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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till änd
ring av stadgandena om socialförsäkringskommissionen i folk
pensionslagen och vissa lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att socialför
säkringskommissionerna, som hör till folk
pensionsanstaltens lokalförvaltning, dras in. I 
dag har kommissionerna kvar endast begrän
sad befogenhet i frågor som gäller folkpen
sion, familjepension, bostadsbidrag för pen
sionstagare, sjukförsäkring och utkomst
skydd för arbetslösa. Efter ändringen skall 
alla ansökningar, utom de som gäller inva
lidpension i regel avgöras vid folkpension
sanstaltens lokalbyrå. I propositionen före
slås också att de stadganden som gäller 
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ansökan om förmån enligt vissa lagar som 
verkställs av folkpensionsanstalten samord
nas. Propositionen innebär en direkt inbespa
ring i folkpensionsanstaltens årliga förvalt
ningsutgifter med ca 4 milj. mk och försnab
bar behandlingen av förmansärenden. 

Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1997 och avses bli behandlad 
i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den l januari 
1997. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

Enligt 65 § folkpensionslagen indelas lan
det för försäkringens handhavande i försäk
ringsdistrikt, omfattande en eller flera 
kommuner. Försäkringsdistrikten bestäms av 
folkpensionsanstalten sedan den hört veder
börande kommuners styrelser. Det finns 192 
försäkringsdistrikt och sammanlagt 391 by
råer (läget 1.1.1996). Försäkringsdistrikten 
följer i praktiken kommunindelningen, men 
ett försäkringsdistrikt kan omfatta flera kom
muner. Om de uppgifter som ankommer på 
de till lokalförvaltningen hörande socialför
säkringskommissionerna stadgas i folkpen
sionslagen (347/56), lagen om familjepen
sion (38/69), lagen om frontmannapension 
(119177), lagen om bostadsbidrag för pen
sionstagare (591/78), sjukförsäkringslagen 
(364/63) och lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (602/84). 

Om val av sjukförsäkringskommissionerna 
och deras sammansättning stadgas i 66 § l 
mom. (1658/92) folkpensionslagen. Enligt 
det finns en socialförsäkringskommission i 
varje försäkringsdistrikt Kommunfullmäkti
ge i den kommun som hör till försäkrings
distriktet eller, om flera kommuner hör till 
försäkringsdistriktet, kommunfullmäktige i 
varje kommun skall för sin mandatperiod till 
kommissionen utse ett tillräckligt antal med
lemmar som är förtrogna med de försäkrades 
förhållanden samt för var och en av dem 
utse en personlig suppleant så att en medlem 
väljs för varje begynnande tiotusental invå
nare. Varje kommission skall bestå av minst 
fyra medlemmar. Pensionsanstalten kan be
sluta om det maximala antalet medlemmar. 
En socialförsäkringskommission kan vara 
uppdelad på sektorer enligt vad pensionsan
stalten bestämmer. 

Enligt 67 § folkpensionslagen ankommer 
på socialförsäkringskommissionen l) att av
göra de ärenden som folkpensionsanstaltens 
styrelse överfört på kommissionen, 2) att till 
pensionsanstalten avge utlåtande om andra 
frågor som rör pension och 3) att ge akt på 
pensionstagamas förhållanden. De två sist-

nämnda uppgifterna har inte haft någon be
tydelse. 

Enligt 23 a § folkpensionsförordningen 
( 494/88) kan folkpensionsanstaltens styrelse 
överföra de ärenden eller en del av de ären
den som gäller ålderdomspension, arbetslös
hetspension och begravningsbidrag samt ut
betalning av invaliditetspension för högst tre 
månader på socialförsäkringskommissionerna 
att avgöras av dem. Folkpensionsanstalten 
har dock inte överfört något sådant ärende 
på en kommission för att avgöras av den, 
utan ansökningarna i fråga, utom de som 
gäller invaliditetspension, avgörs av de an
ställda vid lokalbyrån. Socialförsäkrings
kommissionens uppgifter inom pensionsför
säkringen har varit att, med undantag av 
arbetspensioner och med dem jämställbara 
förmåner, fastställa årsinkomsten för bo
stadsbidrag för pensionstagare enligt pröv
ning och för tilläggsdelen till efterlevande
pension. Dessutom kan kommissionens syn
punkter inhämtas i vissa ärenden som kräver 
prövning, såsom vid beslut om återindriv
ning. 

Enligt 46 § sjukförsäkringslagen skall so
cialförsäkringskommissionen avgöra ärenden 
som gäller förmåner enligt sjukförsäkringsla
gen, till folkpensionsanstalten på begäran 
avge utlåtanden i frågor angående sjukför
säkring, utöva för lagens verkställighet nöd
ig kontroll av ersättningstagamas förhållan
den och fullgöra de övriga uppgifter som för 
verkställigheten av lagen ombetros den. Inte 
heller när det gäller sjukförsäkringsärenden 
har kommissionen i praktiken några andra 
uppgifter än sådana som hänför sig till för
mansbeslut, vilka också omfattar återindriv
ning av förmåner. Enligt lagens 47 § kan 
folkpensionsanstalten överföra ärenden som 
gäller sjukförsäkringsförmåner för att avgör
as av de anställda vid lokalbyrån. I prakti
ken har bl.a. avgörandet av ansökningar om 
ersättning för kostnader för sjukvård och av 
ansökningar om moderskaps-, särskild mo
derskaps-, faderskaps- och föräldrapenning 
samt beviljande av dagpenning i vissa fall 
överförts för att avgöras vid lokalbyrån. 

Enligt 28 § lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa skall grunddagpenning sökas hos 



RP 168/1996 rd 3 

socialförsäkringskommissionen. Kommissio
nen avgör också de ärenden som gäller 
grunddagpenning. Dessutom avger kommis
sionen utlåtanden till folkpensionsanstalten 
på begäran, utövar nödig kontroll av dag
penningsmottagarnas förhållanden och full
gör de övriga uppgifter som för verkställig
heten av lagen ombetros den. Också de 
ärenden som gäller grunddagpenning enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan 
överföras för att avgöras av de anställda vid 
lokalbyrån. 

I de övriga förmånslagar som folkpension
sanstalten verkställer ingår inte några stad
ganden som gäller socialförsäkringskommis
sionen och kommissionen används inte hel
ler när beslut fattas enligt dessa lagar. Sköt
seln av uppgifterna enligt barnbidragslagen 
(796/92), lagen om stöd för hemvård av 
barn (797 /92), lagen om moderskapsunder
stöd (477/93), militärunderstödslagen 
(781/93), lagen om bostadsbidrag (408175) 
och lagen om studiestöd (65/94) överfördes 
1993 och 1994 på folkpensionsanstalten. 
Socialförsäkringskommissionen nämns inte i 
dessa la~ar, trots att också till en del av des
sa förmaner hänför sig sådan prövning som i 
samband med tidigare motsvarande förmåner 
hör till socialförsäkringskommissionernas 
uppgifter, såsom fastställande av inkomster
na för bostadsbidrag eller för tilläggsdelen 
till stödet för hemvård av barn. 

De stadganden som gäller ansökan av för
mån enligt ovan nämnda nyaste för
månslagar som verkställs av folkpensionsan
stalten samordnades då la~arnas stiftades så 
att i dem stadgas att förman skall sökas hos 
folkpensionsanstalten. Med beaktande av 
principerna i lagen om förvaltningsförfaran
de skall en ansökan som har inlämnats till 
vilken som helst av folkpensionsanstaltens 
lokalbyråer sändas till den byrå som är be
hörig i ärendet. De stadganden som gäller 
sökande av förmån enligt folkpensionslagen, 
sjukförsäkringslagen, lagen om utkomst
skydd för arbetslösa och lagen om arbets
kraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) har 
däremot inte ännu samordnats på ovan 
nämnt sätt, utan enligt dem skall ansökan 
tillställas lokalbyrån på sökandens hemort. 

Enligt 65 § folkpensionslagen och 42 § 
sjukförsäkringslagen indelas landet för för
säkringens handhavande i försäkringsdistrikt, 
omfattande en eller flera kommuner. Vid 
nämnda indelning har det inte beaktats att 
det kunde vara ändamålsenligt att ett försäk-

ringsdistrikt när det gäller de största städerna 
på grund av den stora befolkningsmängden 
kunde omfatta också delar av en kommun. 

1.2. Bedömning av nuläget 

Utvecklandet av socialförsäkringskommis
sionerna har varit aktuellt sedan ingången av 
1993. Genom den lag som gällde ändring av 
66 och 68 §§ folkpensionslagen (1658/92) 
reviderades då de grunder som gäller antalet 
medlemmar och suppleanter i kommissioner
na. Socialförsäkringskommissionerna har i 
dag sammanlagt något över l 200 medlem
mar, medan antalet före revideringen var 
över 4 000. Avsikten var att förenkla kom
missionernas sammansättning. Antalet SUJ?
pleanter är i dag ca l 100. Under tidigare ar 
var medlemmamas medelålder rätt hö~, men 
den har numera sjunkit till ca 51 ar. Av 
medlemmarna är nagot över 56 % kvinnor. I 
samband med den revidering som gällde 
sammansättningen eftersträvades också en 
rationalisering av arbetsmetoderna i den mån 
det var möjligt med beaktande av gällande 
lagstiftning. 

Enligt folkpensionsanstaltens utredning 
behandlade socialförsäkringskommissionerna 
sammanlagt ca 19 300 ärenden 1995, vilka 
huvudsakligen gällde sjukförsäkring. A v an
sökningarna om sjukdagpenning behandlade 
kommissionerna ca 3 % och av andra ären
den som gällde sjukförsäkring under l %. 
A v alla de ärenden som behandlades vid 
kommissionerna var ca 16 000 beslut om 
sjukdagpenning, något över 600 ärenden 
som gällde föräldrapenning, 160 ärenden 
som gällde specialvardspenning, 150 ären
den som gällde specialersättningsgilla läke
medel, något under l 500 beslut om grund
dagpenning inom arbetslöshetsskyddet och 
något över 800 ärenden som gällde arbets
marknadsstöd. Också när det gäller pension
särenden har kommissionernas roll minskat 
ytterligare, då antalet ärenden till följd av 
folkpensionsreformen på 1980-talet har min
skat. Kommissionen fattar inte några egent
liga pensionsbeslut, utan fastställer endast 
inkomstemas eller avdragens belopp i sam
band med vissa pensionsförmåner som allt
jämt är beroende av prövning. Allt som allt 
har antalet förmånsärenden som skall be
handlas i kommissionerna minskat på ett 
avgörande sätt på 1990-talet och det utgör 
endast några procent av alla förmånsbeslut 
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Till medlemmarna i kommissionerna och 
kommissionernas läkare betalades 1995 ca 4 
milj. mk i ersättning för inkomstbortfall, 
mötesarvoden och ersättningar för resekost
nader. I och med att antalet medlemmar och 
antalet ärenden som skall behandlas har 
minskat har också kostnaderna sjunkit på 
1990-talet. Detta är emellertid endast de di
rekta utgifterna och utöver dem bör också 
bl.a. kostnaderna för kommissionernas ut
bildning, föredragningen av ärendena och 
den övriga administrationen beaktas. 

Enligt folkpensionsanstalten utnyttjas kom
missionerna i dag på olika sätt i de olika 
försäkringsdistrikten. Kommunens storlek 
och näringsstruktur inverkar på vilket slag 
av ärenden som förs till kommissionerna. 
A v socialförsäkringskommissionen har förut
satts kännedom om klienternas förhållanden, 
vilket inte kan förverkligas i synnerhet i 
större bosättningscentrum. På mindre orter 
känner däremot byråns personal sökandena 
och deras förhållanden. 

Inom pensionsförsäkringen blir socialför
säkringskommissionen tvungen att fastställa 
inkomstema när det gäller ansökan om pen
sionsdelar som är beroende av prövning i 
sådana fall där det i själva verket inte finns 
någon möjlighet till prövning. T.ex. konsta
terandet av beloppet av depositioner eller 
skulder och räntorna på dem enligt de verifi
kat som banken ger omfattar ingen pröv
ningsrätt. Uppgifterna är också till vissa 
andra delar helt rutinmässiga, och en stor 
mängd ärenden har eventuellt behandlats 
helt mekaniskt vid mötena. En betydande 
del av förmånsbesluten är också annars till 
sin karaktär sådana att de inte innehåller 
någon sådan prövning från fall till fall som 
lämpar sig för kommissionsarbete. 

Folkpensionsanstaltens lokalförvaltning 
och verksamheten i samband med avgörande 
av förmåner har reviderats på många sätt de 
senaste åren. Genom interna lösningar vid 
folkpensionsanstalten har de principer som 
gäller rätten att avgöra förmåner och rätten 
att använda dataterminaler ändrats. Målet har 
varit att ärendena skall behandlas på ett rik
tigt och samtidigt smidigt och snabbt sätt. 
Behandlingen av en ansökan som t.ex. gäller 
sjukdagpenning eller utkomstskydd för ar
betslösa kan fördröjas på grund av behand
ling i kommissionen i synnerhet i små kom
muner där kommissionerna inte sammanträ
der så ofta. 

Folkpensionsanstaltens uppgifter utökades 

med sex nya förmånsslag 1993 och 1994. 
Klientkretsens struktur och förmånemas na
tur har förändrats. Samtidigt har antalet för
månsärenden som skall avgöras ökat betyd
ligt. Pensionsärendenas andel har minskat 
och andelen förmåner till barnfamiljer samt 
olika arbetslöshets- och studiesociala förmå
ner samt stödformer för boende har ökat. År 
1995 behandlades ca 2,6 milj. olika förmån
sansökningar, såsom ca 415 000 pensionsan
sökningar och ansökningar om förmåner på 
grund av handikapp, 645 000 ansökningar 
om dagpenning inom sjukförsäkringen, 430 
000 ärenden som gällde utkomstskydd för 
arbetslösa, 116 000 ansökningar om rehabili
terings- och rehabiliteringspenningsförmåner, 
402 000 ärenden som gällde stöd för hem
vård av barn, barnbidrag och moderskaps
understöd, 360 000 ärenden som gällde all
mänt bostadsbidrag, 435 000 studiestödsä
renden och sammanlagt 23 000 militärunder
stödsärenden. Dessutom behandlades över 
22 milj. ansökningar om ersättning för sjuk
vård, av vilka största delen dock är läkeme
delsersättningar enligt det direkta ersätt
ningsförfarandet 

Den allmänna utbildningsnivån när det 
gäller de anställda vid folkpensionsanstalten 
har stigit hela tiden. Samtidigt har utbild
ningen på arbetsplatsen utvecklats och det 
yrkesmässiga kunnandet både blivit bredare 
och ökat. Specialpersonal såsom sjukskötare, 
farmaceuter och sakkunnigläkare har också 
anställts vid byråerna. Folkpensionsanstal
tens åsikt är att kommissionerna inte längre 
behövs. 

2. Propositionens mål och de 
föreslagna ändringarna 

2.1. Mål och medel 

De senaste åren har särskild uppmärksam
het fästs vid att folkpensionsanstaltens beslut 
är riktiga och vid att effektivera beslutsför
farandet Vid ingången av 1995 reviderades 
hela den lagstiftning som gäller sökande av 
ändring och rättelse av beslut inom pen
sionsförsäkringen. Revideringen gällde också 
folkpensionssystemet och andra pensionssys
tem som folkpensionsanstalten sköter samt 
ersättningar pa grund av handikapp. Vid so
cial- och hälsovårdsministeriet bereds mot
svarande ändringar som skall gälla också 
alla andra förmåner som folkpensionsanstal
ten sköter. Avsikten med dessa revideringar 
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är att trygga att felaktiga beslut kan rättas på 
ett smidigt och snabbt sätt. 

Såväl inom stats- som kommunalförvalt
ningen har förtroendeorganens deltagande i 
avgörandet av enskilda ärenden minskat de 
senaste åren. T.ex. inom social- och arbets
kraftsförvaltningen samt när det gäller be
skattningsärenden har användningen av 
nämnder minskat eller verksamheten annars 
rationaliserats genom att organ med förtro
endevalda har slagits samman och avgöran
dena överförts på tjänstemännen. I synnerhet 
inom kommunernas verksamhetsområde har 
nämnder och andra organ som består av för
troendevalda också indragits. 

Behandlingen av enskilda förmånsärenden 
i ett sådant förtroendeorgan som socialför
säkringskommissionen passar illa ihop med 
den verksamhetsmodell som har etablerat si~ 
vid folkpensionsanstalten och som bygger pa 
resultatstyming. Det är svårt att samordna 
uppnåendet av mål som en snabb, smidig 
och ekonomisk behandlig av förmånsärenden 
med arbete i en kommission, där det kan 
vara fråga om att sammankalla ett kollegium 
med förtroendevalda bara för att avgöra någ
ra få förmånsärenden. Beredningen, före
dragningen och registreringen av ärenden 
samt utbildning och många andra nödvändi
ga uppgifter belastar för sin del lokalbyråer
nas personalresurser och anslag. 

Resultatstyrning och annan utveckling som 
syftar till en ekonomisk och effektiv förvalt
ning förutsätter att organisationens beslutsni
våer minskas och att beslutsprocessen för
enklas. Socialförsäkringskommissionerna 
passar relativt illa in bland dessa mål. 

2.2. De föreslagna ändringarna 

Propositionens mål är att rationalisera och 
påskynda behandlingen av de förmånsären
den som folkpensionsanstalten sköter. So
cialförsäkringskommissionemas uppgifter 
har redan genom administrativa beslut över
förts till folkpensionsanstaltens lokalbyråer 
och kommissionernas deltagande i avgöran
det av förmånsärenden kan inte längre anses 
nödvändigt. Det föreslås därför att socialför
säkringskommissionerna dras in. De förmån
särenden som för närvarande avgörs av 
kommissionerna skall sköta~. vid folkpen
sionsanstaltens lokalbyråer. Andringar som 
gäller detta görs i folkpensionslagen, fami
ljepensionslagen, lagen om frontmannapen
sion, lagen om bostadsbidrag för pensionsta-

gare, lagen om handikappbidrag, sjukförsäk
ringslagen och lagen om utkomst
-skydd för arbetslösa samt de tekniska änd
ringar som föranleds av att socialförsäk
ringskommissionerna dras in görs i lagen om 
pension för arbetstagare, lagen om sjöman
spensioner, lagen om statens pensioner och 
lagen om olycksfallsförsäkring. 

