arvode för läkar
intyg på grund av i detta moment stadgad 
förpliktelse. 

l o. 

Föreslagen lydelse 

83 § 

statliga, kommunala eller andra offentlig
rättsliga samfunds myndigheter, läkare i offent
lig tjänst, sjukhus samt försäkrings- och pen
sionsanstalter är skyldiga att på begäran lämna 
pensionsanstalten, prövningsnämnden och för
säkringsdomstolen uppgifter som de innehar om 
hälsotillståndet hos dem som ansöker om eller 
uppbär invaliditetspension. Pensionsanstalten är 
skyldig att betala ett skäligt arvode för läkarut
låtande som har getts på grundval av den 
förpliktelse som stadgas i detta moment. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande samt 

stadgandet i 74 c§ tillämpas på beslut som 
meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens 
stadganden om extraordinärt ändrinssökande 
tillämpas dock på de ärenden gällande extra
ordinärt ändringssökande som blir anhängiga 
sedan lagen har trätt i kraft. 

Lag 
om ändring av l O och 14 §§ lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 10 § och 14 § l mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare 

(591/78), 
av dessa lagrum 14 § l mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1989 (1251/89), som 

följer: 

Gällande lag 

lO§ 
Pensionstagare som icke noJeS åt folkpen

sionsanstaltens beslut angående bostadsbidrag 
får söka ändring däri genom skriftliga besvär 
hos prövningsnämnden. 

Föreslagen lydelse 

lO§ 
Den som är missnöjd med folkpensionsanstal

tens beslut i ett ärende som gäller bostadsbidrag 
för pensionstagare får söka ändring i beslutet 
genom skriftliga besvär hos prövningsnämn
den. I prövningsnämndens beslut får ändring inte 
sökas genom besvär. 
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Besvären skall tillställas folkpensionsanstal
tens lokalbyrå eller prövningsnämnden senast 
den trettionde dagen efter den, då ändringssö
kanden fick del av beslut. 

Folkpensionsanstaltens beslut skall oaktat 
ändring sökts lända till efterrättelse till dess 
ärendet blivit avgjort genom lagakraftvunnet 
beslut. 

14 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller dessutom i tillämpliga delar 26 § 7 mom., 
28 §, 31 § 2 mom. 35, 37-39, 39 a, 39 b, 
40-42, 43, 43 a, 44-46, 67, 69-72, 74, 74 a 
och 75 §§, 79 l och 4 mom., 80-83 och 
84--87 §§, 88 § 2 och 3 mom. samt 88 a § 
folkpensionslagen. Framställning eller ansökan 
om undanröjande av beslut i de fall som avses i 
74 §l mom. i nämnda lag skalllikväl behandlas 
av prövningsnämnden. 

Föreslagen lydelse 

I fråga om ändringssökande tillämpas i 
övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas 
därom i 8 kap. folkpensionslagen. En framställ
ning eller ansökan som gäller undanröjande av 
ett lagakraftvunnet beslut skall dock i stället 
för av den i 74 § l mom. folkpensionslagen 
nämnda försäkringsdomstolen prövas stället av 
prövningsnämnden, som efter att ha berett de 
andra parterna tillfälle att bli hörda kan 
undanröja beslutet och bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt. 

14 § 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas i tillämpliga delar dessutom 28 §, 31 § 2 
mom., 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 43 a, 
44-46, 67, 69-72, 74 b, 74 c och 75 §§, 79 § l 
och 4 mom., 80-83 och 84--87 §§, 88 § 2 och 
3 mom. samt 88 a§ folkpensionslagen. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande samt 

stadgandet i 74 c§ folkpensionslagen tillämpas 
på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i 
kraft. Lagens stadganden om extraordinärt änd
ringssökande tillämpas dock på de ärenden 
gällande extraordinärt ändringssökande som blir 
anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 
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11. 
Lag 

om ändring av 37 § familjepensionslagen 

enlighet med riksdagens beslut 
ändras 37 § l mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69), sådant det lyder i lag 

av den 28 juni 1993 (548/93), som följer: 

Gällande lydelse 

37 § 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37-39, 
39 b-42, 42 b-43, 44-46, 69-73, 74-75, 
79-83 och 84-88 a §§ folkpensionslagen. Om 
mottagaren av barnpension innan pensionen 
börjar inte har varit bosatt i Finland den tid på 
10 år som krävs i 41 § folkpensionslagen, kan 
pensionen utan hinder av boende utomlands 
betalas om barnets vårdnadshavare uppfyller 
bosättnings kravet. 

Föreslagen lydelse 

37 § 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37-39, 
39 b, 40-42, 42 b, 43, 44-46, 69-73, 73 a, 
73 b, 74, 74 b, 74 c, 75, 79-83, 84-88 och 88 
a§§ folkpensionslagen. Om mottagaren av 
barnpension innan pensionen börjar inte har 
varit bosatt i Finland den tid på l O år som 
krävs i 41 § folkpensionslagen, kan pensionen 
utan hinder av boende utomlands betalas om 
barnets vårdnadshavare uppfyller bosättnings
kravet. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande samt 

stadgandet i 74 c§ folkpensionslagen tillämpas 
på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i 
kraft. Lagens stadganden om extraordinärt änd
ringssökande tillämpas dock på ärenden gällande 
extraordinärt ändringssökande som blir anhän
giga sedan lagen har trätt i kraft. 
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Lag 

om ändring av 17 § lagen om frontmannapension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 17 § l mo m. lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension ( 119/77), sådant det lyder 

i lag av den 8 augusti 1986 (596/86), som följer: 

Gällande lydelse 

17 § 
Om inte annat följer av denna lag, gäller i 

tillämpliga delar dessutom vad som stadgas i 
26 § 7 mom. samt i 35, 37-39, 39 a, 39 b, 
40-42, 43, 44--46, 69-73, 74, 74 a, 75, 
79-83, 84-88 och 88 a §§ folkpensionslagen 
samt i lagen om bindande av de i folkpensions
lagen stadgade pensionerna och understöden 
vid levnadskostnaderna (348/56). 

Föreslagen lydelse 

17 § 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37-39, 
39 a, 39 b, 40-42, 43, 44--46, 69-73, 73 a, 
73 b, 74, 74 a-74 c, 75, 79-83, 84-88 och 
88 a§§ folkpensionslagen samt lagen om bind
ande av de i folkpensionslagen stadgade pen
sionerna och understöden vid levnadskostna
derna (348/56). Vid bestämmande av extra 
fronttillägg iakttas dessutom i tillämpliga delar 
26 § 7 mom. folkpensions/agen. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande samt 

stadgandet i 74 c§ folkpensionslagen tillämpas 
på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i 
kraft. Lagens stadganden om extraordinärt änd
ringssökande tillämpas dock på de ärenden 
gällande extraordinärt ändringssökande som blir 
anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 
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13. 
Lag 

om ändring av lagen om handikappbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/88) 7 och 8 §§, 
av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lag av den 28 juni 1993 (549/93), samt 
fogas till lagen nya 7 a-7 d §§ som följer: 

Gällande förslag 

7§ 
Den som är missnöjd med ett beslut som 

folkpensionsanstalten har meddelat i ett ärende 
som gäller handikappbidrag kan söka ändring 
hos prövningsnämnden genom skriftliga be
svär. Besvären skall tillställas folkpensionsan
staltens lokalbyrå eller prövningsnämnden sen
ast den trettionde dagen efter den då ändrings
sökanden fick del av folkpensionsanstaltens 
beslut. 

Den som är missnöjd med prövningsnämn
dens beslut får söka ändring hos försäkrings
domstolen på det sätt som stadgas i l room. 
och inom den tid som nämns där. 

Folkpensionsanstaltens och prövningsnämn
dens beslut skall trots att ändring sökts iakttas 
till dess ärendet har avgjorts genom laga kraft 
vunnet beslut. 

Om prövningsnämnden gäller vad som stad
gas i sjukförsäkringslagen (364/63). 