Det föreslås dessutom att de stadganden i 
folkpensionslagen, sjukförsäkringslagen, la
gen om utkomstskydd för arbetslösa och 
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild
ning som gäller sökande av förmån samord
nas med de stadganden som gäller sökande 
av andra förmåner som folkpensionsanstalten 
betalar ut. 

Det föreslås att vid sidan av kommuner 
även delar av en kommun skall beaktas i 
den indelning i försäkringsdistrikt som gäller 
folkpensionsanstaltens organisation. 

3. Propositionens verkningar 

Propositionen har inga direkta verkningar 
på förmånsutgifterna eller förmånemas be
lopp. Propositionen innebär dock administra
tiva inbesparingar och en snabbare behand
ling av ärendena. Till medlemmarna i social
försäkringskommissionerna betalades 1995 
sammanlagt ca 4 milj. mk i ersättning för 
inkomstbortfall, mötesarvoden och ersätt
ningar för resekostnader. Nämnda utgifter 
finansieras som folkpensionsanstaltens för
valtningskostnader, av vilka 60 % hänförs 
till sjukförsäkringens kostnader och 40 % till 
folkpensionsförsäkringens kostnader. Dess
utom bör bl.a. kostnaderna för kommissio
nernas utbildning, föredragningen av ärende
na och den övriga administrationen beaktas. 
Dessa kostnader försvinner också. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid social- och hälsovårdsministeriet i 
samarbete med folkpensionsanstalten. 

5. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

Till riksdagen avlåts särskilt en proposition 
med förslag till lagar om ändring av folk
pensionslagen och vissa andra lagar som har 
samband med den, som bör beaktas då den
na proposition behandlas. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lag om ändring av folkpensionslagen 

35 §. Det föreslås att innehållet i paragra
fens l mom. ändras så att det överensstäm
mer med de stadganden som gäller sökande 
av andra förmåner som folkpensionsanstalten 
betalar ut. Förmånerna enligt folkpensionsla
gen skall sökas hos folkpensionsanstaltens 
lokalbyrå. Med beaktande av principerna i 
lagen om förvaltningsförfarande skall en 
ansökan som har inlämnats till vilken lokal
byrå som helst sändas till den byrå som är 
behörig i ärendet. 

43 a §. Det föreslås att omnämnandet av 
socialförsäkringskommissionen i paragrafens 
3 mom. ersätts med folkpensionsanstalten. 

65 §. I l mom. föreslas ett tillägg, enligt 
vilket ett försäkringsdistrikt vid sidan av en 
eller flera kommuner även skall kunna om
fatta en eller flera delar av en kommun. För
slaget har betydelse i synnerhet då indel
ningen i försäkringsdistrikt när det gäller de 
största städerna övervägs. 

66 §. Det föreslås att paragrafen upphävs 
på grund av att socialförsäkringskommissio
nerna dras in. 

67 §. Det föreslås att l mom., som gäller 
socialförsäkringskommissionen och dess 
uppgifter, ändras eftersom det föreslås att 
socialförsäkringskommissionerna skall dras 
in. Det föreslås att till paragrafen fogas ett 
stadgande som motsvarar principerna i den 
gällande folkpensionsförordningen och enligt 
vilket folkpensionsanstalten kan besluta att 
beslutanderätten när det gäller en förmån 
skall överföras till en lokalbyrå eller någon 
annan enhet. I fråga om invaliditetspensio
nerna skall dock arbetsoförmågan bedömas 
centraliserat. Folkpensionsanstaltens lokal
byrå skall behandla de ansökningar om in
validitetspension där sökanden inte har rätt 
till folkpension på grund av arbetspensio
nens storlek. I paragrafen stadgas dessutom 
att pensionsanstalten meddelar anvisningar 
om behandlingen av förmånerna för säker
ställande av en enhetlig praxis. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. upp
hävs såsom onödigt. 

69 §. Paragrafen gäller social- och skatte
myndigheternas skyldighet att lämna folk
pensionsanstalten uppgifter. Det speciella 
omnämnandet av medlemmarna av socialför-

säkringskommissionen har strukits i stadgan
det. Den föråldrade termen "socialnämnd" 
har ändrats till "det organ som avses i 6 § 
socialvårdslagen". 

70-72 §. Det föreslås att paragraferna 
upphävs, eftersom de blir onödiga till följd 
av att socialförsäkringskommissionerna dras 
in. 

83 §. I det stadgande som gäller folkpen
sionsanstaltens rätt att få uppgifter har det 
speciella omnämnadet av socialförsäkrings
kommissionen strukits i l mom. 

84 §. I den paragraf som gäller delgivning 
av beslut har det speciella omnämnandet av 
socialförsäkringskommissionen strukits. 
stadgandet har dessutom ändrats så att det 
tekniskt är modernare och överensstämmer 
med de andra stadganden som gäller delgiv
ning och som folkpensionsanstalten tilläm
par. 

1.2. Lag om ändring av familjepen
sionslagen 

34 §. Det föreslås att paragrafen, som gäl
ler socialförsäkringskommissionens uppgif
ter, upphävs. 

37 §.Paragrafens l mom. ändras på grund 
av de ändringar som föreslås i folkpen
sionslagen. 

38 §. Det föreslås att omnämnandet av 
socialförsäkringskommissionen stryks i para
grafen. 

1.3. Lag om ändring av lagen om 
frontmannapension 

15 a §. Det föreslås att paragrafen, som 
gäller socialförsäkringskommissionens upp
gifter, upphävs. 

17 §. Paragrafens l mom. ändras på grund 
av de ändringar som föreslås i folkpen
sionslagen. I paragrafens 3 mom. stryks om
nämnandet av socialförsäkringskommissio
nen. 

1.4. Lag om ändring av lagen om 
bostadsbidrag för pensionstagare 

8 b §. Det föreslås att paragrafen, som 
gäller socialförsäkringskommissionens upp-
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gifter, upphävs. 
14 §. Hänvisningsstadgandena i l mom. 

ändras så att de överensstämmer med de 
ändringar som föreslås i folkpensionslagen. I 
paragrafens 2 mom. stryks omnämnandet av 
socialförsäkringskommissionen. 

1.5. Lag om ändring av lagen om 
handikappbidrag 

8 §. Hänvisningsstadgandena i paragrafen 
ändras på grund av de ändringar som före
slås i folkpensionslagen. 

1.6. Lag om ändring av 
sjukförsäkringslagen 

27 §. I denna paragraf är det fråga om en 
teknisk ändring, där omnämnandet av social
försäkringskommissionen i paragrafens 4 
mom. har ändrats till folkpensionsanstalten. 

28 b §. Omnämnandena av socialförsäk
ringskommissionen i paragrafen har ändrats 
så att de gäller folkr,ensionsanstalten. Samti
digt har den föraldrade termen "social
nämnd" ändrats till "det organ som avses i 
6 § socialvårdslagen". 

30 §. Enligt l mom. skall förmånerna en
ligt sjukförsäkringslagen sökas hos folkpen
sionsanstaltens lokalbyrå. I paragrafens 5 
mom. ersätts socialförsäkringskommissionen 
med folkpensionsanstalten. 

30 b §. Redovisningen för kostnaderna för 
anordnande av företagshälsovård skall läm
nas in till folkpensionsanstalten. 

30 c §. Enligt l mo m. skall ersättning för 
anordnande av företagshälsovård sökas hos 
folkpensionsanstal ten. 

31 §. Paragrafens l mom., som gäller den 
försäkrades skyldighet att genomgå under
sökning för utredning av hälsotillståndet och 
bedömning av arbetsförmågan, ändras så att 
folkpensionsanstalten bestämmer om sådan 
undersökning i samband med ett ärende som 
den behandlar. I stadgandet nämns inte läng
re särskilt folkpensionsanstaltens kretsbyrå 
eller lokalbyrå. Förteckningen i det gällande 
stadgandet har ersatts med ordet folkpen
sionsanstalten. A v sikten med ändringen är 
inte att begränsa kretsbyråns eller lokalby
råns rätt att utfärda förordnande om under
sökning, utan att precisera de omnämnanden 
i lagen som gäller folkpensionsanstaltens 
organisation. 

42 §. Till l mom. föreslås ett tillägg, en
ligt vilket ett försäkringsdistrikt utöver en 

kommun eller flera kommuner också skall 
kunna omfatta en eller flera delar av en 
kommun. Förslaget har betydelse i synnerhet 
då indelningen i försäkringsdistrikt när det 
gäller de största städerna övervägs. 

46 §. stadgandet blir onödigt till följd av 
att socialförsäkringskommissionerna dras in 
och det föreslås därför att stadgandet upp
hävs. 

47 §. Enligt 30 § skall dagpenning, mo
derskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, 
specialvårdspenning samt ersättning för sjuk
vårdskostnader sökas hos folkpensionsanstal
tens lokalbyrå. I paragrafen föreslås inte 
stadgat om hos vilken av folkpensionsanstal
tens lokalbyråer ersättningen skall sökas. 
Med beaktande av principerna i lagen om 
förvaltningsförfarande skall en ansökan som 
har inlämnats till vilken lokalbyrå som helst 
sändas till den byrå som är behörig i ären
det. A v denna orsak kan stadgandet upp
hävas. 

Det föreslås att också paragrafens 2 mom. 
upphävs såsom onödigt. Momentet gäller 
socialförsäkringskommissionens och lokal
byråns behörighet. 

48 §. Folkpensionsanstalten skall utfärda 
ett skriftligt beslut om sökanden yrkar det. 
Yrkandet kan framföras muntligt eller skrift
ligt. Omnämnandet av socialförsäkringskom
missionen har strukits i paragrafens 2 mom. 

49 §. Omnämnandet av socialförsäkrings
kommissionerna i paragrafens l mom. 2 
punkt ersätts med lokalbyråerna. Paragrafens 
l mom. 6 punkt ändras tekniskt så att minis
teriets namn motsvarar den form som an
vänds för närvarande. 

Det föreslås att omnämnandet av socialför
säkringskommissionerna i paragrafens 2 
mom. ersätts med lokalbyråerna. 

51 §. I paragrafen görs författningsteknis
ka ändringar som gäller namnen. 

52 §. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att omnämnandet av socialförsäkringskom
missionen ersätts med folkpensionsanstalten. 

53 §. Paragrafen ändras på samma sätt 
som 52§. 

56 §. Paragrafen ändras på samma sätt 
som 52§. 

57 §. Omnämnandet av socialförsäkrings
kommissionen i paragrafens 2 mom. ersätts 
med folkpensionsanstalten. 

61 §. Den ändring som gäller indragning 
av socialförsäkringskommissionerna förut
sätter att det när det gäller arbetsplatskassor
na inte hänvisas till kommissionerna. A v gör-
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andet av de förmåner enligt sjukförsäkrings
la~en som sköts av arbetsplatskassorna kvar
star oförändrat hos arbetsplatskassorna. När 
det gäller arbetsplatskassorna iakttas i till
ämpliga delar samma stadganden som när 
det gäller folkpensionsanstalten eller dess 
lokalbyrå i egenskap av den instans som 
beviljar och betalar ut förmåner enligt denna 
lag. I paragrafens 3 mom. ersätts socialför
säkringskommissionen med folkpensionsans
talten. 

62 §. Enligt paragrafen skall arbets
platskassan anmäla de försäkrade som hör 
till kassans verksamhetssektor till folkpen
sionsanstalten och inte till socialförsäkrings
kommissionen. 

68 §. Det föreslås att paragrafens l mom. 
upphävs. Sådana situationer som avses i mo
mentet har inte uppkommit under lagens 
giltighetstid. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar det gällan
de stadgandet. Folkpensionsanstalten skall 
ha rätt att av myndigheter och andra i para
grafen nämnda instanser få de uppgifter som 
inverkar på avgörandet av det ärende som 
den behandlar. 

70 §. Folkpensionsanstalten har rätt att få 
handräckning av myndigheterna. Socialför
säkringskommissionens rätt att få handräck
ning har strukits i stadgandet. 

74 §. Folkpensionsanstaltens och besvär
sinstansernas expeditioner är avgiftsfria. 

l. 7. Lag om ändring av lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa 

3 §. Verkställande organ och 6 §. Arbets
tvists inverkan på betalningen av arbetslös
hetsdagpenning. sakinnehållet i paragraferna 
är detsamma som i stadgandena i den gäl
lande lagen, dock så att stadgandena gäller 
folkpensionsanstalten och inte socialförsäk
ringskommissionen. 

28 §.Ansökan om dagpenning. Grunddag
penning skall sökas hos folkpensionsanstal
tens lokalbyrå. I paragrafen föreslås inte 
stadgat om hos vilken av folkpensionsanstal
tens lokalbyrårer ersättningen skall sökas. 
Med beaktande av principerna i lagen om 
förvaltningsförfarande skall en ansökan som 
har inlämnats till vilken lokalbyrå som helst 
sändas till den byrå som är behörig i ären
det. Ansökan kan på motsvarande sätt läm
nas in också till arbetskraftsbyrån, om den 
inte kan lämnas in till folkpensionsanstaltens 
lokalbyrå. 

29 §. Rätt att erhålla vissa uppgifter. sak
innehållet i paragrafen är detsamma som i 
det gällande stadgandet, dock så att social
försäkringskommissionens rätt att få vissa 
uppgifter har ändrats till folkpensionsanstal
tens rätt. 

31 §. Återindrivning. I paragrafens 3 
mom. ersätts socialförsäkringskommissionen 
med folkpensionsanstalten. 

36 a §. Utmätningsmans rätt till infonna
tion, 

38 §. Folkpensionsanstaltens och arbets
löshetskassans beslut och sökande av änd
ring i det och 

40 §. Besvärstid och insändande av be~ 
svärsskrift. stadgandena har ändrats så att de 
gäller folkpensionsanstalten och inte social
försäkringskommissionen. 

41 §. Dagen för delfående av beslut. I 
stadgandet har socialförsäkringskommissio
nen ersatts med folkpensionsanstalten. 

43 §. Undanröjande av beslut. I paragrafen 
föreslås samma ändringar som i 41 §. 

43 a §. Rättande av fel. I det stadgande 
som gäller rättande av fel har socialförsäk
ringskommissionen ändrats till folkpension
sanstalten. 

43 b §. Rättelseföifarande. Ändringarna 
gäller endast namnen. .. 

43 c §. Utkomstskyddsombud. Andringar
na gäller endast namnen. 

45 §. Indrivning av arbetslöshetsdagpen
ning i vissafall samt utmätning av dagpen
ning. De föreslagna ändringarna i paragra
fens 1-3 mom. gäller endast namnen. 

1.8. Lag om ändring av lagen om 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 

21 §.Ansökan omfönnån. Det föreslås att 
innehållet i paragrafens l mom. ändras så att 
det överensstämmer med de stadganden som 
gäller sökande av andra förmåner som folk
pensionsanstalten betalar ut. Grundstöd och 
andra förmåner som ansluter sig till det skall 
sökas hos folkpensionsanstaltens lokalbyrå. 
Med beaktande av principerna i lagen om 
förvaltningsförfarande skall en ansökan som 
har inlämnats till vilken lokalbyrå som helst 
sändas till den byrå som är behörig i ären
det. 

1.9. Lag om ändring av lagen om pension 
för arbetstagare 

19 a och 19 d § §. Det föreslås att den 
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ändring som föranleds av att socialförsäk
ringskommissionerna dras in görs i paragra
ferna. Socialförsäkringskommissionen ersätts 
med folkpensionsanstalten i paragraferna. 

1.10. Lag om ändring av lagen om 
sjömanspensioner 

28 b och 63 a §§. Det föreslås att social
försäkringskommissionen ersätts med folk
pensionsanstalten i paragraferna. 

1.11. Lag om ändring av lagen om statens 
pensioner 

14 och 17 § §. Det föreslås att socialför
säkringskommissionen ersätts med folkpen
sionsanstalten i paragraferna. 

1.12. Lag om ändring av lagen om 
olycksfallsförsäkring 

61 a §. Det föreslås att socialförsäkrings
kommissionen ersätts med folkpensionsans
talten i paragrafen. 

1. 

2. Nännare stadganden och 
bestämmelser 

stadgandena i folkpensionsförordningen 
(594/56), sjukförsäkringsförordningen 
(473/63), förordningen om verkställigheten 
av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
(742/84) och vissa andra förordningar bör 
ändras så att de motsvarar reformen. 

3. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den l januari 
1997. Vid denna tidpunkt måste annars nya 
socialförsäkringskommissioner tillsätt'!s för 
den följande kommunalvalperioden. Atgär
der som verkställigheten av lagarna förutsät
ter kan vidtas redan innan de träder i kraft. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 

om ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 66 § och 70-72 §§, 
dessa lagrum sådana de lyder, 66 § i lag av den 30 december 1992 (1658/92) och 

70-72 §§ i lag av den 5 februari 1982 (103/82), samt 
ändras 35 § l mom., 43 a § 3 mom., 65 § l mom., 67 § och 69 §§, 83 § l mom. och 

84 §, 
av dessa lagrum 35 § l mom. sådant det lyder i lag av den 8 februari 1991 (214/91), 

43 a § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 18 januari 1985 (53/85), 65 § l mom. sådant 
det lyder i lag av den 6 juni 1974 (451174), 67 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda 
lag och nämnda lag av den 5 februari 1982, 69 § sådan den lyder i lag av den 5 februari 
1988 (123/88) och 83 § l mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 5 februari 1982, som 
följer: 

35 § 
Förmån enligt denna lag skall sökas hos 

folkpensionsanstalten. 

43 a§ 

Pensionen utbetalas dock till arbetslös-

360390Z 

hetskassan eller folkpensionsanstalten endast 
under förutsättning att meddelande enligt 
45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för ar
betslösa har gjorts minst två veckor före den 
dag då pensionen skall utbetalas. 

65 § 
För skötseln av försäkringen indelas landet 
försäkringsdistrikt som omfattar en eller 
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flera kommuner eller delar av en kommun. 
Försäkringsdistrikten bestäms av folkpen
sionsanstalten sedan den hört kommunstyrel
serna i fråga. 

67 § 
Folkpensionsanstalten beslutar om överfö

ring av beslutanderätt till en lokalbyrå eller 
någon annan enhet när det gäller avgörande 
av en förmån, med undantag av invalidi
tetspensioner, i fråga om vilka arbetsoförmå
gan bedöms centraliserat. Pensionsanstalten 
meddelar anvisningar om behandlingen av 
förmånerna för säkerställande av en enhetlig 
beslutspraxis. 

69 § 
Det organ som avses i 6 § socialvårdsla

gen och skattemyndigheterna skall lämna 
pensionsanstalten uppgifter och utredningar 
som den behöver i sin verksamhet. 