Föreslagen lydelse 

7§ 
Den som är missnöjd med folkpensionsan

staltens beslut i ett ärende som gäller handi
kappbidrag får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos prövningsnämnden. Angå
ende prövningsnämnden stadgas i sjukförsäk
ringslagen (364/63). 

Den som är missnöjd med prövningsnämn
dens beslut får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen. I 
försäkringsdomstolens beslut får ändring inte 
sökas genom besvär. 

En besvärsskrift enligt l och 2 mom. skall 
tillställas pensionsanstalten senast den 30 dagen 
efter den dag då ändringssökanden fick del av 
beslutet. 

Pensionsanstaltens beslut skall, även om det 
överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts 
genom ett lagakraftvunnet beslut. 

7 a§ 
Om pensionsanstalten till alla delar godkänner 

de yrkanden som framställs i besvärsskriften, 
skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett 
rättelsebeslut kan ändring sökas i enlighet med 
7 §. 

Kan pensionsanstalten inte på det sätt som 
nämns i l mom. rätta det beslut som besvären 
avser, skall pensionsanstalten inom 30 dagar från 
besvärstidens utgång sända besvärsskriften jämte 
sitt utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Pensionsanstalten kan härvid genom ett 
interimistisk beslut rätta sitt tidigare beslut till 
den del den godkänner yrkandet i besvären. Om 
besvären redan har sänts till besvärsinstansen, 
skall pensionsanstalten omedelbart underrätta 
besvärsinstansen om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
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avvikelse göras, om införskaffandet av en 
tilläggsutredning som krävs med anledning av 
besvären förutsätter detta. Ändringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om inför
skaffandet av tilläggsutredning. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid sändas till 
besvärsinstansen senast inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

7 b§ 
Har besvär som anförs hos prövningsnämnden 

eller försäkringsdomstolen inkommit efter ut
gången av den tid som stadgas i 7 §, kan 
besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvä
ren till behandling, om det finns vägande orsaker 
till förseningen. 

7 c§ 
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en 

förmån enligt denna lag grundar sig på en oriktig 
eller bristfällig utredning eller uppenbart står i 
strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
ansökan av en part i ärendet eller på framställ
ning av pensionsanstalten, och efter att ha berett 
den som ärendet angår tillfälle att bli hörd, 
undanröja beslutet och bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt. Efter att gjort en sådan 
framställning kan pensionsanstalten, tills ärendet 
har avgjorts på nytt, interimistiskt inställa ut
betalningen av förmånen eller betala denna enligt 
sin framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån eller 
utökande av redan beviljad förmån, skall pen
sionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensions
anstalten kan utan hinder av ett tidigare laga
kraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån 
eller utöka en redan beviljad förmån. Prövnings
nämnden och försäkringsdomstolen kan tillämpa 
motsvarande förfarande när de behandlar ären
den som gäller ändringssökande. I beslutet kan 
ändring sökas på det sätt som stadgas i 7 §. 

7 d§ 
Grundar sig pensionsanstaltens beslut på klart 

oriktig eller bristfällig utredning eller på uppen
bart oriktig tillämpning av lag, kan pensionsan
stalten med parternas samtycke undanröja sitt 
felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller pensionsanstaltens beslut ett uppen
bart skriv- eller räknefel, skall pensionsanstalten 
rätta sitt beslut. Fel får dock inte rättas om 
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Gällande lydelse 

8§ 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller dessutom i tillämpliga delar J-1 d, 23, 
34-39, 39 b--40, 42--43, 44--46, 67, 69, 73, 
74 och 75 §§, 79 § l och 4 mom. och 80-88 §§ 
folkpensionslagen samt lagen om bindande av 
de i folkpensionslagen stadgade pensionerna 
och understöden vid levnadskostnaderna 
(348/56). 

Föreslagen lydelse 

rättelsen leder till ett för part oskäligt resultat. 
Angående rättelse skall anteckning göras i 

pensionsanstaltens liggarexemplar. Den berörda 
parten skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. 
Är ändringssökande i fråga om beslutet an
hängigt skall pensionsanstalten meddela att rät
telseärende upptagits till behandling samt till
ställa även besvärsinstansen sitt beslut i detta 
ärende. 

I ett beslut genom vilket pensionsanstalten inte 
har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får 
ändring inte sökas genom besvär. 

8§ 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar l d, 23, 
35-39, 39 b, 40, 42, 43, 44--46, 67, 69 och 
75 §§, 79 § l och 4 mom. samt 80-83, 83 a, 
84-88 och 88 a §§ folkpensionslagen samt 
lagen om bindande av de i folkpensionslagen 
stadgade pensionerna och understöden vid lev
nadskostnaderna (348/56). 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Genom denna lag upphävs 8 § lagen den 30 

december 1993 om ändring av lagen om handi
kappbidrag (1577/93). 

Lagens stadganden om ändringssökande 
tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökande 
som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 
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14. 
Lag 

om ändring av lagen om vårdbidrag för barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/69) 8 b och 9 §§, 
dessa lagrum sådana de lyder, 8 b§ i lag av den 12 december 1986 (933/86) och 9 §i lag av den 

22 december 1989 (1253/89), samt 
fogas till lagen nya 8 c-8 f§§ som följer: 

Gällande förslag 

8 b§ 
Den som är missnöjd med folkpensionsan

staltens beslut kan söka ändring i detta hos 
prövningsnämnden genom skriftliga besvär 
inom 30 dagar efter det att ändringssökanden 
har delgivits folkpensionsanstaltens beslut. 

Den som är missnöjd med prövningsnämn
dens beslut får söka ändring i detta hos 
försäkringsdomstolen på det sätt som stadgas i 
l mom. och inom där nämnd tid efter del
givningen. 

Folkpensionsanstaltens eller prövningsnämn
dens beslut skall följas trots att ändring sökts 
tills prövningsnämnden respektive försäkrings
domstolen har avgjort ärendet. 

Beträffande prövningsnämnden gäller vad 
som stadgas om den i sjukförsäkringslagen 
(364/64). 

Föreslagen lydelse 

8 b§ 
Den som är missnöjd med folkpensionsan

staltens beslut i ett ärende som gäller vårdbi
drag för barn får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos prövningsnämnden. Angå
ende prövningsnämnden stadgas i sjukförsäk
ringslagen ( 364163). 

Den som är missnöjd med prövningsnämn
dens beslut får söka ändring i beslutet genom 
skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen. I 
försäkringsdomstolens beslut får ändring inte 
sökas genom besvär. 

En besvärsskrift enligt l och 2 mom. skall 
tillställas pensionsanstalten senast den 30 dagen 
efter den dag då ändringssökanden fick del av 
beslutet. 

Pensionsanstaltens beslut skall, även om det 
överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts 
genom ett lagakraftvunnet beslut. 

8 c§ 
Om pensionsanstalten till alla delar godkänner 

de yrkanden som ingår i besvärsskriften, skall 
den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättel
sebeslut kan ändring sökas i enlighet med 8 b §. 

Kan pensionsanstalten inte på det sätt som 
nämns i l mom. rätta det beslut som besvären 
avser, skall pensionsanstalten inom 30 dagar från 
besvärstidens utgång sända besvärsskriften jämte 
sitt utlåtande till besvärsinstansen för behand
ling. Pensionsanstalten kan härvid genom ett 
interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till 
den del den godkänner yrkandet i besvären. Om 
besvären redan har sänts till besvärsinstansen, 
skall pensionsanstalten omedelbart underrätta 
besvärsinstansen om det interimistiska beslutet. 
I det interimistiska beslutet får ändring inte 
sökas. 

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan 
avvikelse göras, om införskaffandet av en 
tilläggsutredning som krävs med anledning av 
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Gällande lydelse 
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Föreslagen lydelse 

besvären förutsätter detta. Ändringssökanden 
skall härvid utan dröjsmål underrättas om inför
skaffandet av tilläggsutredning. Besvärsskriften 
och utlåtandet skall dock alltid sändas till 
besvärsinstansen senast inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång. 