Det organ som avses i 6 § socialvårdsla
gen skall underrätta lokalbyrån om de fall då 
enligt dess mening pension bör beviljas, rät
tas eller dras in eller då organet i fråga anser 
att utbetalning av pension till pen-

2. 

sionstagaren själv inte är ändamålsenlig. Det 
organ som avses i 6 § socialvårdslagen skall 
även underrätta lokalbyrån om att en pen
sionstagare som får vårdbidrag placerats i 
vård som avses i 42 a §. 

83 § 
Statlig, kommunal och annat offentligrätts

ligt samfunds myndighet, försäkrings- och 
pensionsanstalterna samt arbetsgivare är 
skyldiga att på begäran lämna pensionsans
talten, prövningsnämnden och försäk
ringsdomstolen de uppgifter som är nödvän
diga för att rätten till pension eller pensions
beloppet skall kunna utredas. 

84 § 
Lagen om översändande av handlingar 

(74/54) tillämpas på pensionsanstalten. Den 
som saken gäller anses ha fått del av ett be
slut eller meddelande sjunde dagen efter det 
att beslutet eller meddelandet postades under 
den adress som han meddelat, om inte något 
annat visas. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1997. 

Lag 

om ändring av familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69) 34 §, sådan den lyder i lag 

av den 9 februari 1990 (104/90), samt 
ändras 37 § l mom. och 38 §, dessa lagrum sådana de lyder, 37 § l mom. i lag av den 14 

oktober 1994 (888/94) och 38 § i nämnda lag av den 9 februari 1990, 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 10 år som krävs i 41 § folkpensionsla
gen, kan pensionen utan hinder av boende 

utomlands betalas om barnets vårdnadshava
re uppfyller bosättningskravet 

38 § 
Banker och andra penninginstitut är skyl

diga att på begäran lämna pensionsanstalten, 
prövningsnämnden och försäkringsdomstolen 
de uppgifter som behövs för att rätten till 
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efterlevandepension eller pensionens belopp Denna lag träder kraft den l januari 
skall kunna utredas. 1997. 

3. 
Lag 

om ändring av lagen om frontmannapension 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119177) 15 a §, sådan den 

lyder i lag av den 30 december 1982 (l 084/82), samt 
ändras 17 § l och 3 mom. dessa lagrum sådana de lyder 17 § l mom. i lag av den 14 ok

tober 1994 (889/94) och 17 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 5 februari 1982 (106/82), 
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 bindande av de i folkpensionsla
gen stadgade pensionerna och understöden 
vid levnadskostnaderna (348/56). Vid be
stämmande av extra fronttillägg iakttas 

4. 

dessutom i tillämpliga delar 26 § 7 mom. 
folkpensionslagen. 

Banker och andra penninginstitut är även 
skyldiga att på begäran lämna pensionsan
stalten, prövningsnämnden och försäk
ringsdomstolen de uppgifter som behövs för 
att rätten till pension eller frontmannapen
sionens belopp skall kunna utredas. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1997. 

Lag 
om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591178) 8 b §, så

dan den lyder i lag av den 30 december 1982 (1086/82), samt 
ändras 14 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 5 februari 1982 och den 21 no

vember 1994 (112/82 och 985/94), som följer: 

14 § 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 28 §, 
31 § 2 mom., 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40, 

42, 43, 43 a, 44-46, 69, 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. 
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Banker och andra penninginstitut är även eller bostadsbidragets belopp skall kunna 
skyldiga att på begäran lämna pensionsan- utredas. 
stalten och prövningsnämnden de uppgifter 
som behövs för att rätten till bostadsbidrag Denna lag träder kraft den l januari 

1997. 

5. 
Lag 

om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 8 § lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/88), sådant detta lagrum 

lyder i lag av den 14 oktober 1994 (890/94), som följer: 

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, 69 och 75 
§§, 79 § l och 4 mom. samt 80-83, 

6. 

83 a, 84-88 och 88 a §§ folkpensionslagen 
samt lagen om bindande av de i folkpen
sionslagen stadgade pensionerna och under
stöden vid levnadskostnaderna (348/56). 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1997. 

Lag 
om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 46 §, 47 § och 68 § l mom., 
av dessa lagrum 47 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 15 juni 1973, den 22 

december 1989 och den 30 december 1992 (496/73, 1255/89 och 1659/92) och 68 § l mom. 
sådant det lyder i nämnda lag av den 22 december 1989, samt 

ändras 27 § 4 mom., 28 b§, 30 § l och 5 mom., 30 b§, 30 c § l mom., 31 § l mom., 42 
§ l mom., 48 § l och 2 mom., 49 § l mom. 2 och 6 punkten och 2 mom., 51 §, 52 § l 
mom., 53 och 56 §§, 57 § 2 mom., 61 § 2 och 3 mom., 62 § 2 mom., 68 § 2 mom. samt 70 
och 74 §§, 

av dessa lagrum 27 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 18 december 1995 (1500/95), 
28 b § och 30 c § l mom. sådana de lyder i lag av den 25 augusti 1994 (782/94), 30 § l 
mom. sådant det lyder i lag av den 29 september 1978 (745/78) och 5 mom. sådant det lyder 
i lag av den 28 december 1990 (1324/90), 30 b § sådan den lyder i lag av den 30 december 
1992 (1653/92), 31 § l mom. sådant det lyder i lag av den 14 januari 1966 (5/66), 42 § l 
mom. sådant det lyder i lag av den 6 juni 1974 (452174), 48 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
av den 19 december 1969 (811/69), 52 § l mom. sådant det lyder i lag av den 27 november 
1992 (1098/92), 56 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 14 januari 1966 
och lag av den 4 juli 1969 (464/69), 61 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 27 november 
1992 (1165/92) samt 61 § 3 mom. och 62 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 13 maj 
1988 ( 448/88), som följer: 
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27 § 

Har en försäkrad rätt att få ersättning en
ligt l mom. såsom full invalidpension med 
stöd av de stadganden eller bestämmelser 
som anges i 8 § 4 mom. lagen om pension 
för arbetstagare, med stöd av lagen om pen
sion för riksdagsmän (329/67), lagen om 
sjömanspensioner (72/56), lagen om med
lems av statsrådet rätt till pension och om 
familjepension efter honom (870/77) eller 
lagen om pension för kommunala förtroen
devalda (578/77) eller med stöd av tidigare 
lag beträffande personer i anställning hos 
staten, en kommun, en församling eller nå
got annat offentligrättsligt samfund eller 
med stöd av andra stadganden eller bestäm
melser, skall utan hinder av vad som ovan i 
denna paragraf stadgas dagpenning betalas 
till fullt belopp för en tid som omfattar de 
150 första betalningsdagarna av den i 19 § 3 
mom. avsedda maximala tiden för utbetal
ning av dagpenning och till utgången av den 
femte fulla månaden av de följande kalen
dermånaderna (dagpenningens primärlid). 
Om den i 19 § 3 mom. avsedda tid under 
vilken dagpenning utbetalas, efter ovan 
nämnda 150 dagar då dagpenning betalas 
utan avbrott, beräknas upphöra före primär
tidens utgång, utlöper dock primärtiden re
dan i slutet av den fjärde fulla kalendermå
naden. På ovan nämnda ersättningar som 
utbetalas med stöd av någon annan lag till
lämpas under dagpenningens primärtid inte 
vad som stadgas i l - 3 mom. Folkpension
sanstalten skall fastställa primärtiden och 
omedelbart då de 150 betalningsdagarna gått 
till ända meddela den som beviljar ovan av
sedd annan ersättning att primärtiden löpt ut. 
Den försäkrade skall dessutom informeras 
om möjligheterna att få rehabilitering och 
om sökande av annan ersättning. En ny pri
märtid kan fastställas endast i det fall att sex 
månader har förflutit från utgången av den 
föregående tiden. Om de ovan avsedda med
delandena och informationen stadgas närma
re genom förordning. 

28 b§ 
Har det organ som avses i 6 § socialvårds

lagen beviljat en försäkrad utkomststöd för 
betalning av arvode till läkare eller medi
cinskt laboratorium, för anskaffning av läke
medel eller för resekostnader, har organet 
rätt att av folkpensionsanstalten mot redovis-

ning uppbära den del av det betalda ut
komststödet som folkpensionsanstalten skul
le vara skyldig att i motsvarande ersättning 
betala till den försäkrade. 

Kan betalning av dagpenning till mottaga
ren själv på grund av dennes levnadsvanor 
inte anses motsvara sitt syfte, kan folkpen
sionsanstalten på framställning av det i 6 § 
socialvårdslagen avsedda organet i den för
säkrades boningskommun besluta att dag
penning utbetalas till organet i fråga för att 
användas för vård av den försäkrade och 
dennes familj. 

30 § 
Förmån enligt denna lag skall sökas hos 

folkpensionsanstalten. 

Har en barnaföderska inte genomgått efter
undersökning hos en läkare tidigast fem och 
senast tolv veckor efter nedkomsten, upp
kommer inte rätt till föräldrapenning och har 
fadern inte rätt till faderskapspenning under 
föräldrapenningsperioden, om inte folkpen
sionsanstalten av särskilda skäl beslutar nå
got annat. Närmare stadganden om efterun
dersökning utfärdas genom förordning. 

30 b§ 
För kostnader enligt 29 § 2 mom. skall 

kommunen inom sex månader från det före
tagshälsovård givits inlämna redovisning till 
folkpensionsanstalten så som närmare stad
gas genom förordning. Trots försening kan 
ersättning beviljas helt eller delvis, om för
vägrande av ersättningen bör anses oskäligt. 

30 c§ 
Ersättning enligt 29 § l och 3 mom. skall 

sökas hos folkpensionsanstalten för en ar
betsgivares vidkommande inom sex månader 
från räkenskapsperiodens utgång samt i frå
ga om företagare och andra som utför eget 
arbete från det kostnaderna uppkommit, vid 
äventyr att förmånen annars går förlorad. 
Trots försening kan ersättning beviljas helt 
eller delvis, om förvägrande av ersättningen 
bör anses oskäligt. 

31 § 
Den försäkrade är skyldig att för utredning 

av hälsotillståndet och bedömning av arbets
förmågan på anfordran av folkpensionsan-
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stalten och på sjukförsäkringsfondens be
kostnad för undersökning besöka en viss 
läkare eller en viss sjukvårds- eller under
sökningsinrättning. 

42 § 
För skötseln av försäkringen indelas landet 

i försäkringsdistrikt som omfattar en eller 
flera kommuner eller delar av en kommun. 
Försäkringsdistrikten bestäms av folkpen
sionsanstalten sedan den hört kommunstyrel
serna i fråga. 

48 § 
Folkpensionsanstalten skall meddela skrift

ligt beslut i ett ärende som gäller en förmån, 
om sökanden yrkar det. Yrkandet skall fram
läggas muntligen eller skriftligen inom sju 
dagar från det personen i fråga fått del av 
beslutet. I annat fall blir beslutet bestående. 

I de fall som avses i 30 a § skall den för
säkrade för att få ett skriftligt beslut fram
lä~ga yrkande enligt l mom. inom sju dagar 
fran den tidpunkt då han betalt det pris som 
avses i nämnda paragraf eller fått läkemed
len utan kostnad. 

49 § 
Folkpensionsanstalten åligger: 

2) att meddela anvisningar om hur ersätt
ning skall sökas och ärendena handläggas 
vid lokalbyrån; 

6) att årligen lämna in behövliga uppgifter 
om sjukförsäkringen till social- och hälso
vårdsministeriet; samt 

På folkpensionsanstaltens kretsbyrå an
kommer att övervaka och leda verksamheten 
vid lokalbyråerna inom området enligt de 
anvisningar och föreskrifter som folkpen
sionsanstalten meddelar. 

51 § 
Rättsmedelsinstanser i sjukförsäkringsären

den är socialförsäkringsnämnderna och pröv
ningsnämnden. 

Socialförsäkringsnämndens verksamhets
område är en försäkringskrets. Prövnings
nämndens verksamhetsområde är hela lan
det. 

52§ 
Ändring i folkpensionsanstaltens beslut 

skall sökas genom besvär hos socialförsäk
ringsnämnden i respektive krets. Nämnden 
tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. 
Den består av en ordförande och en vice 
ordförande samt en läkarledamot och två 
ledamöter som är förtro_f;na med de försäkra
des förhållanden. I fraga om ordföranden 
och vice ordföranden skall folkpensionsan
stalten beredas tillfälle att avge utlåtande. I 
fråga om läkarledamoten skall rättsskydds
centralen för sjukvården ges tillfälle att avge 
utlåtande. Varje ledamot har en personlig 
suppleant. Nämndens ordförande skall ha 
den behörighet som fordras för domartjänst 

53§ 
Ändring i folkpensionsanstaltens beslut 

skall sökas genom skriftliga besvär inom 30 
dagar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsskriften skall inlämnas till folkpen
sionsanstaltens lokalbyrå som utan dröjsmål 
skall översända skriften och de handlingar 
som uppkommit vid behandlingen av ären
det till socialförsäkringsnämnden. 

56§ 
Har folkpensionsanstaltens laga kraft vun

na beslut om ersättning enligt denna lag 
grundat sig på en oriktig eller bristfällig ut
redning eller är beslutet uppenbart la_f;stri
digt, kan socialförsäkringsnämnden pa an
sökan av den som saken gäller eller på 
framställning av folkpensionsanstalten och 
efter att ha hört personen i fråga undanröja 
beslutet och förordna att ärendet skall be
handlas på nytt. 

Vad som stadgas i l mom. gäller i till
lämpliga delar prövningsnämnden, som har 
rätt att på ansökan av den som saken gäller 
undanröja sitt tidigare beslut och förordna 
att ärendet skall behandlas på nytt. Samma 
rätt har prövningsnämnden också i fråga om 
socialförsäkringsnämndens beslut i ett ersätt
ningsärende. 

Anser folkpensionsanstalten att dess beslut 
eller socialförsäkringsnämndens beslut är 
felaktigt på det sätt som nämns l mom., har 
den rätt att hänskjuta ärendet till prövnings
nämnden för avgörande. Prövningsnämnden 
har rätt att efter att ha hört den som saken 
gäller rätta det tidigare beslutet eller undan
röja det och förordna att ärendet skall be
handlas på nytt. 
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Efter att ha gjort en i l mom. nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten tem
porärt inställa utbetalningen av ersättning 
eller betala ersättning till de belopp fram
ställningen avser, till dess socialförsäkrings
nämnden har avgjort ärendet. I de fall som 
nämns i 3 mom. kan folkpensionsanstalten 
likaså temporärt förordna att utbetalningen 
av ersättning skall inställas eller att ersätt
ning skall betalas till de belopp framställ
ningen avser, till dess prövningsnämnden 
har avgjort ärendet. 

Då det är fråga om beviljande av förväg
rad förmån eller ökande av beviljad förmån, 
kan folkpensionsanstalten utan hinder av 
tidigare beslut behandla ärendet på nytt. 

57§ 

Folkpensionsanstaltens och socialförsäk
ringsnämndens laga kraft vunna beslut om 
återkrav av ersättning och prövningsnämn
dens beslut i ett sådant ärende får verkställas 
såsom laga kraft vunnen dom. 

61 § 

I fråga om arbetsplatskassorna gäller i till
ämpliga delar vad denna lag stadgar om 
folkpensionsanstalten och dess lokalbyråer. I 
övrigt tillämpas lagen om försäkringskassor. 

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift och arbetstagaren för
säkrads sjukförsäkringspremie i enlighet med 
denna lag. Folkpensionsanstalten skall ur 
sjukförsäkringsfonden till arbetsplatskassans 
förfogande i förskott ställa ett belopp som 
kassan beräknas behöva för utbetalning av 
förmånerna enligt denna lag, ökat med ett 
belopp för administrationskostnader som 
motsvarar det belopp som det beräknas att 

folkpensionsanstalten åsamkas i sådana kost
nader. De medel som ställs till kassans för
fogande för utbetalning av förmåner skall 
årligen redovisas på det sätt som närmare 
stadgas genom förordning. Grunderna för 
ersättandet av administrationskostnaderna 
fastställs av social- och hälsovårdsministeriet 
på framställning av folkpensionsanstalten. 
Om förfarandet vid överföringen av medel 
till kassan stadgas genom förordning. 

62 § 

Då någon blivit försäkrad i en arbets
platskassa eller hans försäkring där har upp
hört, skall kassan utan dröjsmål göra skrift
lig anmälan om detta till folkpensionsanstal
tens lokalbyrå i den försäkrades hemkom
mun. 

68 § 

Statlig, kommunal och annat offentlig
rättsligt samfunds myndighet, försäkrings
och pensionsanstalterna, pensionsstiftelserna, 
sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar samt 
arbetsgivare är skyldiga att på begäran av
giftsfritt lämna folkpensionsanstalten och en 
myndighet som är besvärsinstans enligt den
na lag alla de tillgängliga uppgifter som in
verkar på avgörandet av ett ärende som des
sa behandlar. 

70 § 
Folkpensionsanstalten har rätt att erhålla 

handräckning av myndigheterna. 

74 § 
Folkpensionsanstalten, socialförsäkrings

nämnden och prövningsnämnden skall utge 
expeditioner utan avgift. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1997. 
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7. 
Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för mbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 § 3 mom., 6 § 2 mom., 28 § l och 2 mom., 29 § l mom., 31 § 3 mom., 36 a§, 

rubriken för 38 § samt l mom., 40 § l mom., 41, 43 och 43 a§§, 43 b § 2 mom., 43 c § 3 
mom. och 45 § 1-3 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa 
(602/84), 

av dessa lagrum 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1994 (1317/94), 29 
§ l m om. sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1367 /90), 36 a § sådan den lyder 
i lag av den 29 december 1989 (1308/89), 43 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av 
den 9 februari 1990 (98/90), 43 a §, 43 b § 2 mom. och 43 c § 3 mom. sådana de lyder i 
sistnämnda lag, 45 § l och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 16 december 1994 
(1296/94) och 3 mom. sådant det lyder i lag av den 27 februari 1987 (226/87), som följer: 

3 § 

Verkställande organ 

Arbetskraftskommissionerna eller arbets
kraftsbyråerna skall om de arbetskraftspoli
tiska förutsättningarna för utkomstskydd, om 
vilka stadgas i 4 §, 5 § l mom. 3 och 10 
punkten samt 2 och 6 mom., 5 a § samt 
7-11 §§, ge ett utlåtande som är bindande 
för folkpensionsanstalten och respektive ar
betslöshetskassa så som närmare stadgas 
genom förordning. Arbetskraftskommissio
nen eller arbetskraftsbyrån skall på begäran 
av arbetslöshetskassan eller folkpensionsan
stalten utan dröjsmål komplettera sitt utlå
tande. 

6 § 

Arbetstvists inverkan på betalningen av 
arbetslöshetsdagpenning 

Om det är oklart huruvida en person är 
arbetslös av sådan anledning som avses i l 
mom., skall folkpensionsanstalten eller ar
betslöshetskassan innan arbetslöshetsdagpen
ning betalas begära utlåtande i saken av den 
utkomstskyddsdelegation som avses i 35 § l 
mo m. 

28 § 

Ansökan om dagpenning 

Grunddagpenning skall sökas hos folkpen
sionsanstalten. Folkpensionsanstalten skall 
begära ett i 3 § 3 mom. nämnt utlåtande. 

Kan ansökan inte utan oskälig olägenhet 
inlämnas till folkpensionsanstalten, kan an
sökan om grundskydd inlämnas till arbets
kraftsbyrån för det område där personen i 
fråga har sitt egentliga bo och hemvist. Ar
betskraftsbyrån skall därefter sända ansök
ningen jämte det i 3 § 3 mom. nämnda utlå
tandet till folkpensionsanstalten. 

29 § 

Rätt att erhålla vissa uppgifter 

Arbetsgivare samt statlig, kommunal och 
annat offentligrättsligt samfunds myndighet, 
försäkrings- och pensionsanstalterna, pen
sionsstiftelserna, arbetslöshetskassorna och 
sådana utbildningsproducenter som avses i 
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild
ning är skyldiga att pa begäran avgiftsfritt 
lämna arbetskraftsbyraerna, arbetskraftskom
missionerna, folkpensionsanstalten, arbets
löshetskassorna och utkomstskyddsombuden 
samt i denna lag nämnda besvärsinstanser 
sådana uppgifter som behövs vid prövningen 
av om den som ansöker om arbetslöshets
dagpenning har rätt till sådan eller som be-
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hövs vid beviljandet och utbetalningen av 
studiesociala förmåner enligt lagen om ar
betskraftspolitisk vuxenutbildning samt att 
avgiftsfritt lämna sökanden sådana uppgifter 
som gäller honom själv, om inte något annat 
följer av lagen om allmänna handlingars of
fentlighet (83/51). 

31 § 

Återkrav 

Folkpensionsanstaltens, arbetslöshetskas
sans eller arbetslöshetsnämndens laga kraft 
vunna beslut om återkrav och försäk
ringsdomstolens beslut i ett sådant ärende 
får verkställas såsom laga kraft vunnen dom. 

36 a§ 

Utmätningsmans rätt till information 

Folkpensionsanstalten och arbetslös
hetskassan skall för utmätning på begäran av 
behörig myndighet meddela beloppet av den 
dagpenning som de betalar samt de uppgifter 
som de har om övriga anstalter som betalar 
ut utkomstförmåner. 

38 § 

Folkpensionsanstaltens och 
arbetslöshetskassans beslut och sökande av 

ändring i det 

Folkpensionsanstalten och arbetslös
hetskassan skall i ärenden som gäller bevil
jande, förvägrande och återkrav av dagpen
ning meddela sökanden ett skriftligt beslut. 

40 § 

Besvärstid och insändande av besvärsskrift 

Den som är missnöjd med arbetslös
hetskassans eller folkpensionsanstaltens be
slut får söka ändring i det hos arbetslöshets
nämnden genom skriftliga besvär inom tret
tio dagar efter det att han fick del av ett 
skriftligt beslut. 

360390Z 

41 § 

Dagen för delfående av beslut 

Om inte ändringssökanden visar annat, 
anses han ha fått del av arbetslöshetskassans 
eller folkpensionsanstaltens beslut den sjun
de dagen efter det att beslutet postades un
der den adress han uppgivit. 

43 § 

Undanröjande av beslut 

Grundar sig folkpensionsanstaltens eller 
arbetslöshetskassans laga kraft vunna beslut 
om förmån enligt denna lag på en oriktig 
eller bristfällig utredning eller är beslutet 
uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdom
stolen på ansökan av den som saken gäller 
eller pa framställning av folkpensionsanstal
ten eller arbetslöshetskassan och efter att ha 
hört personen i fråga undanröja folkpension
sanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut 
och förordna att ärendet skall behandlas på 
nytt. Samma rätt har försäkringsdomstolen 
också i fråga om beslut som arbetslöshets
nämnden givit i ärenden som gäller förmå
nen. 

Försäkringsdomstolen har också rätt att på 
ansökan av vederbörande undanröja sitt tidi
gare utslag samt ta upp ärendet till ny hand
läggning. 

Anser social- och hälsovårdsministeriet att 
en arbetslöshetskassas eller arbetslöshets
nämndens beslut, eller folkpensionsanstalten 
att dess beslut eller arbetslöshetsnämndens 
beslut som vunnit laga kraft är felaktigt på 
det sätt som avses i l mom., har ministeriet 
respektive folkpensionsanstalten rätt att hän
skjuta ärendet till försäkringsdomstolen. 
Denna kan efter att ha hört den som saken 
gäller rätta det tidigare beslutet eller undan
röja det och bestämma att ärendet skall be
handlas på nytt. 

Efter att ha gjort en i l mom. nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten eller 
arbetslöshetskassan temporärt inställa utbe
talningen av förmån eller betala den till de 
belopp framställningen avser, till dess att 
försäkringsdomstolen har avJtiort ärendet. 
Likaså kan social- och hälsovardsministeriet 
eller folkpensionsanstalten i de fall som av
ses i 3 mom. temporärt förordna att utbetal
ningen av förmån skall inställas eller att för-
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mån skall betalas till de belopp som fram
ställningen avser, till dess att försäk
ringsdomstolen har avgjort ärendet. 

Då det är fråga om beviljande av en för
vägrad förmån eller ökande av en beviljad 
förmån, kan folkpensionsanstalten, arbetslös
hetskassan eller arbetslöshetsnämnden utan 
hinder av tidigare beslut behandla ärendet på 
nytt. 

Folkpensionsanstaltens och arbetslös
hetskassans beslut skall trots 
ändringssökande iakttas till dess att frågan 
har avgjorts genom laga kraft vunnet beslut, 
om inte besvärsinstansen förordnar något 
annat. 

43 a§ 

Rättande av fel 

Grundar sig ett beslut av folkpensionsan
stalten eller en arbetslöshetskassa på en klart 
oriktig eller bristfällig utredning eller på 
uppenbart oriktig tillämpning av lag (sakfel), 
far folkpensionsanstalten eller arbetslös
hetskassan undanröja det felaktiga beslutet 
och avgöra ärendet på nytt. Ett sakfel får 
dock inte rättas utan samtycke av den som 
saken gäller. 

Innehåller ett beslut ett uppenbart skriv
eller räknefel (skrivfel), skall folkpensions
anstalten eller arbetslöshetskassan rätta felet. 
Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen leder 
till ett oskäligt resultat för den som saken 
gäller. 

43 b§ 

Rättelseförfarande 

När folkpensionsanstalten eller arbetslös
hetskassan behandlar ett ärende som gäller 
rättelse av sak- eller skrivfel kan den tempo
rärt avbryta utbetalningen av förmånen helt 
eller delvis. 

43 c§ 

Utkomstskyddsombud 

Utkomstskyddsombudet kan bestämma att 
folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan 
eller arbetslöshetsnämnden skall delge ho
nom beslut som gäller namngivna personer. 

45 § 

Indrivning av arbetslöshetsdagpenning i 
vissafall samt utmätning av dagpenning 

Har någon erhållit arbetslöshetsdagpenning 
för den tid för vilken honom retroaktivt be
viljas folkpension eller r,ension på basis av 
arbets- eller tjänsteförhallande eller företa
garverksamhet, generationsväxlings- eller 
avträdelsepension, avträdelseersättning, av
trädelsestöd eller förtidspension för frontve
teraner, får arbetslöshetskassan eller folkpen
sionsanstalten från den pension eller avträ
delseersättning eller det avträdelsestöd som 
skall betalas retroaktivt indriva det dagpen
ningsbelopp som för nämnda tid betalts utan 
grund. 

Arbetslöshetskassan eller folkpensionsan
stalten skall minst två veckor innan pensio
nen, avträdelseersättningen eller avträdelses
tödet utbetalas meddela pensionsanstalten att 
pensionen, avträdelseersättningen eller av
trädelsestödet i enlighet med l mom. skall 
betalas till arbetslöshetskassan eller folkpen
sionsanstalten. 

Har någon utan grund erhållit grunddag
penning för den tid för vilken honom retro
aktivt beviljas dagpenning avvägd enli$t 
förtjänsten, får folkpensionsanstalten fran 
sistnämnda dagpenning som betalas retroak
tivt innehålla den grunddagpennin~ som för 
denna tid utbetalts utan grund. Pa motsva
rande sätt får arbetslöshetskassan från grund
dag~enning som skall betalas retroaktivt in
nehalla den dagpenning avvägd enligt för
tjänsten som utbetalts utan grund. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1997. 
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8. 
Lag 

om ändring av 21 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 21 § l mom. lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 

(763/90) som följer: 

21 § 

Ansökan om förmån 

Grundstöd och andra förmåner som an
sluter sig till det skall sökas hos folkpen
sionsanstalten. Förtjänststöd och andra 

9. 

förmåner som ansluter sig till det skall sökas 
skriftligen hos den behöriga arbetslös
hetskassan. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1997. 

Lag 
om ändring av 19 a och 19 d §§ lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 19 a § 3 och 4 mom. samt 19 d § l mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för 

arbetstagare (395/61 ), 
dessa lagrum sådana de lyder, 19 a § 3 mom. i lag av den 30 december 1993 (1544/93) 

och 4 mom. i lag av den 18 januari 1985 (50/85) samt 19 d § l mom. i lag av den 3 mars 
1995 (313/95), som följer: 

19 a§ 

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdag
penning enligt lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt 
lagen om arbetsmarknadsstöd för den tid för 
vilken honom beviljas pension retroaktivt, 
skall pensionsanstalten pa yrkande av arbets
löshetskassan eller folkpensionsanstalten ut
betala den retroaktiva pensionen till arbets
löshetskassan eller folkpensionsanstalten till 
den del pensionen motsvarar beloppet av 
den arbetslöshetsdagpenning eller det arbets
marknadsstöd som utbetalts för samma tid. 

Pension utbetalas dock till arbetslös
hetskassan eller folkpensionsanstalten endast 
under förutsättning att meddelande enligt 45 
§ 2 mom. lagen om utkomstskydd för ar-

betslösa gjorts till pensionsanstalten minst 
två veckor före den dag då pensionen skall 
utbetalas. 

19 d§ 
Fördröjs utbetalningen av pension eller en 

annan förmån som avses i denna lag, skall 
pensionsanstalten betala den fördröjda pen
sionen eller andra förmånen förhöjd för 
dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 3 mom. ränte
lagen. skyldighet att betala förmånen för
höjd gäller likväl inte den del av förmånen 
som utges till en annan försäkrings- eller 
pensionsanstalt som bedriver lagstadgad för
säkringsverksamhet eller till folkpensions
-anstalten eller en arbetslöshetskassa, om det 
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inte är fråga om en sådan prestation som Denna lag träder kraft den l januari 
avses i 19 c §. 1997. 

10. 
Lag 

om ändring av 28 b och 63 a§§ lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 28 b § l och 3 mom. samt 63 a§ l mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömans

pensioner (72/56), 
dessa lagrum sådana de lyder, 28 b § l och 3 mom. i lag av den 8 augusti 1986 (599/86) 

samt 63 a§ l mom. i lag av den 3 mars 1995 (316/95), som följer: 

28 b§ 
Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdag

penning enligt lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (602/84) för den tid för vilken 
honom beviljas pension retroaktivt, skall 
pensionsanstalten på yrkande av arbetslös
hetskassan eller folkpensionsanstalten betala 
den retroaktiva pensionen till arbetslös
hetskassan eller folkpensionsanstalten till 
den del pensionen motsvarar beloppet av 
arbetslöshetsdagpenning som utbetalts för 
samma tid. 

Pension utbetalas dock i de fall som avses 
i l och 2 mom. till arbetslöshetskassan eller 
folkpensionsanstalten endast under förutsätt
ning att meddelande enligt 45 § 2 mom. la
gen om utkomstskydd för arbetslösa eller 45 
§ 2 mom. folkpensionslagen har gjorts 

till försäkringsanstalten minst två veckor 
före den dag då pensionen skall utbetalas. 

63 a§ 
Fördröjs utbetalningen av pension eller en 

annan förmån som avses i denna lag, skall 
pensionskassan betala den fördröjda pensio
nen eller andra förmånen förhöjd för dröjs
målstiden. Förhöjningen per år följer den 
räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. 
Skyldighet att betala förmånen förhöjd gäller 
likväl inte den del av förmånen som utges 
till en annan försäkrings- eller pensionsan
stalt som bedriver lagstadgad försäk
ringsverksamhet eller till folkpensionsanstal
ten eller en arbetslöshetskassa. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1997. 
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11. 
Lag 

om ändring av 14 och 17 §§ lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 14 § l mom. samt 17 § 4 och 6 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner 

(280/66), 
dessa lagrum sådana de lyder, 14 § l mom. i lag av den 3 mars 1995 (315/95), 17 § 4 

mom. i lag av den 30 december 1993 (1528/93) och 17 § 6 mom. i lag av den 8 augusti 
1986 (600/86), som följer: 

14 § 
Fördröjs utbetalningen av pension som 

avses i denna lag, betalas den förhöjd för 
dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 3 mom. ränte
lagen. skyldighet att betala pensionen för
höjd gäller likväl inte den del av pensionen 
som utges till en försäkrings- eller pension
sanstalt som bedriver lagstadgad försäk
ringsverksamhet eller till folkpensionsanstal
ten eller en arbetslöshetskassa. 

17§ 

Har en pensionstagare fått arbetslöshets
dagpenning enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt 

12. 

lagen om arbetsmarknadsstöd för den tid för 
vilken honom beviljas pension retroaktivt, 
skall den retroaktiva pensionen utbetalas 
antingen till folkpensionsanstalten eller på 
yrkande av arbetslöshetskassan till arbetslös
hetskassan till den del pensionen motsvarar 
beloppet av arbetslöshetsdagpenning eller 
arbetsmarknadsstöd som utbetalts för samma 
tid. 

Pension utbetalas dock till arbetslös
hetskassan eller folkpensionsanstalten endast 
under förutsättning att meddelande enligt 45 
§ 2 mom. lagen om utkomstskydd för ar
betslösa eller 45 § 2 mom. folkpensionsla
gen har gjorts minst två veckor före den dag 
då pensionen skall utbetalas. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1997. 

Lag 
om ändring av 61 a § lagen om olycksfallsförsäkring 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 61 a§ l och 3 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48), 
dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 8 augusti 1986 (601186), som följer: 

61 a§ 
Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdag

penning enligt lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (602/84) för den tid för vilken 
honom beviljas dagpenning eller olycks
fallspension enligt denna lag retroaktivt, 
skall försäkringsanstalten på yrkande av ar
betslöshetskassan eller folkpensionsanstalten 
betala den retroaktiva dagpenningen eller 
olycksfallspensionen till arbetslöshetskassan 

eller folkpensionsanstalten till den del dag
penningen eller olycksfallspensionen mot
svarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning 
som utbetalts för samma tid. 

Dagpenning eller olycksfallspension utbe
talas dock i de fall som avses i l och 2 
mom. till arbetslöshetskassan eller folkpen
sionsanstalten endast under förutsättning att 
meddelande enligt 45 § 2 mom. lagen om 
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utkomstskydd för arbetslösa eller 45 § 2 
mom. folkpensionslagen har gjorts till för
säkringsanstalten minst två veckor före den 

Helsingfors den 4 oktober 1996 

dag då dagpenningen eller olycksfallspensio
nen skall utbetalas. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1997. 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister 
S inikka Mönkäre 
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Bilaga 

l. Lag 
om ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 66 § och 70-72 §§, 
dessa lagrum sådana de lyder, 66 § i lag av den 30 december 1992 (1658/92) och 

70-72 §§i lag av den 5 februari 1982 (103/82), samt 
ändras 35 § l mom., 43 a§ 3 mom., 65 § l mom., 67 § och 69 §§, 83 § l mom. och 

84 §, 
av dessa lagrum 35 § l mom. sådant det lyder i lag av den 8 februari 1991 (214/91), 

43 a § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 18 januari 1985 (53/85), 65 § l mom. sådant 
det lyder i lag av den 6 juni 1974 (451/74), 67 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda 
lag och nämnda lag av den 5 februari 1982, 69 § sådan den lyder i lag av den 5 februari 
1988 (123/88) och 83 § l mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 5 februari 1982, som 
följer: 

Gällande lydelse 

35 § 
Pension beviljas på ansökan. Ansökan om 

pension riktas till lokalbyrån i den kommun 
där sökanden är bosatt, så som nännare stad
gas genom förordning. 

Föreslagen lydelse 

35 § 
Fönnån enligt denna lag skall sökas hos 

folkpensionsanstalten. 

43 a§ 

Pensionen utbetalas dock till arbetslös
hetskassan eller socialförsäkringskommissio
nen endast under förutsättning att meddelan
de enligt 45 § 2 mom. lagen om utkomst
skydd för arbetslösa gjorts minst två veckor 
före den dag då pensionen skall utbetalas. 

65 § 
För försäkringens handhavande indelas 

landet i försäkringsdistrikt, omfattande en 
eller flera kommuner. Försäkringsdistrikten 
bestämmas av folkpensionsanstalten, sedan 
den hört vederbörande kommuners styrelser. 

Pensionen utbetalas dock till arbetslös
hetskassan eller folkpensionsanstalten endast 
under förutsättning att meddelande enligt 
45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för ar
betslösa har gjorts minst två veckor före den 
dag då pensionen skall utbetalas. 

65 § 
För skötseln av försäkringen indelas landet 

i försäkringsdistrikt som omfattar en eller 
flera kommuner eller delar av en kommun. 
Försäkringsdistrikten bestäms av folkpen
sionsanstalten sedan den hört kommunstyrel
serna i fråga. 