8 d§ 
Har besvär som anförs hos prövningsnämnden 

eller försäkringsdomstolen inkommit efter ut
gången av den tid som stadgas i 8 b §, kan 
besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvä· 
ren till behandling, om det finns vägande orsaker 
till förseningen. 

8 e§ 
Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller 

förmån enligt denna lag grundar sig på en oriktig 
eller bristfällig utredning eller beslutet uppenbart 
står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på 
ansökan av den som ärendet angår eller på 
framställning av pensionsanstalten, efter att ha 
berett den som ärendet angår tillfälle att bli 
hörd, undanröja beslutet och förordna att ären
det skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en 
sådan framställning kan pensionsanstalten, tills 
ärendet har avgjorts på nytt, interimistiskt av
bryta utbetalningen av en förmån eller betala 
denna enligt sin framställning. 

Om ny utredning framkommer i ett ärende 
som gäller beviljande av förvägrad förmån eller 
utökande av redan beviljad förmån skall pen
sionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensions
anstalten kan utan hinder av ett tidigare laga
kraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån 
eller utöka en redan beviljad förmån. Prövnings
nämnden och försäkringsdomstolen kan tillämpa 
motsvarande förfarande när de behandlar ären
den som gäller ändringssökande. I beslutet kan 
ändring sökas på det sätt som stadgas i 8 b §. 

8 f§ 
Grundar sig pensionsanstaltens beslut på en 

klart oriktig eller bristfällig utredning eller på 
uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan pensi
onsanstalten med parternas samtycke undanröja 
sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Innehåller pensionsanstaltens beslut ett uppen
bart skriv- eller räknefel skall pensionsanstalten 
rätta sitt beslut. Fel får dock inte rättas, om 
rättelsen leder till ett för en part oskäligt 
resultat. 
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Gällande lydelse 

9§ 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller dessutom i tillämpliga delar 35-40, 45, 
46, 69, 73, 74 och 75 §§, 79 § l och 4 mom. och 
80--88 a §§ folkpensionslagen samt lagen om 
bindande av de i folkpensionslagen stadgade 
pensionerna och understöden vid levnadskost
naderna (348/56). 

Föreslagen lydelse 

Angående rättelse skall anteckning göras i 
pensionsanstaltens liggarexemplar. Den berörda 
parten skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. 
Är ändringssökande i fråga om beslutet an
hängigt skall pensionsanstalten meddela att rät
telseärende upptagits till behandling samt tillstäl
la även besvärsinstansen sitt beslut i detta 
ärende. 

I ett beslut genom vilket pensionsanstalten inte 
har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får 
ändring inte sökas genom besvär. 

9§ 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35-39, 39 
b, 40, 45, 46, 69 och 75 §§, 79 § l och 4 mom. 
samt 80--83, 83 a, 84-88 och 88 a §§ folkpen
sionslagen samt lagen om bindande av de i 
folkpensionslagen stadgade pensionerna och 
understöden vid levnadskostnaderna (348/56). 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökande 
som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 
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15. 
Lag 

om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 10§ lagen den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/88) som 

följer: 

Gällande lag 

lO§ 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller dessutom i tillämpliga delar 35 § l och 2 
mom. samt 37, 40, 73, 74, 74 a, 75, 79, 81-83, 
84-88 och 88 a§§ folkpensionslagen samt 
lagen om bindande av de i folkpensionslagen 
stadgade pensionerna och understöden vid lev
nadskostnaderna (348/56). 

Föreslagen lydelse 

lO§ 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35 § l och 
2 mom., 37, 40, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 a, 74 b, 
75, 79, 81-83, 84-88 och 88 a§§ folkpen
sionslagen samt lagen om bindande av de i 
folkpensionslagen stadgade pensionerna och 
understöden vid levnadskostnaderna (348/56). 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Lagens stadganden om ändringssökande 

tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen 
har trätt i kraft. Lagens stadganden om extra
ordinärt ändringssökande tillämpas dock på de 
ärenden gällande extraordinärt ändringssökande 
som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft. 