66 § 66 § 
I vmje försäkringsdistrikt finns en social- (upphävs) 

försäkringskommission. Kommunfullmäktige 
i den kommun som hör till försäkringsdis-
triktet eller, om flera kommuner hör till för
säkringsdistriktet, kommunfullmäktige i var-
je kommun skall för sin mandatperiod till 
kommissionen utse ett tillräckligt antal med-
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Gällande lydelse 

lemmar som är förtrogna med de försäkrades 
förhållanden samt för var och en av dem 
utse en personlig suppleant så att en medlem 
väljs för vmje begynnande tiotusental invå
nare. Varje kommission skall bestå av minst 
fyra medlemmar. Pensionsanstalten kan be
sluta om det maximala antalet medlemmar. 
En socialförsäkringskommission kan vara 
uppdelad på sektorer enligt vad pensionsan
stalten bestämmer. 

Socialförsäkringskommissionen skall inom 
sig utse ordförande och vice ordförande 
samt ordförande och vice ordförande för 
sektionerna En kommission och dess sek
tion är beslutför när ordföranden eller vice 
ordföranden samt minst två andra medlem
mar är närvarande. 

Vid behandling av ett ärende i vilket av
görandet i väsentlig grad beror på en medi
cinsk fråga och om vilket utlåtande av pen
sionsanstaltens läkare inte har begärts, eller 
om avgörandet kommer att avvikafrån läka
rutlåtandet, skall en läkare vara närvarande 
vid kommissionens sammanträde när ärendet 
behandlas. 

I fråga om medlemmarna i socialförsäk
ringskommissionerna gäller i tillämpliga de
lar vad kommunallagen stadgar om förtroen
devalda Beträffande jäv för kommissions
medlemmarna gäller lagen om förvaltnings
fölfarande (598/82). 

67 § 
På socialförsäkringskommission ankommer 

utöver det som annorstädes är stadgat om 
dess åligganden: 

l) att avgöra de ärenden som pensionsan
staltens styrelse öveifört på kommissionen i 
den utsträckning som stadgas genom förord
ning; 

2) att till pensionsanstalten avge utlåtande 
om andra frågor som rör pensions; samt 

3) att fortgående ge akt på pensionstagar
nas förhållanden. 

Medlem av socialnämnd och person i dess 
tjänst äro pliktiga att vid behov infinna sig 
till socialförsäkringskommissions samman
träde för att giva uppgifter och utredningar 
om pensionssökande eller -tagare. 

69 § 
Socialnämnden och skattemyndigheterna 

skall lämna pensionsanstalten och med-

Föreslagen lydelse 

67 § 
Folkpensionsanstalten beslutar om öveifö

ring av beslutanderätt till en lokalbyrå eller 
någon annan enhet när det gäller avgörande 
av en fönnån, med undantag av invalidi
tetspensioner, i fråga om vilka arbetsofönnå
gan skall bedömas. Pensionsanstalten med
delar anvisningar om behandlingen av för
månerna för säkerställande av en enhetlig 
beslutspraxis. 

(2 m om. upphävs) 

69 § 
Det organ som avses i 6 § socialvårdsla

gen och skattemyndigheterna skall lämna 



RP 168/1996 rd 25 

Gällande lydelse 

lemmarna av socialförsäkringskommissionen 
uppgifter och utredningar som dessa behöver 
i sin verksamhet. 

Socialnämnden skall underrätta lokalbyrån 
om de fall då enligt dess mening bör bevil
jas, rättas eller dras in eller utbetalning av 
pension till pensionstagaren själv inte är än
damålsenlig. Socialnämnden skall även un
derrätta lokalbyrån om att en pensionstagare 
som får vårdbidrag placerats i vård som av
ses i 42 a§. 

70 § 

Föreslagen lydelse 

pensionsanstalten uppgifter och utredningar 
som den behöver i sin verksamhet. 

Det organ som avses i 6 § socialvårdsla
gen skall underrätta lokalbyrån om de fall då 
enligt dess mening pension bör beviljas, rät
tas eller dras in eller då organet i fråga anser 
att utbetalning av pension till pensionstaga
ren själv inte är ändamålsenlig. Det organ 
som avses i 6 § socialvårdslagen skall även 
underrätta lokalbyrån om att en pensionsta
gare som får vårdbidrag placerats i vård som 
avses i 42 a §. 

70 § 
Pensionsanstalten meddelar verksamhets- (upphävs) 

föreskrifter för socialförsäkringskommissio-
nerna Pensionsanstalten skall övervaka soci
alförsäkringskommissionernas verksamhet 
med särskild uppmärksamhet fäst vid att 
enhetliga grunder iakttages vid handlägg-
ningen av ärenden inom kommissionerna 

71 § 71 § 
Anser socialförsäkringskommission att (upphävs) 

ärende som dragits under dess prövning inte 
ankommer på den emedan den försäkrade 
inte är bosatt inom dess verksamhetsområde, 
skall till pensionsanstalten för av görande 
ofördröjligen hanskjutas frågan om på vilken 
socialförsäkringskommission ärendet ankom-
mer. Ordförande i socialförsäkringskommis-
sionen kan även, redan innan ärendet före-
dragits i kommissionen, underställa samma 
fråga pensionsanstalten för avgörande. Pen
sionsanstalten skall med anledning av under-
ställningen ofördröjligen bestämma att ären-
det skall handläggas i den kommission an-
stalten finner lämplig. 

72§ 72§ 
Pensionsanstalten kan rätta socialförsäk- (upphävs) 

ringskommissions beslut. Pensionsanstalten 
kan även åtelförvisa ärendet till ny hand-
läggning av socialförsäkringskommissionen. 

83 § 
Statlig, kommunal och annat offentligrätt

sligt samfunds myndighet, försäkrings- och 
pensionsanstalt samt arbetsgivare är skyldiga 
att på begäran lämna pensionsanstalten, so
cialförsäkringskommission, prövningsnämn
den och försäkringsdomstolen de uppgifter 

360390Z 

83 § 
Statlig, kommunal och annat offentligrätt

sligt samfunds myndighet, försäkrings- och 
pensionsanstalterna samt arbetsgivare är 
skyldiga att på begäran lämna pensionsan
stalten, prövningsnämnden och försäk
ringsdomstolen de uppgifter som är nödvän-
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Gällande lydelse 

som är nödvändiga för utredande av rätt till 
pension eller av pensionsbelopp. 

84 § 
Lagen om översändande av handlingar 

(74/54) tillämpas på pensionsanstalten och 
dess förstärkta styrelse samt [pensionsbesty
relsema] och [distriktsombudsmännen]. Där 
ej annat följer av sagda lag eller ej annat 
visas, anses, att avsänt beslut, meddelande 
och uppmaning blivit delgiven sjunde dagen 
efter det beslutet, meddelandet eller uppma
ningen befordrats till posten. Beslutet, med
delandet och uppmaningen anses likaså hava 
kommit den försäkrade till kännedom, om 
de företes, när pension lyftes. 

2. 

Föreslagen lydelse 

diga för att rätten till pension eller pensions
beloppet skall kunna utredas. 

84 § 
Lagen om översändande av handlingar 

(74/54) tillämpas på pensionsanstalten. Den 
som saken gäller anses ha fått del av ett be
slut eller meddelande sjunde dagen efter det 
att beslutet eller meddelandet postades under 
den adress som han meddelat, om inte något 
annat visas. 

Denna lag träder krqft den l januari 
1997. 

Lag 
om ändring av familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69) 34 §, sådan den lyder i lag 

av den 9 februari 1990 (104/90), samt 
ändras 37 § l mom. och 38 §, dessa lagrum sådana de lyder, 37 § l mom. i lag av den 14 

oktober 1994 (888/94) och 38 § i nämnda lag av den 9 februari 1990, som följer: 

Gällande lydelse 

34 § 
Socialförsäkringskommissionen skall, ut

över vad som stadgas i 67 § folkpensionsla
gen, fastställa de inkomster som påverkar 
efterlevandepensionens tillägsdel, med un
dantag av de fönnåner som nämns i 26 § l 
mom. folkpensionslagen eller andra med 
dem jämförbara fönnåner. 

37 § 
Om inte annat något stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 
37-39, 39 b, 40-42, 42 b, 43, 44-46, 

Föreslagen lydelse 

34 § 
(upphävs) 

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, 
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Gällande lydelse 

69-73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 75, 
79-83, 84-88 och 88 a §§ folkpensionsla
gen. Om mottagaren av barnpension innan 
pensionen börjar inte har varit bosatt i Fin
land den tid på 10 år som krävs i 41 § folk
pensionslagen, kan pensionen utan hinder av 
boende utomlands betalas om barnets vård
nadshavare uppfyller bosättningskravet 

38 § 
Banker och andra penningsinrätningar är 

skyldiga att på begäran lämna pensionsan
stalten, socialförsäkringskommissionen, 
prövningsnämnden och försäkringsdomstolen 
de uppgifter som behövs för att rätten till 
efterlevandepension eller pensionens storlek 
skall kunna klarläggas. 

3. 

Föreslagen lydelse 

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 10 år som krävs i 41 § folkpensionsla
gen, kan pensionen utan hinder av boende 
utomlands betalas om barnets vårdnadshava
re uppfyller bosättningskravet 

38 § 
Banker och andra penninginstitut är skyl

diga att på begäran lämna pensionsanstalten, 
prövningsnämnden och försäkringsdomstolen 
de uppgifter som behövs för att rätten till 
efterlevandepension eller pensionens belopp 
skall kunna utredas. 

Denna lag träder kraft den l januari 
1997. 

Lag 

om ändring av lagen om frontmannapension 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119177) 15 a §, sådan den 

lyder i lag av den 30 december 1982 (1084/82), samt 
ändras 17 § l och 3 m om. dessa lagrum sådana de lyder 17 § l m om. i lag av den 14 ok

tober 1994 (889/94) och 17 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 5 februari 1982 (106/82), 
som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydels 

15 a§ 
På socialförsäkringskommission ankom- (upphävs) 

mer, utöver vad som är stadgat om dess 
åligganden i 67 §folkpensions/agen, att fast-
ställa de inkomster som påverkar frontman
napensionen, dock inte i 26 § l mom. folk
pensionslagen nämnda eller andra dänned 
jämförbara fönnåner. 

15 a§ 
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Gällande 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 §§ folkpensionsla
gen samt lagen om bindande av de i folk
pensionslagen stadgade pensionerna och un
derstöden vid levnadskostnaderna (348/56). 
Vid bestämmande av extra fronttillägg iakt
tas dessutom i tillämpliga delar 26 § 7 mom. 
folkpensionslagen. 

Bank och annan penninginrättningar är 
även skyldiga att på begäran lämna pension
sanstalten, prövningsnämnden och försäk
ringsdomstolen de uppgifter som behövs för 
att rätten till pension eller frontmannapen
sionens belopp skall kunna utredas. 

4. 

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 bindande av de i folkpensionsla
gen stadgade pensionerna och understöden 
vid levnadskostnaderna (348/56). Vid be
stämmande av extra fronttillägg iakttas 
dessutom i tillämpliga delar 26 § 7 mom. 
folkpensionslagen. 

Bank och annan penninginrättning är även 
skyldiga att på begäran lämna pensionsan
stalten, socialförsäkringskommission, pröv
ningsnämnden och försäkringsdomstolen de 
uppgifter som är nödvändiga för utredande 
av pensionsrätt eller frontmannapensions 
belopp. 

Denna lag träder i krqft den l januari 1997. 

Lag 
om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591178) 8 b §, så

dan den lyder i lag av den 30 december 1982 (1086/82), samt 
ändras 14 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 5 februari 1982 och den 21 no

vember 1994 (112/82 och 985/94), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8 § 
På socialförsäkringskommission ankom- (upphävs) 

mer, utöver vad som är stadgat om dess 
åligganden i 67 § folkpensionslag en, att fast-
ställa de inkomster som påverkar bo
stadsbidraget, dock inte i 26 § l mom. folk
pensionslagen nämnda eller andra därmed 
jämförbara förmåner. V id justering av bo
stadsbidraget fastställer socialförsäkrings
kommissionen inte årsinkomsten då i boen
dekostnadernas självriskandel inte ingår nå-

8 § 
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gon tilläggssjälvriskandel. 

14 § 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 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. 

Bank och annat penningsinstitut ar aven 
skyldiga att på begäran lämna pensionsan
stalten, socialförsäkringskommissionen och 
prövningsnämnden de uppggifter som är 
nödvändiga för utredande av rätten till bo
stadsbidrag eller bostadsbidragets belopp. 

5. 

Föreslagen lydelse 

14 § 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar 28 §, 
31 § 2 mom., 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40, 
42, 43, 43 a, 44-46, 69, 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. 

Banker och andra penninginstitut är även 
skyldiga att på begäran lämna pensionsan
stalten och prövningsnämnden de uppgifter 
som behövs för att rätten till bostadsbidrag 
eller bostadsbidragets belopp skall kunna 
utredas. 

Denna lag träder krqft den l januari 
1997. 

Lag 
om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 8 § lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/88), sådant detta lagrum 

lyder i lag av den 14 oktober 1994 (890/94), som följer: 

Gällande lydelse 

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 folkpen
sionslagen stadgade pensionerna och under
stöden vid levnadskostnaderna (348/56). 
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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, 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 folkpen
sionslagen stadgade pensionerna och under
stöden vid levnadskostnaderna (348/56). 

Denna lag träder i krqft den l januari 
1997. 
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6. 
Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 46 §, 47 § och 68 § l mom., 
av dessa lagrum 47 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 15 juni 1973, den 22 

december 1989 och den 30 december 1992 (496173, 1255/89 och 1659/92) och 68 § l mom. 
sådant det lyder i nämnda lag av den 22 december 1989, samt 

ändras 27 § 4 mom., 28 b§, 30 § l och 5 mom., 30 b§, 30 c§ l mom., 31 § l mom., 42 
§ l mom., 48 § l och 2 mom., 49 § l mom. 2 och 6 punkten och 2 mom., 51 §, 52 § l 
mom., 53 och 56§§, 57§ 2 mom., 61 § 2 och 3 mom., 62 § 2 mom., 68 § 2 mom. samt 70 
och 74 §§, 

av dessa lagrum 27 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 18 december 1995 (1500/95), 
28 b § och 30 c § l mom. sådana de lyder i lag av den 25 augusti 1994 (782/94), 30 § l 
mom. sådant det lyder i lag av den 29 september 1978 (745178) och 5 mom. sådant det lyder 
i lag av den 28 december 1990 (1324/90), 30 b § sådan den lyder i lag av den 30 december 
1992 (1653/92), 31 § l mom. sådant det lyder i lag av den 14 januari 1966 (5/66), 42 § l 
mom. sådant det lyder i lag av den 6 juni 1974 (452174), 48 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
av den 19 december 1969 (811/69), 52 § l mom. sådant det lyder i lag av den 27 november 
1992 (1098/92), 56 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 14 januari 1966 
och 5 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juli 1969 (464/69), 61 § 2 mom. sådant det lyder 
i lag av den 27 november 1992 (1165/92) samt 61 § 3 mom. och 62 § 2 mom. sådana de 
lyder i lag av den 13 maj 1988 (448/88), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

27 § 

Har en försäkrad rätt att få i l mom. avsedd 
ersättning som full invalidpension med stöd 
av de stadganden eller bestämmelser som 
anges i 8 § 4 mom. lagen om pension för 
arbetstagare, med stöd av lagen om pension 
för riksdagsmän (329/67), lagen om 
sjömanspensioner (72/56), lagen om med
lems av statsrådet rätt till pension och om 
familjepension efter honom (870177) eller 
lagen om pension för kommunala förtroen
devalda (578177) eller med stöd av en tidi
gare lag om personer i anställning hos sta
ten, en kommun, en församling eller ett an
nat offentligrättsligt samfund eller med stöd 
av andra stadganden eller bestämmelser, 
skall utan hinder av vad ovan i denna para
graf stadgas dagpenning utbetalas till fullt 
belopp för en tid som omfattar de 150 första 
betalningsdagarna av den i 19 § 3 mom. 
avsedda maximala tiden för utbetalning av 
dagpenning och till utgången av den femte 
fulla månaden av de följande kalendermåna
derna (dagpenningens primärtid). Om den i 
19 § 3 mom. avsedda tid under vilken dag
penning utbetalas, efter ovan nämnda 150 

Har en försäkrad rätt att få ersättning en
ligt l mom. såsom full invalidpension med 
stöd av de stadganden eller bestämmelser 
som anges i 8 § 4 mom. lagen om pension 
för arbetstagare, med stöd av lagen om pen
sion för riksdagsmän (329/67), lagen om 
sjömanspensioner (72/56), lagen om med
lems av statsrådet rätt till pension och om 
familjepension efter honom (870177) eller 
lagen om pension för kommunala förtroen
devalda (578177) eller med stöd av tidigare 
lag beträffande personer i anställning hos 
staten, en kommun, en församling eller nå
got annat offentligrättsligt samfund eller 
med stöd av andra stadganden eller bestäm
melser, skall utan hinder av vad som ovan i 
denna paragraf stadgas dagpenning betalas 
till fullt belopp för en tid som omfattar de 
150 första betalningsdagarna av den i 19 § 3 
mom. avsedda maximala tiden för utbetal
ning av dagpenning och till utgången av den 
femte fulla månaden av de följande kalen
dermånaderna (dagpenningens primärtid). 
Om den i 19 § 3 mom. avsedda tid under 
vilken dagpenning utbetalas, efter ovan 
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dagar då dagpenning utbetalas utan avbrott, 
beräknas upphöra före primärtidens utgång, 
utlöper dock primärtiden redan i slutet av 
den fjärde fulla kalendermånaden. På ovan 
nämnda med stöd av någon annan lag utbe
talade ersättningar skall under dagpenning
ens_primärtid inte tillämpas 1-3 mom. So
cialjorsäkringskommissionen skall fastställa 
primärtiden och omedelbart då de 150 betal
ningsdagarna gått till ända meddela den som 
beviljar ovan avsedd annan ersättning att 
primärtiden löpt ut. Den försäkrade skall 
dessutom underrättas om rehabiliteringsmöj
ligheter och om möjligheten att söka annan 
ersättning. Ny primärtid kan fastställas en
dast i det fall att sex månader förflutit från 
utgången av den föregående tiden. Om de 
ovan avsedda meddelandena och underrättel
serna stadgas närmare genom förordning. 

28 b 
Har socialnämnden beviljat en försäkrad 

utkomststöd för erläggande av arvode till 
läkare eller medicinskt laboratorium, för an
skaffning av läkemedel eller för resekostna
der, har socialnämnden rätt att av socialför
säkringskommissionen mot redovisning upp
bära den del av det betalda utkomststödet 
som kommissionen skulle vara skyldig att i 
motsvarande ersättning betala till den försäk
rade. 

Kan erläggande av dagpenning till motta
garen själv på grund av dennes levnadsvanor 
inte anses motsvara sitt syfte, kan socialför
säkringskommissionen pa framställning av 
socialnämnden i den försäkrades bonings
kommun besluta att dagpenning utbetalas till 
socialnämnden för att användas för vård av 
den försäkrade och dennes familj. 

30 § 
I enlighet med denna lag ut~ående förmån 

skall, med undantag av fönnan som avses i 
29 § l mom. första meningen samt 3 och 4 
mom. i samma paragrqf, sökas hos social
försäkringskommissionen Ansökan bör åt
följas av nödigbefunnen utredning. 

Har en barnaföderska inte genomgått efter-

Föreslagen lydelse 

nämnda 150 dagar då dagpenning betalas 
utan avbrott, beräknas upphöra före primär
tidens utgång, utlöper dock primärtiden re
dan i slutet av den fjärde fulla kalendermå
naden. På ovan nämnda ersättningar som 
utbetalas med stöd av någon annan lag till
lämpas under dagpenningens primärtid inte 
vad som stadgas i 1-3 mom. Folkpension
sanstalten skall fastställa I?rimärtiden och 
omedelbart då de 150 betalmngsdagarna gått 
till ända meddela den som beviljar ovan av
sedd annan ersättning att primärtiden löpt ut. 
Den försäkrade skall dessutom informeras 
om möjligheterna att få rehabilitering och 
om sökande av annan ersättning. En ny pri
märtid kan fastställas endast i det fall att sex 
månader har förflutit från utgången av den 
föregående tiden. Om de ovan avsedda med
delandena och informationen stadgas närma
re genom förordning. 

28 b§ 
Har det organ som avses i 6 § socialvårds

lagen beviljat en försäkrad utkomststöd för 
betalning av arvode till läkare eller medi
cinskt laboratorium, för anskaffning av läke
medel eller för resekostnader, har organet 
rätt att av folkpensionsanstalten mot redovis
ning uppbära den del av det betalda ut
komststödet som folkpensionsanstalten skul
le vara skyldig att i motsvarande ersättning 
betala till den försäkrade. 

Kan betalning av dagpenning till mottaga
ren själv på grund av dennes levnadsvanor 
inte anses motsvara sitt syfte, kan folkpen
sionsanstalten på framställning av det i 6 § 
socialvårdslagen avsedda organet i den för
säkrades boningskommun besluta att dag
penning utbetalas till organet i fråga för att 
användas för vård av den försäkrade och 
dennes familj. 

30 § 
Fönnån enligt denna lag skall sökas hos 

folkpensionsanstalten. 

Har en barnaföderska inte genomgått efter-
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undersökning hos en läkare tidigast fem och 
senast tolv veckor efter nedkomsten, upp
kommer inte rätt till föräldrapenning och 
fadern har inte rätt till faderskapspenning 
under föräldrapenningsperioden, om inte 
socialförsäkrin~skommissionen av särskilda 
skäl beslutar nagot annat. Närmare stadgan
den om efterundersökning utfärdas genom 
förordning. 

30 b§ 
För ovan i 29 § 2 mom. avsedda kostnader 

skall kommun inom sex månader från det 
företagshälsovårdstjänst givits till socialför
säkringskommissionen inlämna redovisning 
såsom genom förordning närmare stadgas. 
Trots försening kan ersättning beviljas an
tingen till fullt belopp eller delvis, om det 
måste anses oskäligt att förvägra denna. 

30 c§ 
Ersättning enligt 29 § l och 3 mom. skall 

sökas hos folkpensionsanstalten eller, om 
folkpensionsanstaltens styrelse har överfört 
ärendet till socialförsäkringskommissionen, 
hos socialförsäkringskommissionen för en 
arbetsgivares vidkommande inom sex må
nader från räkenskapsperiodens utgång samt 
i fråga om företagare och andra som utför 
eget arbete från det kostnaderna uppkommit, 
vid äventyr att förmånen annars gar förlorad. 
Trots försening kan ersättning beviljas helt 
eller delvis, om förvägrande av ersättningen 
bör anses oskäligt. 

31 § 
Försäkrad är pliktig att för utredning av 

sitt hälsotillstånd och bedömning av sin ar
betsförmåga på anfordran av folkpensionsan
stalten, kretsbyrå för [sjukförsäkringen] eller 
[sjukförsäkringsbestyrelse] och på sjukför
säkringsfondens bekostnad för undersökning 
besöka viss läkare eller viss sjukvårds- eller 
undersökningsanstalt 

42 § 
För försäkringens handhavande indelas 

landet i försäkringsdistrikt, omfattande en 
eller flera kommuner. Försäkringsdistrikten 
bestämmas av folkpensionsanstalten, sedan 
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undersökning hos en läkare tidigast fem och 
senast tolv veckor efter nedkomsten, upp
kommer inte rätt till föräldrapenning och har 
fadern inte rätt till faderskapspenning under 
föräldrapenningsperioden, om inte folkpen
sionsanstalten av särskilda skäl beslutar nå
got annat. Närmare stadganden om efterun
dersökning utfärdas genom förordning. 

30 b§ 
För kostnader enligt 29 § 2 mom. skall 

kommunen inom sex månader från det före
tagshälsovård givits tillfolkpensionsanstalten 
inlämna redovisning så som närmare stadgas 
genom förordning. Trots försening kan er
sättning beviljas helt eller delvis, om förväg
rande av ersättningen bör anses oskäligt. 

30 c§ 
Ersättning enligt 29 § l och 3 mom. skall 

sökas hos folkpensionsanstalten eller, om 
folkpensionsanstaltens styrelse har överfört 
ärendet till socialförsäkringskommissionen, 
hos socialförsäkringskommissionen för en 
arbetsgivares vidkommande inom sex må
nader från räkenskapsperiodens utgång samt 
i fråga om företagare och andra som utför 
eget arbete från det kostnaderna uppkommit, 
vid äventyr att förmånen annars gar förlorad. 
Trots försening kan ersättning beviljas helt 
eller delvis, om förvägrande av ersättningen 
bör anses oskäligt. 

31 § 
Den försäkrade är skyldig att för utredning 

av hälsotillståndet och bedömning av arbets
förmågan på anfordran av folkpensionsan
stalten och på sjukförsäkringsfondens be
kostnad för undersökning besöka en viss 
läkare eller en viss sjukvårds- eller under
sökningsinrättning. 

42 § 
För skötseln av försäkringen indelas landet 

i försäkringsdistrikt som omfattar en eller 
flera kommuner eller delar av en kommun. 
Försäkringsdistrikten bestäms av folkpen-
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den hört vederbörande kommuners styrelser. 
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sionsanstalten sedan den hört kommunstyrel
serna i fråga. 

%§ %§ 
[Sjukförsäkringsbestyrelse] åligger: (upphävs) 
l) att avgöra ärenden, som angå i denna 

lag avsedda förmåner; 
2) att till folkpensionsanstalten på begäran 

avgiva utlåtanden i frågor angående sjukför
säkring; 

3) att utöva för lagens verkställighet nödig 
kontroll av ersättningstagamas förhållanden 
och med anledning av förändringar i förhål
landena vidtaga måhanda påkallade åtgäre
der; och 

4) att fullgöra de övriga upp gifter, som för 
verkställigheten av denna lag ombetros den. 

~§ ~§ 
Dagpenning, moderskaps-, faderskaps-, (upphävs) 

föräldrapenning samt specialvårdspenning 
enligt denna lag skall sökas hos socialför
säkringskommissionen i den kommun där 
den försäkrade har sitt egentliga bo och 
hemvist. En försäkrad har rätt att söka er-
sättning för kostnader för sjukvård eller ha-
vandeskap och barnsbörd åven hos en annan 
socialförsäkringskommission än kommissio-
nen på hemolten. Genom förordning stadgas 
om när en försäkrad har rätt att söka dag-
penning, moderskaps-, faderskaps-, föräldra-
penning samt specialvårdspenning hos någon 
anna socialförsäkringskommission än kom-
mi,~sionen på hemolten. 

Arendena avgöras av [sjukförsäkringsbe
styrelsen] vid sammanträde, silfram icke sa
ken uppdragits åt [sjukförsäkrings]byråns 
föreståndare eller annanfunktionär vid byrån 
att av denne avgöras på bestyrelsens vägnar. 
Angående öveiföring av ärenden att avgöras 
av byråns föreståndare eller annan funktio
när bestämmer folkpensionsanstalten. 

48 § 
[Sjukförsäkringsbestyrelse] skall i ärende 

rörande försäkringsersättning urfärda skrift
liga beslut, om sökanden det yrkar. Yrkandet 
skall muntligen eller skriftligen framläggas 
för [bestyrelsens] ordförande eller sådan vid 
[sjukförsäkrings]byrån anställd funktionär, 
som är berättigad att på [bestyrelsens] väg
nar afgöra ersättningsärenden, inom sju da-

360390Z 

48 § 
Folkpensionsanstalten skall meddela skrift

ligt beslut i ett ärende som gäller en förmån, 
om sökanden yrkar det. Yrkandet skall fram
läggas muntligt eller skriftligt inom sju da
gar från det personen i fråga fått del av be
slutet. l annat fall blir beslutet bestående. 
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gar från det vederbörande fått del av beslu
tet, vid äventyr att beslutet eljest blir bestå
ende. 

I de fall som avses i 30 a § skall försäkrad 
för att erhålla [sjukförsäkringsbestyrelsens] 
skriftliga beslut framlägga i l mom. åsyftat 
yrkande inom sju dagar, från den tidpunkt 
då ha erlagt det i sagda paragraf avsedda 
priset eller utfått läkemedlen utan kostnad. 
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I de fall som avses i 30 a § skall den för
säkrade för att få ett skriftligt beslut fram
lä~ga yrkande enligt l mom. inom sju dagar 
fran den tidpunkt då han betalt det pris som 
avses i nämnda paragraf eller fått läkemed
len utan kostnad. 

49 § 

Folkpensionsanstelten åligger 

2) att giva ansvisningar om, huru ersätt
ning skall sökas och ärendena handläggas i 
[sjukförsäkringsbestyrelserna]; 

6) att årligen inlämna nödiga uppgifter om 
sjukförsäkringen till [socialministeriet]; samt 

På kretsbyrå [för sjukförsäkringen] anko
memr att övervaka och leda [sjukförsäk
ringsbestyrelsernas] och -byråernas inom 
området verksamhet enligt av folkpensions
anstalten utfärdade anvisningar och bestäm
melser. 

51 § 
Rättsmedelsinstanser i sjukförsäkringsan

gelägenheter äro [sjuk]försäkringsnämnderna 
och prövningsnämnden. 

[Sjuk] försäkringsnämnds verksamhetsom
råde är [sjuk]försäkringskrets. Prövnings
nämndens verksamhetsområde är hela lan
det. 

52§ 
Socialförsäkringskommissionens beslut får 

överklagas genom besvär hos socialförsäk
ringsnämnden i respektive krets. Nämnden 
tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. 
Den besvär av en ordförande och en vice 
ordförande samt en läkarledamot och två 
ledamöter som är förtrogna med de försäkra
des förhållanden. Ifråga om ordföranden och 
vice ordföranden skall folkpensionsanstalten 
beredas tillfälle att avge utlåtande. I fråga 
om läkarledamoten skall rättsskyddscentralen 
för sjukvården ges fillfälle att avge utlåtan-

2) att meddela anvisningar om hur ersätt
ning skall sökas och ärendena handläggas 
vid lokalbyrån; 

6) att årligen inlämna nödvändiga uppgif
ter om sjukförsäkringen till social- och häl
sovårdsministeriet; samt 

På folkpensionsanstaltens kretsbyrå an
kommer att övervaka och leda verksamheten 
vid lokalbyråerna inom området enligt de 
anvisningar och föreskrifter som folkpen
sionsanstalten meddelar. 

51 § 
Rättsmedelsinstanser i sjukförsäkringsären

den är socialförsäkringsnämnderna och pröv
ningsnämnden. 

Socialförsäkringsnämndens verksamhets
område är en försäkringskrets. Prövnings
nämndens verksamhetsområde är hela lan
det. 

52§ 
Ändring i folkpensionsanstaltens beslut 

skall sökas genom besvär hos socialförsäk
ringsnämnden i respektive krets. Nämnden 
tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. 
Den består av en ordförande och en vice 
ordförande samt en läkarledamot och två 
ledamöter som är förtrogna med de försäkra
des förhållanden. I fråga om ordföranden 
och vice ordföranden skall folkpensionsan
stalten beredas tillfälle att avge utlåtande. I 
fråga om läkarledamoten skall rättsskydds
centralen för sjukvården ges tillfälle att avge 
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de. Varje medlem har en personlig supple
ant. Nämndens ordförande skall ha den be
hörighet som fordras för domartjänst 

53 § 
Ändring i [sjukförsäkringsbestyrelses] be

slut skall sökas genom skriftliga besvär se
nast före klockan 12 den 30 dagen från den 
dag, då klaganden fick del av bestyrelsens 
skriftliga beslut. 

Besvärsskriften skall inlämnas till [sjukför
säkrings]byrån, som ofördröjligen skall över
sända skriften och saken berörande utdrag 
ur [sjukförsäkringsbestyrelsens] protokoll 
ävensom vid ärendets behandling tillkomna 
handlingar till [sjuk]försäkringsnämnden. 

56§ 
Har [sjukförsäkringsbestyrelses] beslut an

gående eligt denna lag utgående ersättning, 
vilket vunnit laga kraft, grundat sig på orik
tig eller bristfällig utredning eller är beslutet 
uppenbart lagstridigt, må [sjuk]försäk
ringsnämnden på ansökan av vederbörande 
eller på framställning av [sjukförsäkringsbe
styrelsen] och efter att hava hört vederbör
ande undanröja [sjukförsäkringsbestyrelsens] 
beslut och förordna om ny handläggning av 
ärendet. 

V ad i l m om. är stadgat, gällr i tillämpliga 
delar prövningsnämnden, som äger rätt att 
på vederbörandes ansökan undanröja sitt 
tidigare beslut och förordna om en ny hand
läggning av ärendet. Samma rätt tillkommer 
prövningsnämnden även i fråga om [sjuk]
försäkringsnämnds beslut i ersättningsären
de. 

Anser folkpensionsanstalten, att [sjukför
säkringsbestyrelses] eller [sjuk]försäk
ringsnämnds beslut är felaktigt på sätt som 
nämnes i l mom., är den berättigad att un
derställa saken prövningsnämnden för av
görande. Prövningsnämnden har efter att 
hava hört vederbörande rätt att rätta det tidi
gare beslutet eller undandröja detsamma och 
förordna om ny handläggning av ärendet. 

Efter att hava gjort i l mom. nämnd fram
ställning må [sjukförsäkringsbestyrelsen] 
temporärt inställa utbetalningen av ersättning 
eller ock verkställa utbeltaning till de belopp 
framställningen avser, till dess [sjuk]försäk
ringsnämnden avgjort ärendet. Likaledes må 
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utlåtande. Varje ledamot har en personlig 
suppleant. Nämndens ordförande skall ha 
den behörighet som fordras för domartjänst 

53 § 
Ändring i folkpensionsanstaltens beslut 

skall sökas genom skriftliga besvär senast 
den 30 dagen från den dag då den som sö
ker ändring fick del av beslutet. 

Besvärsskriften skall inlämnas tillfolkpen
sionsanstaltens lokalbyrå som ofördröjligen 
skall översända skriften och de handlingar 
som uppkommit vid behandlingen av ären
det till socialförsäkringsnämnden. 

56§ 
Har folkpensionsanstaltens laga kraft vun

na beslut om ersättning enligt denna lag 
grundat sig på en oriktig eller bristfällig ut
redning eller är beslutet uppenbart la$stri
digt, kan socialförsäkringsnämnden pa an
sökan av den som saken gäller eller på 
framställning av folkpensionsanstalten och 
efter att ha hört personen i fråga undanröja 
beslutet och förordna att ärendet skall be
handlas på nytt. 

Vad som stadgas i l mom. gäller i tilläm
pliga delar prövningsnämnden, som har rätt 
att på ansökan av den som saken gäller un
danröja sitt tidigare beslut och förordna att 
ärendet skall behandlas på nytt. Samma rätt 
har prövningsnämnden också i fråga om so
cialförsäkringsnämndens beslut i ett ersätt
ningsärende. 

Anser folkpensionsanstalten att dess beslut 
eller socialförsäkringsnämndens beslut är 
felaktigt på det sätt som nämns l mom., har 
den rätt att hänskjuta ärendet till prövnings
nämnden för avgörande. Prövningsnämnden 
har rätt att efter att ha hört den som saken 
gäller rätta det tidigare beslutet eller undan
röja det och förordna att ärendet skall be
handlas på nytt. 

Efter att ha gjort en i l mom. nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten tem
porärt inställa utbetalningen av ersättning 
eller betala ersättning till de belopp fram
ställningen avser, till dess socialförsäkrings
nämnden har avgjort ärendet. I de fall som 
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folkpensionsanstalten i det fall, som nämnes 
i 3 mom., temporärt förordna om, att utbe
talningen av ersättning skall inställas eller 
ock att utbetalningen skall verkställas till de 
belopp framställningen avser, till dess pröv
ningsnämnden avgjort ärendet. 

Då fråga är om beviljande av förvägrad 
förmån eller utökande av beviljad förmån, 
må [sjukförsäkrin?sbestyrelse] utan hinder 
av tidigare beslut anyo handlägga ärendet. 

57§ 

[Sjukförsäkringsbestyrelses] eller [sjuk]
försäkringsnämnds laga kraft vunna beslut 
angående återindrivning av ersättning och 
prövningsnämndens utslag i sådant ärende 
må gå i verkställighet såsom laga kraft vun
nen dom. 
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nämns i 3 mom. kan folkpensionsanstalten 
likaså temporärt förordna att utbetalningen 
av ersättning skall inställas eller att ersätt
ning skall betalas till de belopp framställ
ningen avser, till dess prövningsnämnden 
har avgjort ärendet. 

Då det är fråga om beviljande av förväg
rad förmån eller utökande av beviljad för
mån, kan folkpensionsanstalten utan hinder 
av tidigare beslut behandla ärendet på nytt. 

57§ 

Folkpensionsanstaltens och socialförsäk
ringsnämndens laga kraft vunna beslut om 
återindrivning av ersättning och prövnings
nämndens beslut i ett sådant ärende får verk
ställas såsom laga kraft vunnen dom. 

61 § 

I fråga om arbetsplatskassorna gäller i till
ämpliga delar vad denna lag stadgar om so
cialförsäkringskommissioner. I övrigt tilläm
pas lagen om försäkringskassor. 

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift och arbetstagaren för
säkrads sjukförsäkringspremie i enlighet med 
denna lag. Folkpensionsanstalten skall ur 
sjukförsäkringsfonden till arbetsplatskassans 
förfogande i förskott ställa ett belopp som 
kassan beräknas behöva för utgivande av 
förmånerna enligt denna lag, ökat med ett 
belopp för administrationskostnader som 
motsvarar det belopp som det beräknas att 
socialförsäkringskommissionen åsamkas i 
sådana kostnader. De medel som ställts till 
kassans förfogande för utgivande av förmå
ner skall årligen redovisas på det sätt som 
närmare stadgas genom förordning. Grunder
na för ersättandet av administrationskostna
derna fastställs av social- och hälsovårdsmi
nisteriet på framställning av folkpensionsan
stalten. Om förfarandet vid överföringen av 
medel till kassan stadgas genom förordning. 

I fråga om arbetsplatskassorna gäller i till
ämpliga delar vad denna lag stadgar om 
folkpensionsanstalten och dess lokalbyråer. I 
övrigt tillämpas lagen om försäkringskassor. 

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift och arbetstagaren för
säkrads sjukförsäkringspremie i enlighet med 
denna lag. Folkpensionsanstalten skall ur 
sjukförsäkringsfonden till arbetskassans för
fogande i förskott ställa ett belopp som kas
san beräknas behöva för utbetalning av för
månerna enligt denna lag, ökat med ett be
lopp för administrationskostnader som mot
svarar det belopp som det beräknas att folk
pensionsanstalten åsamkas i sådana kostna
der. De medel som ställs till kassans förfo
~ande för utbetalning av förmåner skall 
arligen redovisas på det sätt som närmare 
stadgas genom förordning. Grunderna för 
ersättandet av administrationskostnaderna 
fastställs av social- och hälsovårdsministeriet 
på framställning av folkpensionsanstalten. 
Om förfarandet vid överföringen av medel 
till kassan stadgas genom förordning. 

62 § 

Då någon blivit försäkrad i en arbets
platskassa eller hans försäkring där har upp
hört, skall kassan utan dröjsmål göra skrift
lig anmälan därom till socialförsäkringskom-

Då någon blivit försäkrad i en arbets
platskassa eller hans försäkring där har upp
hört, skall kassan utan dröjsmål göra skrift
lig anmälan därom tillfolkpensionsanstaltens 
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missionen i den försäkrades hemkommun. 

68 § 
Socialförsäkringskommissionen har rätt att 

självmant eller på begäran av en sakägare 
för utredande av ett ärende som den behand
lar låta höra vittnen i allmän underrätt. 

Statlig, kommunal och annat offentligt 
samfunds myndighet, försäkrings- och pen
sionsanstalt, pensionsstiftelse, sjukhus och 
annan sjukvårdsanstalt samt arbetsgivare äro 
skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna 
[ sjukförsäkringsbestyrelse], folkpensionsan
stalten eller myndighet, som är besvärsin
stans enligt denna lag, alla på sak verkande 
tillgängliga uppgifter i ärende, som är under 
deras handläggning. 

70 § 
Folkpensionsanstalten och [sjukförsäk

ringsbestyrelse] äga rätt att erhålla handräck
ning av myndigheterna. 

74 § 
[Sjukförsäkringsbestyrelse] och -nämnd 

samt prövningsnämnden böra utgiva expedi
tioner utan avgift. 

7. 
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lokalbyrå i den försäkrades hemkommun. 

68 § 
(l mom. upphävs) 

Statlig, kommunal och annat offentligrätt
sligt samfunds myndighet, försäkrings- och 
pensionsanstalterna, pensionsstiftelserna, 
sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar samt 
arbetsgivare är skyldiga att på begäran av
giftsfritt lämna folkpensionsanstalten eller en 
myndighet som är besvärsinstans enligt den
na lag alla de tillgängliga uppgifter som in
verkar på avgörandet av ett ärende som des
sa behandlar. 

70 § 
Folkpensionsanstalten har rätt att erhålla 

handräckning av myndigheterna. 

74 § 
Folkpensionsanstalten, socialförsäkrings

nämnden och prövningsnämnden skall utge 
expeditioner utan avgift. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1997. 

Lag 
om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 § 3 mom., 6 § 2 mom., 28 § l och 2 mom., 29 § l mom., 31 § 3 mom., 36 a §, 

rubriken för 38 § samt l mom., 40 § l mom., 41, 43 och 43 a §§, 43 b § 2 rnom., 43 c § 3 
mom. och 45 § 1-3 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa 
(602/84), 

av dessa lagrum 3 § 3 m om. sådant det lyder i lag av den 22 december 1994 (1317/94 ), 29 
§ l mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1367/90), 36 a§ sådan den lyder 
i lag av den 29 december 1989 (1308/89), 43 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av 
den 9 februari 1990 (98/90), 43 a §, 43 b § 2 mom. och 43 c § 3 mom. sådana de lyder i 
sistnämnda lag, 45 § l och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 16 december 1994 
(1296/94) och 3 mom. sådant det lyder i lag av den 27 februari 1987 (226/87), som följer: 
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3 § 

Verkställande organ 

Arbetskraftskommissionerna eller arbets
kraftsbyråerna skall om de arbetskraftspoli
tiska förutsättningarna för utkomstskydd, om 
vilka stadgas i 4 §, 5 § l mom., 3 och 10 
punkten samt 2 och 6 mom., 5 a § samt 
7-11 §§, ge ett utlåtande som är bindande 
för respektive socialförsäkringskommission 
och arbetslöshetskassa så som närmare stad
gas genom förordning. Arbetskraftskommis
sionen eller arbetskraftsbyrån skall på begä
ran av arbetslöshetskassan eller socialförsäk
ringskommissionen utan dröjsmål komplette
ra sitt utlåtande. 

Arbetskraftskommissionerna eller arbets
kraftsbyråerna skall om de arbetskraftspoli
tiska förutsättningarna för utkomstskydd, om 
vilka stadgas i 4 §, 5 § l mom. 3 och 10 
punkten samt 2 och 6 mom., 5 a § samt 
7-11 §§, ge ett utlåtande som är bindande 
för folkpensionsanstalten och respektive ar
betslöshetskassa så som närmare stadgas 
genom förordning. Arbetskraftskommissio
nen eller arbetskraftsbyrån skall på begäran 
av arbetslöshetskassan eller folkpensionsan
stalten utan dröjsmål komplettera sitt utlå
tande. 

6 § 

Arbetstvists inverkan på betalningen av arbetslöshetsdagpenning 

Om det är oklart huruvida en person är 
arbetslös av sådan anledning som avses i l 
mom., skall socialförsäkringskommissionen 
eller arbetslöshetskassan innan arbetslöshets
dagpenning betalas begära utlåtande i saken 
av den utkomstskyddsdelegation som avses i 
35 § l mom. 

28 § 

Ansökan om dagpenning 

Grunddagpenning skall sökas hos social
försäkringskommissionen i det försäkrings
distrikt för folkpensionsanstalten inom vilket 
sökanden har sitt egentliga bo och hemvist. 
Skriftlig ansökan om dagpenning skall till
ställas lokalbyrån inom det försäkringsdis
trikt där vederbörande har sitt egentliga bo 
och hemvist. Socialförsäkringskommissionen 
skall begära i 3 § 3 mom. nämnt utlåtande. 

Kan ansökan inte utan oskälig olägenhet 
inlämnas till folkpensionsanstaltens lokalby
rå, kan ansökan om grundskydd inlämnas till 
arbetskraftsbyrån för det område där veder-

Om det är oklart huruvida en person är 
arbetslös av sådan anledning som avses i l 
mom., skall folkpensionsanstalten eller ar
betslöshetskassan innan arbetslöshetsdagpen
ning betalas begära utlåtande i saken av den 
utkomstskyddsdelegation som avses i 35 § l 
mo m. 

28 § 

Ansökan om dagpenning 

Grunddagpenning skall sökas hos folkpen
sionsanstalten. Folkpensionsanstalten skall 
begära i 3 § 3 mom. nämnt utlåtande. 

Kan ansökan inte utan oskälig olägenhet 
inlämnas till folkpensionsanstalten, kan an
sökan om grundskydd inlämnas till arbets
kraftsbyrån för det område där personen i 
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börande har sitt egentliga bo och hemvist. 
Arbetskraftsbyrån skall härvid sända ansök
ningen jämte det i 3 § 3 mom. nämnda utlå
tandet till socialförsäkringskommissionen. 

29 § 

Rätt att erhålla vissa uppgifter 

Arbetsgivare samt offentligrättsliga sam
funds myndigheter, försäkrings- och pen
sionsanstalterna, pensionsstiftelserna och 
arbetslöshetskassorna samt sådana utbild
ningsproducenter som avses i lagen om ar
betskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) 
är skyldiga att yå begäran avgiftsfritt lämna 
arbetskraftsbyraerna, arbetskraftskommissio
nerna, socialförsäkringskommissionerna, ar
betslöshetskassorna och utkomstskyddsom
buden samt i denna lag nämnda besvärsin
stanser sådana uppgifter som behövs vid 
prövningen av om den som ansöker om ar
betslöshetsdagpenning har rätt till sådan eller 
som behövs vid beviljandet och utbetal
ningen av studiesociala förmåner som avses 
i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild
ning samt att avgiftsfritt lämna sökanden 
sådana uppgifter som gäller honom själv, 
om inte nagot annat följer av lagen om all
männa handlingamas offentlighet (83/51). 
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fråga har sitt egentliga bo och hemvist. Ar
betskraftsbyrån skall härvid sända ansök
ningen jämte det i 3 § 3 mom. nämnda utlå
tandet till folkpensionsanstalten. 

29 § 

Rätt att erhålla vissa uppgifter 

Arbetsgivare samt statlig, kommunal och 
annat offentligrättsligt samfunds myndighet, 
försäkrings- och pensionsanstalterna, pen
sionsstiftelserna, arbetslöshetskassorna och 
sådana utbildningsproducenter som avses i 
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild
ning är skyldiga att pa begäran avgiftsfritt 
lämna arbetskraftsbyraerna, arbetskraftskom
missionerna, folkpensionsanstalten, arbets
löshetskassorna och utkomstskyddsombuden 
samt i denna lag nämnda besvärsinstanser 
sådana uppgifter som behövs vid prövningen 
av om den som ansöker om arbetslöshets
dagpenning har rätt till sådan eller som be
hövs vid beviljandet och utbetalningen av 
studiesociala förmåner enligt lagen om ar
betskraftspolitisk vuxenutbildning samt att 
avgiftsfritt lämna sökanden sådana uppgifter 
som gäller honom själv, om inte något annat 
följer av lagen om allmänna handlingars of
fentlighet (83/51 ). 

31 § 

Å terindrivning 

Socialförsäkringskommissions, arbetslös
hetskassas eller arbetslöshetsnämnds laga 
kraft vunna beslut om återindrivning och 
försäkringsdomstolens utslag i dylikt ärende 
får verkställas såsom laga kraft vunnen dom. 

Folkpensionsanstaltens, arbetslöshetskas
sans eller arbetslöshetsnämndens laga kraft 
vunna beslut om återindrivning och försäk
ringsdomstolens beslut i ett sådant ärende 
får verkställas såsom laga kraft vunnen dom. 
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36 a§ 

Utmätningsmans rätt till infonnation 

Socialförsäkringskommissionen och arbets
löshetskassan skall för utmätning på begäran 
av behörig myndighet meddela beloppet av 
den dagpenning som de betalar samt de upp
gifter som de har om övriga anstalter som 
betalar ut utkomstförmåner. 

38 § 

Socialförsäkringskommissions och 
arbetslöshetskassas beslut och sökande av 

ändring däri 

Socialförsäkringskommission och arbets
löshetskassa skall i ärenden som gäller be
viljande, förvägrande och återindrivning av 
dagpenning meddela skriftligt beslut till 
sökanden. 

40 § 

Besvärstid och insändande av besvärsskrift 

Den som inte är nöjd med arbetslös
hetskassas eller socialförsäkringskommis
sions beslut får söka ändring däri hos arbets
löshetsnämnden genom skriftliga besvär se
nast den trettionde dagen efter det att han 
fick del av socialförsäkringskommissionens 
eller arbetslöshetskassans skriftliga beslut. 

41 § 

Dagen för delfående av beslut 

Om inte ändringssökanden visar annat, anses 
han ha fått del av arbetslöshetskassans eller 
socialförsäkringskommissionens beslut den 
sjunde dagen efter det att beslutet postades 
under den adress han uppgivit. 
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36 a§ 

Utmätningsmans rätt till infonnation 

Folkpensionsanstalten och arbetslös-
hetskassan skall för utmätning på begäran av 
behörig myndighet meddela beloppet av den 
dagpenning som de betalar samt de uppgifter 
som de har om övriga anstalter som betalar 
ut utkomstförmåner. 

38 § 

Socialförsäkringskommissions och 
arbetslöshetskassas beslut och sökande av 

ändring däri 

Folkpensionsanstalten och arbetslös-
hetskassan skall i ärenden som gäller bevil
jande, förvägrande och återindrivning av 
dagpenning meddela sökanden ett skriftligt 
beslut. 

40 § 

Besvärstid och insändande av besvärsskrift 

Den som inte är nöjd med arbetslös
hetskassans eller folkpensionsanstaltens be
slut får söka ändring i det hos arbetslöshets
nämnden genom skriftliga besvär senast den 
trettionde dagen efter det att han fick del av 
folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskas
sans skriftliga beslut. 

41 § 

Dagen för delfående av beslut 

Om inte ändringssökanden visar annat, anses 
han ha fått del av arbetslöshetskassans eller 
folkpensionsanstaltens beslut den sjunde da
gen efter det att beslutet postades under den 
adress han uppgivit. 
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43 § 

Undanröjande av beslut 

Grundar sig socialförsäkringskommissions 
eller arbetslöshetskassas laga kraft vunna 
beslut rörande förmån enligt denna lag på 
oriktig eller brisfällig utredning eller är be
slutet uppenbart lagstridigt, kan försäk
ringsdomstolen på ansökan av vederbörande 
eller på framställning av socialförsäkrings
kommissionen eller arbetslöshetskassan och 
efter att ha hört vederbörande undanröja so
cialförsäkringskommissionens eller arbets
löshetskassans beslut och förordna om ny 
handläggning av ärendet. Samma rätt har 
försäkringsdomstolen också i fråga om be
slut som arbetslöshetsnämnden givit i ären
den som gäller förmånen. 

Anser social- och hälsovårdsministeriet att 
en arbetslöshetskassas eller arbetslöshets
nämndens, eller folkpensionsanstalten att en 
socialförsäkringskommissions eller arbetslös
hetsnämndens beslut som vunnit laga kraft 
är felaktigt på det sätt som avses i l mom., 
har ministeriet respektive folkpensionsanstal
ten rätt föra ärendet till försäkringsdomsto
len. Denna kan efter att ha hört den som 
saken gäller rätta det tidigare beslutet eller 
undandröja det och bestämma att ärendet 
skall behandlas på nytt. 

Efter att ha gjort i l mom. nämnd fram
ställning kan socialförsäkringskommissionen 
eller arbetslöshetskassan temporärt inställa 
utbetalningen av förmån eller verkställa ut
betalning till det belopp kommissionens eller 
kassans framställning avser, till dess att för
säkringsdomstolen avgjort ärendet. Likaså 
kan social- och hälsovårdsministeriet eller 
folkpensionsanstalten i det fall som avses i 3 
mom. temporärt förordna att utbetalningen 
av förmån skall inställas eller att den skall 
verkställas till de belopp som ministeriets 
eller anstaltens framställning avser, till dess 
att försäkringsdomstolen avgjort ärendet. 

Då det har fråga om beviljande av en för
vägrad förmån eller ökande av en beviljad 
förmån, kan socialförsäkringskommissionen, 
arbetslöshetskassan eller arbetslöshetsnämn
den utan hinder av tidigare beslut handlägga 
ärendet på nytt. 

360390Z 
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43 § 

Undanröjande av beslut 

Grundar sig folkpensionsanstaltens eller 
arbetslöshetskassans laga kraft vunna beslut 
om förmån enligt denna lag på en oriktig 
eller bristfällig utredning eller är beslutet 
uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdom
stolen på ansökan av den som saken gäller 
eller pa framställning av folkpensionsanstal
ten eller arbetslöshetskassan och efter att ha 
hört personen i fråga undanröja folkpension
sanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut 
och förordna att ärendet skall behandlas på 
nytt. Samma rätt har försäkringsdomstolen 
också i fråga om beslut som arbetslöshets
nämnden givit i ärenden som gäller förmå
nen. 

Anser social- och hälsovårdsministeriet att 
en arbetslöshetskassas eller arbetslöshets
nämndens beslut, eller folkpensionsanstalten 
att dess beslut eller arbetslöshetsnämndens 
beslut som vunnit laga kraft är felaktigt på 
det sätt som avses i l mom., har ministeriet 
respektive folkpensionsanstalten rätt att hän
skjuta ärendet till försäkringsdomstolen. 
Denna kan efter att ha hört den som saken 
gäller rätta det tidigare beslutet eller undan
röja det och bestämma att ärendet skall be
handlas på nytt. 

Efter att ha gjort en i l mom. nämnd 
framställning kan folkpensionsanstalten eller 
arbetslöshetskassan temporärt inställa utbe
talningen av förmån eller betala den till de 
belopp framställningen avser, till dess att 
försäkringsdomstolen har avJ5-iort ärendet. 
Likaså kan social- och hälsovardsministeriet 
eller folkpensionsanstalten i de fall som av
ses i 3 mom. temporärt förordna att utbetal
ningen av förmån skall inställas eller att för
mån skall betalas till de belopp som fram
ställningen avser, till dess att försäk
ringsdomstolen har avgjort ärendet. 

Då det är fråga om beviljande av en för
vägrad förmån eller utökande av en beviljad 
förmån, kan folkpensionsanstalten, arbetslös
hetskassan eller arbetslöshetsnämnden utan 
hinder av tidigare beslut behandla ärendet på 
nytt. 
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Gällande lydelse 

Socialförsäkringskommissionens och ar
betslöshetskassans beslut skall oavsett 
ändringssökande iakttas till dess att frågan 
avgjorts genom laga kraft vunnet beslut eller 
utslag, om inte vederbörande rättsmedelsin
stans förordnar annat. 

43 a§ 

Rättande av fel 

Grundar sig ett beslut av en socialförsäk
ringskommission eller en arbetslöshetskassa 
på en klart oriktig eller brisfällig utredning 
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag 
(sakfel), får kommissionen eller kassan un
danröja det felaktiga beslutet och avgöra 
ärendet på nytt. Ett sakfel får dock inte rät
tas utan sakägarens samtycke. 

Innehåller ett beslut ett uppenbart skriv
eller räknefel (skrivfel), skall socialförsäk
ringskommissionen eller arbetslöshetskassan 
rätta felet. Ett fel får dock inte rättas, om 
rättelsen leder till ett för sakägaren oskäligt 
resultat. 

Föreslagen lydelse 

Folkpensionsanstaltens och arbetslös
hetskassans beslut skall trots 
ändringssökande iakttas till dess att frågan 
har avgjorts genom laga kraft vunnet beslut, 
om inte besvärsinstansen förordnar något 
annat. 

43 a§ 

Rättande av fel 

Grundar sig ett beslut av folkpensionsans
talten eller en arbetslöshetskassa på en klart 
oriktig eller bristfällig utredning eller på 
uppenbart oriktig tillämpning av lag (sakfel), 
far folkpensionsanstalten eller arbetslös
hetskassan undanröja det felaktiga beslutet 
och avgöra ärendet på nytt. Ett sakfel får 
dock inte rättas utan samtycke av den som 
saken gäller. 

Innehåller ett beslut ett uppenbart skriv
eller räknefel (skrivfel), skall folkpensions
anstalten eller arbetslöshetskassan rätta felet. 
Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen leder 
till ett oskäligt resultat för den som saken 
gäller. 

43 b§ 

Rättelseförfarande 

När socialförsäkringskommissionen eller 
arbetslöshetskassan handlägger ett ärende 
som gäller rättelse av sak- eller skrivfel kan 
den temporärt avbryta utbetalningen av för
månen helt eller delvis. 

När folkpensionsanstalten eller arbetslös
hetskassan behandlar ett ärende som gäller 
rättelse av sak- eller skrivfel kan den tempo
rärt avbryta utbetalningen av förmånen helt 
eller delvis. 

43 c§ 

Utkomstskyddsombud 

Ombudet kan bestämma att socialförsäk
ringskommmissionen, arbetslöshetskassan 
eller arbetslöshetsnämnden skall delge ho
nom beslut som gäller namngivna personer. 

Utkomstskyddsombudet kan bestämma att 
folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan 
eller arbetslöshetsnämnden skall delge ho
nom beslut som gäller namngivna personer. 



RP 168/1996 rd 43 

Gällande lydelse 

45 § 

Indrivning av arbetslöshetsdagpenning i vis
sa fall samt utmätning av dagpenning 

Har någon erhållit arbetslöshetsdagpenning 
för samma tid för vilken honom retroaktivt 
beviljas folkpension eller pension på basis 
av arbets- eller tjänsteförhållande eller före
tagarverksamhet, generationsväxlings- eller 
avträdelsepension, avträdelseersättning, av
trädelsestöd eller förtidspension för frontve
teraner, får arbetslöshetskassan eller social
försäkringskommissionen från den pension 
eller avträdelseersättning eller det avträdel
sestöd som skall betalas retroaktivt indriva 
det dagpenningsbelopp som för nämnda tid 
betalts utan grund. 

Arbetslöshetskassan eller socialförsäkrings
kommissionen skall minst två veckor innan 
pensionen, avträdelseersättningen eller av
trädelsestödet utbetalas meddela pensionsan
stalten att pensionen, avträdelseersättningen 
eller avträdelsestödet i enlighet med l mom. 
skall betalas till kassan eller kommissionen. 

Har någon utan fog erhållit grunddagpen
ning för den tid, för vilken honom retroak
tivt beviljas dagpenning avvägd enligt för
tjänsten, får socialförsäkringskommissionen 
från sistnämnda dagpenning som betalas ret
roaktivt innehålla den grunddagpenning som 
för denna tid utbetalas utan fog. På motsva
rande sätt får arbetslöshetskassan från grund
dag_penning som skall betalas retroaktivt in
nehalla dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
som utbetalas utan fog. 

Föreslagen lydelse 

45 § 

Indrivning av arbetslöshetsdagpenning i vis
sa fall samt utmätning av dagpenning 

Har någon erhållit arbetslöshetsdagpenning 
för den tid för vilken honom retroaktivt be
viljas folkpension eller r,ension på basis av 
arbets- eller tjänsteförhallande eller företa
garverksamhet, generationsväxlings- eller 
avträdelsepension, avträdelseersättning, av
trädelsestöd eller förtidspension för frontve
teraner, får arbetslöshetskassan eller folkpen
sionsanstalten från den pension eller avträ
delseersättning eller det avträdelsestöd som 
skall betalas retroaktivt indriva det dagpen
ningsbelopp som för nämnda tid betalts utan 
grund. 

Arbetslöshetskassan eller folkpensionsans
talten skall minst två veckor innan pensio
nen, avträdelseersättningen eller avträdelses
tödet utbetalas meddela pensionsanstalten att 
pensionen, avträdelseersättningen eller av
trädelsestödet i enlighet med l mom. skall 
betalas till arbetslöshetskassan eller folkpen
sionsanstalten. 

Har någon utan grund erhållit grunddag
penning för den tid för vilken honom retro
aktivt beviljas dagpenning avvägd enli$t 
förtjänsten, får folkpensionsanstalten fran 
sistnämnda dagpenning som betalas retroak
tivt indriva den grunddagpennin~ som för 
denna tid utbetalts utan grund. Pa motsva
rande sätt får arbetslöshetskassan från grund
dagpenning som skall betalas retroaktivt in
driva dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
som utbetalts utan grund. 

Denna lag träder i krqft den l januari 1997. 



44 RP 168/1996 rd 

8. 
Lag 

om ändring av 21 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 21 § l mom. lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 

(763/90) som följer: 

Gällande lydelse 

21 § 
Ansökan om fönnån 

Grundstöd och andra förmåner som an
sluter sig till det skall sökas skriftligen hos 
folkpensionsanstaltens lokalbyrå för det för
säkringsdistrikt där studeranden har sitt 
egentliga bo och hemvist. Förtjänstestöd och 
andra förmåner som ansluter sig till det skall 
sökas skriftligen hos den behöriga arbetslös
hetskassan. 

9. 

Föreslagen lydelse 

21 § 
Ansökan om fönnån 

Grundstöd och andra förmåner som an
sluter sig till det skall sökas hos folkpen
sionsanstalten. Förtjänststöd och andra 
förmåner som ansluter sig till det skall sökas 
skriftligen hos den behöriga arbetslös
hetskassan. 

Denna lag träder kraft den l januari 
1997. 

Lag 
om ändring av 19 a och 19 d §§ lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 19 a § 3 och 4 mom. samt 19 d § l mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för 

arbetstagare (395/61), 
dessa lagrum sådana de lyder, 19 a § 3 mom. i lag av den 30 december 1993 (1544/93) 

och 4 mom. i lag av den 18 januari 1985 (50/85) samt 19 d § l mom. i lag av den 3 mars 
1995 (313/95), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

19 a§ 

Om en arbetstagare har fått arbetslöshets
dagpenning enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt 
lagen om arbetsmarknadsstöd för den tid för 
vilken hnom beviljas pension retroaktivt, 

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdag
penning enligt lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt 
lagen om arbetsmarknadsstöd för den tid för 
vilken honom beviljas pension retroaktivt, 
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Gällande lydelse 

skall pensionsanstalten på yrkande av arbets
löshetskassan eller socialförsäkringskommis
sionen utbetala den retroaktiva pensionen till 
arbetslöshetskassan eller socialförsäkrings
kommissionen, till den del pensionen mot
svarar beloppet av den arbetslöshetspnning 
eller det arbetsmarknadsstöd som utbetalts 
för samma tid. 
Pension utbetalas dock till arbetslöshetskas
san eller socialförsäkringskommissionen en
dast under förutsättning att meddelande en
ligt 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa gjorts till pensionsanstalten 
mist två veckor före den dag då pensionen 
skall utbetalas. 

19 d§ 
Fördröjs utbetalningen av pension eller en 

annan förmån som avses i denna lag, skall 
pensionsanstalten betala den fördröjda pen
sionen eller andra förmånen förhöjd för 
dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 3 mom. ränte
lagen. skyldighet att betala förmånen för
höjd gäller likväl inte den del av fömånen 
som utges till en annan försäkrings- eller 
pensionsanstalt som bedriver lagstadgad för
säkringsverksamhet eller till en socialför
säkringskommission eller en arbetslös
hetskassa, om det inte är fråga om en sådan 
prestation som avses i 19 c §. 

10. 

Föreslagen lydelse 

skall pensionsanstalten på yrkande av arbets
löshetskassan eller folkpensionsanstalten ut
betala den retroaktiva pensionen till arbets
löshetskassan eller folkpensionsanstalten till 
den del pensionen motsvarar beloppet av 
den arbetslöshetsdagpenning eller det arbets
marknadsstöd som utbetalts för samma tid. 
Pension utbetalas dock till arbetslös
hetskassan eller folkpensionsanstalten endast 
under förutsättning att meddelande enligt 
45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för ar
betslösa gjorts till pensionsanstalten minst 
två veckor före den dag då pensionen skall 
utbetalas. 

19 d§ 
Fördröjs utbetalningen av pension eller en 

annan förmån som avses i denna lag, skall 
pensionsanstalten betala den fördröjda pen
sionen eller andra förmånen förhöjd för 
dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 3 mom. ränte
lagen. skyldighet att betala förmånen för
höjd gäller likväl inte den del av förmånen 
som utges till en annan försäkrings- eller 
pensionsanstalt som bedriver lagstadgad för
säkringsverksamhet eller till folkpensionsan
stalten eller en arbetslöshetskassa, om det 
inte är fråga om en sådan prestation som 
avses i 19 c §. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1997. 

Lag 

om ändring av 28 b och 63 a§§ lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 28 b § l och 3 mom. samt 63 a § l mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömans

pensioner (72/56), 
dessa lagrum sådana de lyder, 28 b § l och 3 mom. i lag av den 8 augusti 1986 (599/86) 

samt 63 a § l mom. i lag av den 3 mars 1995 (316/95), som följer: 
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Gällande lydelse 

28 b§ 
Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdag

penning enligt lagen om utkomstskydd ar
betslösa (602/84) för den tid, för vilken ho
nom beviljas pension retroaktivt, skall pen
sionsanstalten på yrkande av arbetslös
hetskassan eller socialförsäkringskommission 
betala den retroaktiva pensionen till arbets
löshetskassan eller socialförsäkringskommis
sionen, till den del pensionen motsvarar be
loppet av arbetslöshetsdagpenning som utbe
talts för samma tid. 

Pensionen utbetalas dock i de fall som 
avses i l och 2 mom. till arbetslöshetskas
san, socialförsäkringskommissionen eller 
folkpensionsalstalten endast under förutsätt
ning att meddelande som åsyftttas i 45 § l 
mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
eller i 45 § 2 mom. folkpensionslagen har 
gjorts till försäkringsanstalten minst två 
veckor före den dag då pensionen skall ut
betalas. 

63 a§ 
Fördröjs utbetalningen av pension eller en 

annan förmån som avses i denna lag, skall 
pensionskassan betala den fördröja pensio
nen eller andra fömånen förhöjd för dröjs
målstiden. Förhöjningen per år följer den 
räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. 
Skyldighet att betala fömpnen förhöjd gäller 
likväl inte den del av förmånen som utges 
till en annan försäkrings- eller pensionsan
stalt som bedriver lagstadgad försäk
ringsverksamhet eller till en socialförsäk
ringskommission eller en arbetslöshetskassa. 

Föreslagen lydelse 

28 b§ 
Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdag

penning enligt lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (602/84) för den tid för vilken 
honom beviljas pension retroaktivt, skall 
pensionsanstalten på yrkande av arbetslös
hetskassan eller folkpensionsanstalten betala 
den retroaktiva pensionen till arbetslös
hetskassan eller folkpensionsanstalten till 
den del pensionen motsvarar beloppet av 
arbetslöshetsdagpenning som utbetalts för 
samma tid. 

Pension utbetalas dock i de fall som avses 
i l och 2 mom. till arbetslöshetskassan eller 
folkpensionsanstalten endast under förutsätt
ning att meddelande enligt 45 § 2 mom. la
gen om utkomstskydd för arbetslösa eller 45 
§ 2 mom. folkpensionslagen har gjorts 
till försäkringsanstalten minst två veckor 
före den dag då pensionen skall utbetalas. 

63 a§ 
Fördröjs utbetalningen av pension eller en 

annan förmån som avses i denna lag, skall 
pensionskassan betala den fördröjda pensio
nen eller andra förmånen förhöjd för dröjs
målstiden. Förhöjningen per år följer den 
räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. 
skyldighet att betala förmånen förhöjd gäller 
likväl inte den del av förmånen som utges 
till en annan försäkrings- eller pensionsan
stalt som bedriver lagstadgad försäk
ringsverksamhet eller till folkpensionsanstal
ten eller en arbetslöshetskassa. 

Denna lag träder kraft den l januari 
1997. 
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11. Lag 

om ändring av 14 och 17 §§ lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 14 § l mom. samt 17 § 4 och 6 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner 

(280/66), 
dessa lagrum sådana de lyder, 14 § l mom. i lag av den 3 mars 1995 (315/95), 17 § 4 

mom. i lag av den 30 december 1993 (1528/93) och 17 § 6 mom. i lag av den 8 augusti 
1986 (600/86), som följer: 

Gällande lydelse 

14 § 
Fördröjs utbetalningen av pension som 

avses i denna lag, betalas den förhöjd för 
dröjsmålstiden. Förhöjningen av pensionen 
per år följer den räntefot som avses i 4 § 3 
mom. räntelagen. Skyldighet att betala pen
sionen förhöjd gäller likväl inte den del av 
pensionen som utges till en försäkrings- eller 
pensionsanstalt som bedriver lagstadgad för
säkringsverksamhet eller till en socialförsäk
ringskommission eller en arbetslöshetskassa. 

Föreslagen lydelse 

14 § 
Fördröjs utbetalningen av pension som 

avses i denna lag, betalas den förhöjd för 
dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 3 mom. ränte
lagen. skyldighet att betala pensionen för
höjd gäller likväl inte den del av pensionen 
som utges till en försäkrings- eller pension
sanstalt som bedriver lagstadgad försäk
ringsverksamhet eller till folkpensionsanstal
ten eller en arbetslöshetskassa. 

17 § 

Om en pensionstagare fått i lagen om ut
komstskydd för arbetslösa nämnd arbetslös
hetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd 
enligt lagen om arbetsmarknadsstöd för den 
tid, för vilken honom beviljas pension retro
aktivt, skall på yrkande av antingen social
förksingskommissionen eller arbetslös
hetskassan den retroaktiva pensionen utbeta
las till socialförsäkringskommissionen eller 
arbetslöshetskassan, till den del pensionen 
motsvara beloppet av arbetslöshetsdagpen
ning eller arbetsmarknadsstöd som utbetalts 
för samma tid. 

Pension utbetals dock till arbetslöshetskas
san, socialförsäkringskommissionen eller 
folkpensionsanstalten endast under föruttsätt
ning att meddelande som avses i 45 § 2 
mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
eller i 45 § 2 mom. folkpensionslagen har 
gjorts minst två veckor före den dag då pen
sionen skall utbetalas. 

Har en pensionstagare fått arbetslöshets
dagpenning enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt 
lagen om arbetsmarknadsstöd för den tid för 
vilken honom beviljas pension retroaktivt, 
skall den retroaktiva pensionen utbetalas 
antingen till folkpensionsanstalten eller på 
yrkande av arbetslöshetskassan till arbetslös
hetskassan till den del pensionen motsvarar 
beloppet av arbetslöshetsdagpenning eller 
arbetsmarknadsstöd som utbetalts för samma 
tid. 

Pension utbetalas dock till arbetslös
hetskassan eller folkpensionsanstalten endast 
under förutsättning att meddelande enligt 45 
§ 2 mom. lagen om utkomstskydd för ar
betslösa eller 45 § 2 mom. folkpensionsla
gen har gjorts minst två veckor före den dag 
då pensionen skall utbetalas. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1997. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

12. 
Lag 

om ändring av 61 a § lagen om olycksfallsförsäkring 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 61 a§ l och 3 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48), 
dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 8 augusti 1986 (601/86), som följer: 

Gällande lydelse 

61 a§ 
Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdag

penning enligt lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (602/84) för den tid, för vilken 
honom beviljas dagpenning eller olycks
fallspension enligt denna lag retroaktivt, 
skall försäkringsanstalten på yrkande av ar
betslöshetskassan eller socialförsäkringskom
missionen utbetala den retroaktiva dagpen
ningen eller olycksfallspensionen till kassan 
eller kommissionen, till den del dagpenning
en eller olycksfallspensionen motsvarar be
loppet av arbetslöshetsdagpenning som utbe
talts för samma tid. 

Dagpenning eller olycksfallspension utbe
talas dock i de fall som avses i l och 2 
mom. till arbetslöshetskassan, socialförsäk
ringskommissionen eller folkpensionsanstal
ten endast under förutsättning att meddelan
de som avses i 45 § l mom. lagen om ut
komstskydd för arbetslösa eller i 45 § 2 
mom. folkpensionslagen har gjorts till för
säkrin~sanstalten minst två veckor före den 
dag da dagpenningen eller pensionen skall 
utbetalas. 

Föreslagen lydelse 

61 a§ 
Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdag

penning enligt lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa ( 602/84) för den tid för vilken 
honom beviljas dagpenning eller olycks
fallspension enligt denna lag retroaktivt, 
skall försäkringsanstalten på yrkande av ar
betslöshetskassan eller folkpensionsanstalten 
betala den retroaktiva dagpenningen eller 
olycksfallspensionen till arbetslöshetskassan 
eller folkpensionsanstalten till den del dag
penningen eller olycksfallspensionen mot
svarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning 
som utbetalts för samma tid. 

Dagpenning eller olycksfallspension utbe
talas dock i de fall som avses i l och 2 
mom. till arbetslöshetskassan eller folkpen
sionsanstalten endast under förutsättning att 
meddelande enligt 45 § 2 mom. lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa eller 45 § 2 
mom. folkpensionslagen har gjorts till för
säkringsanstalten minst två veckor före den 
dag då dagpenningen eller olycksfallspensio
nen skall utbetalas. 

Denna lag träder i krqft den l januri 1997. 


